were made by groups of scientists, which would not be necessary in case of clear definition of types
of studies.
In conclusion, it is important to mention, that the research is progressing in a similar way
during different recent pandemics or epidemics. With this information, it could be the way to
optimize the impact of science on possible other future research on pandemics. It is also important
to use clearly defined and fixed scientific terms are often a clue to a successful data analysis.
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МОЖЛИВОСТІ REACT, REACT NATIVE ТА ELECTRON
Веб-розробник - це одна з популярних професій в сфері ІТ. Кожен день створюються
нові сайти та нові інформаційні системи на основі Веб-технологій. Але замовним може
бажати не лише сайт, а і мобільний додаток та програму для комп’ютера. І тут перед
компанією може стати проблема, наймати нових розробників або використати технологію,
яка може виконати усі поставлені задачі без найма іншого спеціаліста. Саме цю технологію і
розглянемо в тезі.
React (старі назви: React.js, ReactJS) - відкрита JavaScript бібліотека для створення
інтерфейсів користувача, яка покликана вирішувати проблеми часткового оновлення вмісту
веб-сторінки, з якими стикаються в розробці односторінкових застосунків. Розробляється
Facebook, Instagram і спільнотою індивідуальних розробників.
React в свою чергу може використовуватися не лише, як бібілотека, я і як повноцінний
фреймворк.
Фреймворк - інфраструктура програмних рішень, що полегшує розробку складних
систем. Спрощено дану інфраструктуру можна вважати своєрідною комплексною
бібліотекою, але при цьому вона має ряд обмежень, що задають правила створення
структури проекту та написання коду.
Для написання сайту найпопулярнішими в світі є Angular, React і Vue. React
знаходиться в лідируючих позиціях серед них, хоч і в деяких моментах поступається Vue.
Переваги React:
1. Легко вивчити, завдяки простому дизайну, використання JSX (HTML-подібний
синтаксис) для шаблонів і дуже докладної документації. Розробники витрачають
19

більше часу на написання сучасного JavaScript і менше турбуються про код,
специфічному для фреймворка.
2. Дуже швидка, завдяки реалізації React Virtual DOM і різним оптимізаціям рендеринга.
3. Відмінна підтримка рендеринга на стороні сервера, що робить його потужною
платформою для контент-орієнтованих додатків.
4. Першокласна підтримка Progressive Web App (PWA) завдяки генератору додатків
`create-react-app`.
5. Прив'язка даних є односторонньою, що означає менше небажаних побічних ефектів.
6. Redux, найпопулярніша платформа для управління станом додатків в React, її легко
вчити і використовувати.
7. React реалізує концепції функціонального програмування (FP), створюючи простий в
тестуванні і багаторазово використовуваний код.
8. Додатки можуть бути створені за допомогою TypeScript або Facebook's Flow, що
мають вбудовану підтримку JSX.
9. Перехід між версіями, як правило, дуже простий: Facebook надає «кодові модулі» для
автоматизації більшої частини процесу.
Недоліки React:
1. React не однозначний і залишає розробникам можливість вибирати кращий спосіб
розвитку. Це може бути вирішено сильним лідерством проекту і хорошими
процесами.
2. Спільнота ділиться по способам написання CSS в React, які поділяються на традиційні
таблиці стилів (CSS Modules) і CSS-in-JS (тобто Emotion і Styled Components).
3. React відходить від компонентів на основі класів, що може стати перешкодою для
розробників, яким більш комфортно працювати з об'єктно-орієнтованим
програмуванням (ООП).
4. Змішування шаблонів з логікою (JSX) може збити з пантелику деяких розробників
при перших знайомствах з React.
Але одним з найголовніших плюсів, є те що навички, отримані в React, можуть бути
застосовані до розробки на React Native.
React Native - це гібридна система розробки додатків для iOS та Android, яка дозволяє
повторно використовувати до 95 відсотків коду, залишаючи решту для проектування
інтерфейсів, специфічних для платформи.
Плюси React Native:
1. React Native використовує JavaScript - швидку і популярну мову програмування
2. Власні елементи керування та власні модулі в React Native покращують
продуктивність
3. Вбудована налагодження
4. React Native містить усі функції ReactJS, спрямовані на вдосконалення інтерфейсу
користувача
Мінуси React Native:
1. Документація. Спільнота молода, тому наявна документація погана, особливо для
інтеграції з додатковими інструментами.
2. Досвід роботи з рідними модулями
3. Сторонні компоненти
4. Відстаючі оновлення SDK
5. Нестабільність, проблеми сумісності та помилки
Компанії, які використовують React: Facebook, Instagram, Netflix, New York Times,
Yahoo, Khan Academy, Whatsapp, Codecademy, Dropbox, Airbnb, Asana, Atlassian, Intercom,
Microsoft, Slack, Storybook і багато інших
Нами було розглянуто два напрями: веб-розробка та розробка для мобільних пристроїв.
Ці технології були створені однією компанією, але для реалізації на десктопні версії
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операційних систем, нам необхідно буде використати додаткову технології, вивчення якої не
займе багато часу.
Electron - фреймворк, розроблений GitHub. Дозволяє розробляти рідні графічні
застосунки для настільних операційних систем за допомогою веб-технологій. Фреймворк
включає в себе Node.js для роботи з back-end і бібліотеку рендерингу зі Chromium.
Плюси Electron:
1. Використовуючи CSS, HTML, JS:
2. Краща альтернатива нативним веб-додатків:
3. Движок Chromium для розробки користувальницького інтерфейсу:
4. Складається з великої пулу API:
5. Підтримка спільноти:
Мінуси Electron:
1. Потрібно великий простір:
2. Відсутність шифрування коду:
Найвідомішими додатками є Visual Studio Code, Skype, Discord тощо.
Як висновок можна сказати, що React - перспективна та актуальна технологія, яка має
на меті спростити роботу розробнику. Вона має ряд переваг і недостатків, але все одно
займає лідируючі позиції серед конкурентів. Одна з найбільших переваг даної технології це
можливість
використання,
більшої
частини,
вже
розробленого
коду
для
створення мобільного додатку використовуючи React Native. І як додатково, за допомогою
Electron та React можна розробити програму для комп'ютерів. В сукупності маючи знання та
навички в цих технологіях можна мати можливість реалізувати продукт на будь-які
платформі.
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