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КІРІСПЕ 

Қазіргі кезде адам өз өмірінде барынша жайлылық пен ыңғайлы-
лыққа қол жеткізу үшін бәрін жасай алады. Ол үшін, бүгінгі таңда 
Ақпараттық технологиялар саласындағы мамандар, адам өмірінің 
әртүрлі салаларында көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін 
мобильді қосымшаларды әзірлеуде. 

Барлық мобильді қосымшаларды шартты түрде жұмыс мақсат-
тарына арналған бағдарламаларға және ойын-сауық бағдарламаларына 
бөлуге болады. Біріншісі жұмыс процестерін бақылауға және 
оңтайландыруға, аналитикалық есеп құруға, басқа да функционалды 
міндеттерді орындауға мүмкіндік береді. Екіншісі – уақытыңызды 
қызықты әрі әр түрлі өткізуге мүмкіндік береді.

Алайда, тәжірибе көрсеткендей, бүгінде мамандандырылған 
бағдарламалық жасақтама яғни софт үлкен сұранысқа ие. Дәл осын-
дай бағдарламалардың көмегімен өз бизнесіңізді құра аласыз, өйткені 
қазіргі заманғы компаниялар бар бизнес процестерді қандай да бір 
дәрежеде оңтайландыратын немесе жеңілдететін өнімдерге инвести-
цияларын аямайды. 

Соңғы жылдары мобильді құрылғыларға сұраныс деңгейін сипат-
тайтын көрсеткіш үнемі өсіп келеді. Мұндай статистика мобильді 
қосымшаларды әзірлеу өзекті және орынды деген қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді. 

Мобильді қосымша – бұл операциялық жүйемен жабдықталған 
мобильді құрылғыларда қолдануға арналған бағдарламалық өнім. 
Құрылғыда мобильді қосымшалар өндірушінің құрылғысынан орна-
тылуы немесе флэш – медиадан жүктелуі немесе онлайн-дүкендерден 
жүктелуі, және де ақылы немесе ақысыз қол жетімді болуы мүмкін. 

Бұл оқу құралында біз мобильді құрылғылар мен технологиялардың 
дамуының қысқаша тарихын, мобильді қосымшалардың жіктелуін 
қарастырамыз. Kotlin бағдарламалау тілін қолдана отырып, олардың 
дамуының негізгі кезеңдерін сипаттаймыз. Оқырман мобильді 
қосымшаларды құру негіздерімен танысып қана қоймай, олардың 
қолданыстағы сервистерге бейімделу ерекшеліктерімен танысып, 
сонымен қатар заманауи Processing ортасында жаңа контент үшін 
бағдарламалық кодтарды жобалау және жазу бойынша құнды әдіс-
темелік нұсқаулар алады. 
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1 МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАР 
МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

1.1 Мобильді қосымшалардың жіктелуі 
 
IT сарапшылары мен талдаушылары ұялы телефонды қолда-

нудың өсу динамикасы 2019 жылы оң болып қалды деген ойда. 
Қолданушылардың жұмыс уақытының 90%-ы әртүрлі мобильді қосым-
шаларда, ал 10%-ын ғана браузермен жұмыс істеуге жұмсалатынын 
атап өтейік. Сонымен қатар ұялы желілер провайдерлері Интернетке 
мобильді қосымшалар арқылы белсенді қосылыстардың саны үнемі 
өсіп келе жатқандығын атайды, себебі бұл мобильді қосымшаның 
көбінесе клиент ретінде әрекет ететінін және Интернетке белсенді 
қосылуды қажет ететіндігін көрсетеді (навигациялық карталар, 
әлеуметтік желілер, мессенджерлер). Сондықтан, бұл Интернеттің 
стандартты хаттамалары мен технологияларын қолдану қажеттілігін 
қолдайды: HTTP, HTTPS, POP3, IMAP, Web Daw және басқалары [3]. 

Смартфонда орнатуға және сатып алуға болатын Мобильді 
қосымшалар тематикалық контентке, арнайы тақырыптармен нақты 
құрылымдалған және қолданушылардың белгілі бір санаттарының 
ақпараттық қажеттіліктеріне бағытталған тақырыптық мазмұнға ие. 

Мобильді қосымшалардың кейбір санаттарын қарастырайық. 
Мобильді қосымшалардың орындалатын функциялар бойынша 

категориялары. Мобильді қосымшалардың ең танымал категорияла-
рына мыналарды жатқызуға болады:
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1) ойын-сауық (ойын қосымшалары, мультимедиа, музыка, театр, 
кинотеатрға билеттерге тапсырыс беру және т.б.); 

2) саяхаттар (қонақүйлерге тапсырыс беру, автокөлік жалдау, гид 
қызметтері, онлайн аудармашы қызметі және т.б.); 

3) бизнес (қаржылық қосымшалар, жоспарлау, сауда, қалалық 
қосымшалар, жұмыс іздеу және т.б.); 

4) әлеуметтік қосымшалар (әлеуметтік желілер, ғаламдық «бренд-
телген» желілер, мамандандырылған (клубтық) желілер және 
т.б.); 

5) тамақ (тағамға тапсырыс беру және оны жеткізу, азық-түлік 
орындарының орналасу геолокациясы, рецептер);

6) спорт (спорт жаңалықтары, спорттық іс-шараларға билет сатып 
алу, ойын тренажерлері); 

7) білім беру (оқыту бағдарламалары, интерактивті курстар және 
т.б.); 

8) жаңалықтар (дайджесттер, арналар, рейтингтер). 
Мобильді қосымшаларды қызмет түрі бойынша жіктеу: 
1) Контент қосымшалары. Олар өте танымал, олардың орындай-

тын негізгі міндеттері: музыка тыңдау, фильмдер мен фотолар-
ды көру, сандық кітаптар мен журналдарды оқу. Сонымен қатар 
олардың қатарына ақпараттық қосымшаларды жатқызуға болады, 
мысалы, ауа-райы, қалалық көлік кестесі туралы ақпарат беру, 
жаңалықтарды жинақтау, рецепттер немесе алдағы оқиғаларға 
арналған спорттық чемпионаттар, көрмелер немесе форумдар 
әзірлеу. Сонымен қатар, арнайы жарнамалық қосымшалар. 

2) Бизнес қосымшалар. Бұл қосымша офис жұмысына, есептеулер-
ге, интернет-дүкендерде қызметтік деректерімен алмасуға, төлем 
жүйелеріне және банктік шоттарға қол жетімділікті қамтамасыз 
етуге көмек ретінде құрылған. Қазіргі уақытта бизнес-
қосымшалар сегменті инвесторлар үшін қызықты, бірақ мұндағы 
қиындық бизнес-тапсырмаларды мобильді құрылғыларға көшіру 
болып табылады. 

3) Мобильді ойындар – бұл мобильді қосымшалардың ең сұранысқа 
ие секторы. 

4) Мобильді әлеуметтік желілер. Бұл қосымша күн өткен сайын та-
нымал бола түсуде, бүкіл әлемдегі аудитория санын көбейтуде, 
және де мобильді Интернеттің бүкіл әлемде қол жетімділігін 
кеңейтуге ықпал етуде.

Мобильді қосымшаларды монетизация түрі бойынша жіктеу:
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1) Дүкен арқылы сатылатын ақылы қосымша. 
2) Ақылы жазылымы бар тегін қосымша. 
3) Кірістірме сатып алу мүмкіндігі бар тегін қосымша. 
4) Ішінде жарнамалары бар тегін қосымша. 
Монетизация аспектінде пайда табу тұрғысынан әзірлеушінің 

таңдауы аз: белгіленген бағамен сату, жарнамалары бар ақысыз 
қосымша, қосымша ішінде бірегей қасиеттерді сату және т.б. 

Ұсынылған санаттар тізімі үнемі дамып, толықтырылып оты-
рады. Сонымен қатар, олар мобильді қосымшалар қызметтердің 
жаңа түрлеріне трансформацияланады, атап айтсақ: 3D бейнелер, 
толықтырылған нақтылық, адамның физикалық жағдайының трекер-
лері, алып жүретін гаджеттер, қауіпсіздік жүйелеріндегі мобильді 
агенттер, гибридтік желілер мен танымдық жүйелердегі зияткерлік 
агенттер және тағы басқаларға ауысады. 

Сондай-ақ, мобильді қосымшалар әзірлеушілерге тиесілігі бой-
ынша келесі түрлерге бөлінеді: 

1) нативті (платформа жеткізушілері арқылы құрылады және 
олардың дүкендерінің қосымшалары арқылы жүктеледі). 
Бұл қосымшаның ең көп таралған түрі. Олар Android, 
Windows Phone және iOS сияқты операциялық жүйелерге 
арналған бағдарламалау тілдері негізінде құрылады. Осындай 
қосымшалардың арқасында GPS, бейнекамера немесе үдету 
датчиктерінің функционалдығын толықтай қолдана аламыз. 
Нативті қосымшалардың басты артықшылығы – Интернетке 
қосылудың қажеттілігінсіз автономды режимде жұмыс істеу 
мүмкіндігі. Бұл типтегі қосымшалар көбінесе Play Market, 
AppStore және басқа дүкендер арқылы таратылады. Сонымен 
қатар әр түрлі электронды кітапханалар нативті қосымшалар 
бола алады.

2) кросс-платформалы (HTML5, мобильді құрылғыларға оңтайлан-
дырылған веб-сайт және веб-бағдарлама). Қосымшаның бұл 
түрі мобильді құрылғыда жұмыс істеу үшін WEB техно-
логияны қолданады. Мұндай қосымшалардың басты және 
сөзсіз артықшылығы – платформалардың барлық типтері 
үшін бір реттік құру мүмкіндігі. Сонымен қатар, сайттың 
мобильді нұсқасының маңызды артықшылығы – оның кросс-
платформалылығы. Алайда, оның кемшілігі туралы да айта кету 
керек, мұндай қосымшалар смартфонда камера немесе геолока-
ция функцияларын қолдануға мүмкіндік бермейді және оларды 
дүкен қосымшаларынан жүктеуге болмайды. 
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1.1-сурет. Мобильді сайттар, веб-қосымшалар 

3) стандартты (гибридті) қосымшалар (құрамында нативті және 
веб-қосымшалардың кейбір функциялары бар). Android негізінде 
бағдарламалау гибридті қосымшаларсыз жұмыс істей алмайды. 
Олар бір-бірімен байланысқан веб және нативті қосымшалар. 
Гибридті қосымшалардың негізгі артықшылықтары – платфор-
малық веб-технологиялардағы кросс-платформалылығы және 
смартфонның немесе басқа мобильді құрылғының функция-
ларына қол жеткізу мүмкіндігі. Бұл жерде, IOS-тің гибридті 
қосымшалары басқа қосымшаларды құрумен салыстырғанда 
едәуір қымбат екенін айта кету керек. Көптеген танымал 
әлеуметтік желілерде онлайн-дүкеннен тегін жүктеуге болатын 
өздерінің гибридті қосымшалары бар. 

 

1.2-сурет. Гибридті қосымшалар 



13

Бұл жағдайда қосымшаны таңдау 1-кестеде көрсетілген жыл-
дамдық, жеткізушінің тәуелсіздігі, жұмыс істеу қауіпсіздігі және басқа 
да факторлар тұрғысынан әзірлеушілерді қызықтырады. 

1-кесте. Әр түрлі мобильді қосымшаларды 
салыстыру критерийлері 

Қосымша 
түрі 

(критерийі)

Құрылғының 
жұмысына қол 
жеткізілімдік

Жұмыс 
жылдамдылығы

Әзірлеу 
құны 

Дүкен 
арқылы 
тарату 

Мақұлдау 
процессі

Нативті Толық Биік Биік 
Қол 

жетімді 
Міндетті 

Гибридті Ішінара

Орташа 
(интернет 

жылдамдығына 
байланысты) 

Қол 
жетімді 

Қол 
жетімді 

Міндетті 

Веб Жоқ 

Орташа 
(интернет 

жылдамдығына 
байланысты)

Қол 
жетімді 

Қол 
жетімсіз

Жоқ 

Кестеден көрініп тұрғандай, мобильді қосымшаның әр түрі өзінің 
артықшылықтары мен кемшіліктеріне ие, сондықтан қосымшаны 
әзірлеу кезінде технологияны таңдау туралы шешім қабылдаған кезде 
кестеде келтірілген функционалды, техникалық және коммерциялық 
талаптарды, сондай-ақ белгілі бір қосымшаның өзіндік ерекшелігін 
көрсететін бірқатар басқа талаптарды ескеру қажет [4]. 

Бұған қарамастан, мобильді қосымшалардың құндылығы көбінесе 
олардың ерекше қасиеттерімен ғана анықталмайды, сонымен бірге 
нақты ұақытта қажетті ақпаратты іздеу, адамдармен, сервистермен 
және құрылғылармен қарым-қатынас құру, клиентке ақпараттық 
аналитикалық қолдау көрсету және т.б. міндеттерді шешуге мүмкіндік 
беретін үлкен ақпараттық экожүйенің тиімді бөлігі бола алатын 
қабілеттілігімен анықталады. 

Төменде мобильді қосымшалардың ең танымал секторларын 
қарастырамыз: бизнеске арналған мобильді қосымшалар, мобильді 
ойындар, мобильді әлеуметтік желілер. 
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1.2 Бизнеске арналған мобильді қосымшалар 

Мобильді құрылғылардың қосымшалары бүгінде бизнестің 
көптеген салаларына кеңінен қолданыс табуда. Олар қазірдің өзінде 
баспахана, e-commerce, қызмет көрсету саласы және тағы басқа 
да салаларда берік орныққан. Бүгінгі таңда мобильді қосымшалар 
бизнестің алдында тұрған түрлі міндеттерді шешуге мүмкіндік 
беретін қуатты маркетинг құралына айналуда: клиенттерді тарту; 
сатудың өсуі; компанияның жағымды имиджін құру; клиенттермен 
және серіктестермен байланыс процестерін оңтайландыру. Мұндай 
бағдарламалар мақсатты аудиториямен негізгі және қосымша байла-
ныс арнасы ретінде қызмет ете алады. Android және iOS үшін React 
JS мобильді қосымшаларды әзірлеу және құру стартапшылар үшін де, 
бұрыннан қолданыстағы, сәтті жұмыс істеп жатқан жобалар үшін де 
пайдалы, себебі қосымшалар оларға жаңа тыныс бере алады.

Бизнеске арналған қосымшалар әртүрлі болуы мүмкін: 
Интернет-дүкендер, олардың негізгі мақсаты тауарлар мен 

қызметтерді сату. Статистикаға сәйкес, бүгінде қолданушылардың 
70%-дан астамы саудаларын мобильді құрылғылар арқылы жасайды. 
Бұл өте тиімді сату каналы екендігі баршаға мәлім. 

Қызметтік қосымшалар, адаптивті сайттар немесе олардың әртүрлі 
жеңіл нұсқалары ретінде ұсынылады. Осындай қосымшалардың 
көмегімен тұтынушыларға компания туралы ақпарат, ол ұсынатын 
тауарлар мен қызметтер, ағымдағы жеңілдіктер және басқа да хабар-
лар жеткізу өте ыңғайлы. 

Корпоративті мобильді қосымшалар, олар корпоративтік мәде-
ниетті қалыптастырудың және компания ішінде байланыс орнатудың 
қосымша әдісі болып табылатын [15]. 

Кәсіпкерлер үшін пайдалы болуы мүмкін бағдарламалардың 
кейбір санаттарын қарастырайық. Әр санаттан Android және iPhone-ге 
арналған ең жақсы қосымшаларды таңдадық. 

1) Қаржы менеджері 
Шоттарды қатаң бақылауда ұстау – әркімге жақсы тәжірибе. 

Ал кәсіпкер үшін бұл өте маңызды. Қаржылық басқарудың бұл 
бағдарламалары кірістер мен шығыстарды бақылауға және қолда бар 
бюджетті оңтайландыруға көмектеседі. 

Money Lover
Money Lover – өз қаржысын бақылауда ұстағысы келетіндерге 

арналған қосымша. Оның көмегімен шығындарды бақылауға, 
бюджетті қалыптастыруға және әрдайым қанша жинақ ақшаңыз бар 
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екенін біліп отыруға болады. Мұнымен қатар, қосымша қарыздық 
міндеттемелерді және тұрақты төлемдерді тіркей алады, және де келесі 
төлемді жасау керектігін ескертеді. 

1.3-сурет. Money Lover қосымшасының интерфейстері 

Money Manager
Бұл өте функционалды қосымша. Ол кірістерді, шығындарды 

бақылауға мүмкіндік береді, сонымен қатар клиентті қызықтыратын 
кез-келген кезең үшін толық статистикалық мәліметтер бере алады. 
Маңызды функциялардың қатарына мыналарды жатқызуға болады: 
компьютердегі мәліметтерге қол жеткізу, қосарланған жазба жүйесін 
қолдану, нақты санаттар үшін бюджетті жоспарлау, несиелік және 
дебеттік карталарды басқару. 

 

1.4-сурет. Money Manager қосымшасының интерфейстері 
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Дзен-мани: шығындар есебі 
Дзен-мани шығындарды өздігінен есепке ала алады, бұл әр 

төлем мен сатып алуды қолмен енгізу қажеттілігін жояды. Ол үшін 
қосымшаға «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Яндекс.Ақша», Webmoney 
немесе QIWI-ден оперпцияларды импорттауды қосуға болады 

Сонымен қатар, қосымша Ресей, Қазақстан, Беларуссиядағы барлық 
ірі банктерден кіріс SMS-хабарламаларынан ақша қаражаттарын есеп-
тен шығару туралы ақпарат ала алады. «Дзен-мани» көмегімен кли-
ент өз қаржысының қаншалықты екенін көре алады, қанша ақша бос 
екендігін және төлемдерді төлеу үшін қанша резервтеу керектігін 
түсінеді. 

1.5-сурет. Дзен-мани қосымшасының интерфейсі: 
шығындарды есептеу 

Bills Monitor
Біздің әрқайсымыз ай сайын көптеген міндетті төлемдерді төлеуге 

міндеттіміз. Атап айтсақ, жалдау төлемдері, коммуналдық қызметтер, 
кабельді теледидар, интернет, тілдік курстар, спортзал және т.б. Бұл 
төлемдердің кез-келгенін кешіктіру қиындықтар туғызады немесе 
қандай да бір артықшылықтардан айырады, сондықтан олар туралы 
ұмытпаған жөн. 

Bills Monitor қосымшасының көмегімен қолданушылар барлық 
төлемдерін уақытында төлегендеріне толық сенімді болады және де 
қанша ақша қалатыны туралы хабардар болады. 
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1.6-сурет. Bills Monitor қосымшасының интерфейстері

2) Мессенджер
Интернеттің дамуы ұялы байланысты екінші деңгейге шығарады. 

Желі жұмыс істейтін әлемнің кез келген нүктесінен мессен-
джер арқылы қоңыраулар шалуға болады. Сонымен бірге, або-
нент ақысыз сөйлесе алады және дауысты ғана емес, сонымен қатар 
кейбір бағдарламалар арқылы – бейне қоңыраулар шала алады. 
Серіктестермен байланыс орнату немесе халықаралық конференция-
лар ұйымдастыру өте оңай болды. 

 

1.7-сурет. Мессеннджерлер интерфейсі (iPhone экран көріністері)
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3) Пошта клиенті 
Мессенжерлер мен әлеуметтік желілердің үстемдігіне қарамастан, 

электронды пошта іскери хат алмасудың негізгі арнасы болып қала 
береді. Мұны барынша ыңғайлы пайдалану үшін жақсы электрондық 
пошта клиенті қажет. Бұл ең танымал Gmail болуы мүмкін, бірақ 
тұтынушыларға iOS пен Mac үшін арналған ақылды сұрыптау функ-
циялары бар Spark ұнайды. 

1.8-сурет. iPhone, iPad экран көріністері

4) Күнтізбе 
Уақыт іскер адам үшін ақшадан кем емес құнды ресурс. Егер 

уақытты бақылауға алу және маңызды бір оқиғаны өткізіп алмау 
қажет болса, онда қолданушыларға нақты және функционалды 
күнтізбе қажет. 

 

1.9-сурет. Қосымшадағы күнтізбенің интерфейстері

5) Міндеттер менеджері 
Барлық жұмыс істерін есте сақтау өте қиын. Мобильді қосымшалар 

қолданушы кез-келген маңызды мәселе туралы кенеттен ұмытып 
кетсе, әрдайым еске салатын міндеттерді жоспарлағыштарды ұсынады. 
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1.10-сурет. iPhone, iPad, Apple Watch-тің экран көріністері

6) Блокнот
Сандық блокнот – скетчтер, мәтін немесе дауыстық жазба-

лар форматындағы маңызды идеяларды жинауға арналған құрал. 
Осы санаттағы кейбір бағдарламалар, мысалы, One Note-де іскери 
құжаттармен жұмыс істеуге жарамды. Қойын дәптерлерді өзіңізбен 
бірге алып жүрудің қажеті жоқ, мазмұнды ойларды гаджетте сақтап 
қоюға болады.

 

1.11-сурет. iPhone, iPad, iMessage, Apple Watch-тің экран көріністері
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7) Құжаттар сканері 
Сандық блокнотқа қосымша, құжат сканерін қолдану ыңғайлы. 

Мұндай бағдарлама смартфонның фотокамерасын қолдана отырып, 
кез-келген қағаз құжатын тез цифрлайды. Мәтін танылған кейін оны 
блокнотқа сақтауға немесе қажетті адамға жіберуге болады. 

1.12-сурет. iPhone, iPad экран көріністері

8) Презентация менеджері 
Кәсіпкерлер презентациялармен жиі жұмыс істейді. Осы форматтың 

көмегімен серіктестерге, инвесторларға немесе бағынышты адамға 
ақпарат беру өте ыңғайлы. Кішкентай экранда презентация құру –
жақсы идея емес. Бірақ мобильді презентация менеджері сізге компью-
тер болмаған кезде презентация алдында материалды тез қайталауға 
мүмкіндік береді.

 

1.13-сурет. iPhone, iPad, Apple Watch экран көріністері 
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9) Бұлтты диск
Суреттер, бейнелер, презентациялар және басқа файлдарды сақтау 

үшін Бұлтты сақтау орнынан ыңғайлы орын табу қиын. Серверге 
арнайы бағдарлама арқылы деректерді жүктеу жеткілікті және олар 
дискіге қосылған кез-келген құрылғыдан әрқашан қол жетімді болады. 

 

1.14-сурет. iPhone, iPad, iMessage экран көріністері

10) Жаңалықтар агрегаторы 
Кәсіптің өркендеуі үшін кәсіпкер «сергек» болып, биткоин 

бағамының ауытқуы, бәсекелестердің іс-әрекеттері немесе заңна-
мадағы өзгерістер оқиғаларын қадағалап отыруы керек. Әлеуметтік 
желілер алгоритмдері қажет ақпаратты уақытында көрсетпеуі мүмкін. 
Бұл жерде RSS – агрегаторлары көмектесе алады. 

 

1.15-сурет. iPhone, iPad-тың экран көріністері
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11) Жолнұсқағыш 
Бейтаныс қалада адасып қалмас үшін жолнұсқағышты план-

шетке немесе смартфонға орнату керек. Мұндай қосымшалар елді 
мекендердің карталарын, олардың инфрақұрылымы, маршруттары 
және әр түрлі қызықты орындар туралы мәліметтерді көрсетеді. 

 

1.16-сурет. iPhone, iPad-тың экран көріністері 

12) Аудиокітап плеері 
Іскери әдебиеттер – бұл жаңа білім мен идеялардың жақсы көзі, 

оның көмегімен кәсіпкер өзін және бизнесін жарнамалай алады. Бірақ 
оқуға уақыт болмаған кезде не істеу керек? Мәселені шешу жолы –
жүру, ұшу немесе көлік жүргізу кезінде кітап тыңдау. «Тыңда» 
қосымшасында аудиокітаптарды бір-бірден сатып алуға болады. 
Bookmate ақылы жазылымның бір бөлігі ретінде кітапханаға шексіз 
қол жетімділікті ұсынады. 

 

1.17-сурет. iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV-дің экран көріністері 
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1.3 Ойындарға арналған мобильді қосымшалар 

Бүгінгі таңда мобильді ойындар ойын индустриясының қарқынды 
дамып келе жатқан бағыты болып саналады. Көптеген адамдар 
оларды ойын-сауық үшін ойнайды, бірақ кейбіреулер үшін бұл хобби. 
Мобильді қосымшалардың бұл танымал санаты айтарлықтай кең ауди-
торияны қамтиды және бұл бизнес әлеуетін ашады.

Angry Birds, Clash of Clans, Plants vs. Zombies сияқты ойындар 
баршаңызға таныс шығар. Олар көптеген адамдарды мобильді қосым-
шалар индустриясына енуге және өз өнімдерін құруды бастауға 
итермеледі, дегенмен бұл технология, креативті ойлауды және 
техникалық процестерді тиімді құра білуді қажет етеді [16].

Пайдалы бола алатын жоғары сапалы ойын құру үшін: нарықты 
зерттеп, идея ұсыну, қызықты ойын процессін құру, платформаны 
таңдау, дизайн және қосымшаны монетизациялау жоспарын құру 
қажет. Мобильді ойын құрудың бірнеше кезеңдері бар.

1.3.1 Әзірлеу кезеңдері 

Идеяларды қалыптастыру 
Бұл бүкіл жобаның табысты болуына ықпал ететін маңызды қадам. 

Ұялы байланыс индустриясында қазірдің өзінде жүзеге асырылған 
идеялардың көптігін ескере отырып, жаңа нәрсе ұсыну керек немесе 
бұрыннан таныс идеяларды қолданып, оларды жаңа орамада ұсыну 
қажет. Ең бастысы, көп пайда табу үшін ол бұқаралық аудиторияға 
негізделген болуы керек. Сондықтан, әзірлеуші құрған жаңа ойын-
дарды ойнайтын адамдар туралы ұмытпауымыз керек. 

Ең алдымен, қай ойын әзірленетінін шешіп алуыңыз керек. 
Ойындардың санатын және назар аударуды қажет ететін мақсатты 
аудитория түрін таңдаңыз. Жанрды анықтау керек: аркада, симулятор, 
экшен, стратегия, RPG немесе т.б. 

Ойын процесіне тарту 
Ойынға аздаған тәуелділік факторы қолданушылардың көпшілігін 

сақтауға мүмкіндік береді. Ойынға қызықтырудың дәлелденген тәсілі 
бар – ол үшін қиындық деңгейлері біртіндеп өсе отырып, ойын оңай 
әрі көңілді болуы керек. Әдетте, ойыншылар тым ұзақ ойындарға 
деген қызығушылығын жоғалтады, сондықтан оны қызықтыру үшін 
келесі әдістерді қолдануға болады: қысқа деңгейлерді құру, онда көп 
ашылмаған контент қолданып, түрлі бонустар, құпия элементтер 
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ойлап табу және т.б. Мұның бәрі қолданушыны ойынға қызықтыру 
үшін жасалады.

Платформаны таңдау (ОС) 
Мобильді құрылғыларға арналған ойындарды құру кезінде плат-

форманы таңдау керек. Әдетте ядро таңдау Android немесе iOS-қа 
қатысты болады. Бұл міндеттерді гибридті модельге көшу арқылы 
жеңілдету ыңғайлы болар еді, бірақ кроссплатформаны әзірлеу кезінде 
қосымша шығындар ескерілуі тиіс. Мұнда шешуші фактор мақсатты 
нарық болуы керек. Ең тиімді ойыншылар қолданатын операциялық 
жүйеге назар аудару қажет, бұл басымдықты анықтауға көмектеседі. 
Егер әзірлеуші қосымша шығындардан қорықпайтын болса, онда 
тиімді нұсқаның бірі – бірден екі платформаны қолдау. 

Бірегей дизайн құру 
Ойын дизайнын әзірлеу қарапайым мобильді қосымшаны құрудан 

гөрі қиынырақ. Мыңдаған нюанстарды ескеріп, детальдарға назар 
аудару керек. Кемелдену майда нәрселерден тұрады, сондықтан оны 
талғампаз қолданушылар міндетті түрде байқайды. Нәтижесінде, 
өзіндік ерекшелігі бар әдемі дизайн бәсекеге қабілетті нарықта ерек-
шеленуге мүмкіндік береді.

Монетизация стратегиясын жоспарлау 
Пайда келтірмейтін көптеген ойындар бар. Бірақ әзірлеушілерге 

ойынды құруды бастамас бұрын монетизация стратегиясын алдын-ала 
жоспарлаған дұрыс. Жобаны жасау қымбат және айтарлықтай уақытты 
қажет етуі мүмкін, сондықтан инвестицияның қайтарымы туралы 
жоспар болуы керек. Мобильді ойындарды монетизациялаудың 
бірнеше кең таралған тәсілдері: 

1) Қосымша арқылы сатып алу. Freemium моделі – монетизацияның 
ең кең таралған түрі. Мұндай Android-ойындар тек 2%, ал iOS-
ойындары одан шамалы көп болғанына қарамастан, бұл табыс 
табудың тиімді әдісі. 

2) Қосымша ішіндегі жарнама. Көптеген ойын-сауық бағдарлама-
ларында жарнамалар ойын ішіндегі сатып алулармен біріктіреді. 
Бұл дұрыс шешім, өйткені басқа әдістерге қарағанда айтарлықтай 
табыс әкеледі. Тек осы жерде жарнаманың мазмұнына назар ау-
дару керек, өйткені егер ол тақырыппен байланысты болмаса, 
онда ол нәтижесіз болады. 

3) Премиум-нұсқалары. Premium моделі тегін байқау нұсқасын 
немесе демо-нұсқасын ұсынады және ойыншылардан ойынды 
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жалғастыру үшін ақша төлеуді сұрайды. Әрине, төлемді бірден 
сұрауға болады, бірақ бұл сатып алушылар санын айтарлықтай 
азайтады. 

4) Кәсіби мамандарға ойын құруға тапсырыс беру.
Табысты өнім құрудың соңғы сатысы – мобильді ойын әзірлеуші 

компаниясын таңдау. Идеяны пайдалы бизнеске айналдыру үшін 
қажетті дағдылары бар тәжірибелі ойын құрушылар тобы қажет. Ойын 
құрудың өзі де қиын, ал ерекше және есте қаларлық жобаларды құру 
кәсіби тәсілді қажет етеді [16].

1.3.2 Мобильді ойындарды құрудың 
бағдарламалық құралдары 

Ойын индустриясы әзірлеушілерге ойын құруға көптеген қажетті 
құралдарды ұсынды. Қазіргі танымал бағдарламалық жасақтаманың 
үш түрі бар – Unity, Unreal Engine, AppGameKit. 

Unity
Бұл 2D және 3D ойындарды құруға арналған көп платформалы 

шешімдерді ұсынатын интеграцияланған құру ортасы. Оған көптеген 
функциялар, алдын-ала орнатылған модельдер, текстуралар мен 
құжаттар кіреді. 

Әзірлеушілер бұл ортаны ойындардың кез-келген түрін құру үшін 
қолданады – қарапайымнан AAA класына дейін. 

Unity артықшылықтары: 
– объектілерді құру, оларға әр түрлі компоненттер қосу; 
– функционалды графикалық редактор; 
– жылдам жөндеу үшін кіріктірілген Play Mode режимі; 
– көптеген платформаларды, API-ді, технологияларды қолдау. 
Unreal Engine
Қазіргі кездегі тексерілген ойын әзірлеу бағдарламалық жасақ-

тамасы, негізінен AAA класы. Әлемдік ауқымдағы көптеген ойын-
дар оны негіз ретінде қолданады. Ол көптеген платформалар мен 
операциялық жүйелер қолдайтын ойындар құруға мүмкіндік береді. 

Unreal Engine әзірлеушілерге ойын логикасын тез түсінуге 
көмектесетін дәстүрлі C++ және Blueprints визуалды сценарийлерін 
құрайтын екі негізгі құралды ұсынады. Бағдарламалық жасақтама 
алып және кішігірім ойын жобаларының қажеттіліктерін қанағат-
тандыруға арналған. 
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AppGameKit
Кез-келген тәуелсіз мобильді ойындарды құру студиясына 

жарамды көп платформалы ойын өнімдеріне арналған бағдарламалық 
жасақтама.

AppGameKit артықшылығы: 
– жылдам компилятор, оңай әзірлеу үшін дайын шешімдердің 

көптеген саны; 
– кросс-платформалылық; 
– ойын монетизациясының кірістірілген құралдары. 

1.3.3 Әзірлеу кезіндегі қателіктер 

Ойын әлемі бір орында тұрмайды – прогресс қолданушыларға 
толықтырылған және виртуалды шындықты ұсынады, бұл 
әзірлеушілер мен тапсырыс берушілер үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. 
Енді барлығы ұялы телефон үшін супер-хит шығаруға асық. Бірақ 
көпшілігі тәуекелді ескермей, процесте типтік қателіктер жібереді. 

Оларды қарастырайық: 
1) Функциялардың көптеген санын шамадан тыс жүктеу. Барлық 

ойларды бірінші шығарылымға қосуға тырысып, функцияла-
рының толық спектрі бар мобильді ойынды бірден шығаруға 
болмайды. Мобильді ойынды кезең-кезеңімен іске қосқан дұрыс. 
Жаңа мүмкіндіктері бар әрбір келесі нұсқа қолданушының мінез-
құлқы туралы түсінік береді, ал әзірлеуші келесі жақсартулардың 
қайсысын қосуға болатындығын шеше алады. 

2) Дұрыс ойластырылмаған монетизация саясаты. Ойынның 
мотенизация әдісін алдын-ала ойлау қажет. Модельді таңдау 
мақсаттарға (мысалы, кірістілікке қол жеткізу), сондай-ақ нарық 
сұранысына байланысты.

3) Қолданушылар қызығушылығының жоғалуы. Ойыншылардың 
қызығушылығын арттыру үшін көп күш қажет. Жаңа 
қолданушыларды тартпас бұрын, ескі қолданушылардың неге 
кетіп жатқанын анықтау керек. Себептер келесідей болуы мүмкін: 
қателіктер, геймификацияның болмауы (қолданушыларды 
ұстап қалу және қызықтыру үшін ойын индустриясының 
(ойын механиктерінің) әзірлемелерін қолданатын серви-
стер мен қосымшалар), күрделі интерфейс, жақсы балама-
лар және т.б. Қолданушыны бір тіптілік жалықтыруы мүмкін. 
Сондықтан ойынды жаңа деңгейлермен, кейіпкерлермен, дизайн 
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элементтерімен және тағы басқалармен үнемі жаңартып отыруға 
тура келеді. Мұнда қателерді жою және жаңа идеяларды енгізу 
бойынша нұсқаулық болатын ойыншылардың кері байланысын 
зерттеу пайдалы болады.

4) Насихаттау кемістігі. Тамаша ойынның өзі жарнамасыз 
ақталмайды. Қолданушыларды тұрақты тарту кіріс динамикасы 
үшін өте маңызды. Қосымша вирустық болуы үшін маркетингке, 
брендингке және жарнамалауға инвестициялар қажет. Ірі бюд-
жет әзірлеушілерге әйгілі блогтарда шолулар алуға, әлеуметтік 
желілерде және ойын порталдарында жарнама беруге мүмкіндік 
береді. Тек жан-жақты көзқарас қана қажетті нәтиже береді [16]. 

1.3.4 Ойынды әзірлеушілер тобы 

Ойынды әзірлеу кезінде көптеген «ойын» кәсіптерінің өкілдері іске 
кіріседі. Шектелген бюджет шеңберінде шағын жоба әзірлеу кезінде 
бір адам бүкіл әзірлеушілер тобының міндеттерін біріктіре алады. 
Негізгі мамандарды қарастырайық: 

Бағдарламашылар
Бағдарламашылар ойын кодын жазумен айналысады. Олардың 

күшімен «компьютерге қарсы» ойнағанда ойыншы күресуге мәжбүр 
болатын жасанды интеллект, ойын физикасы және тағы басқалар 
жүзеге асырылады. Көптеген ойын бағдарламашылары хобби ретінде 
өздігінен бағдарламалаудан бастағаннан кейін осындай жетістіктерге 
жетеді. 

Егер бағдарламашының құралдары туралы айтатын болсақ, 
онда барлық дерлік коммерциялық ойындар C++ немесе C# тілінде 
жазылған, кейбіреулері, әсіресе ойынның маңызды бөліктері 
Assembler-де жазылған. Қатаң түрде айтатын болсақ, кез-келген 
бағдарламалау тілінде ойын жазуға болады – мысалы, қарапайым 
ойындарды Microsoft Word немесе Microsoft Excel-де кірістірілген 
бағдарламалау тілдерінің көмегімен құруға болады, мысалы, Visual 
Basic for Applications. 

Суретшілер
Қазіргі заманғы ойынды әзірлеуде суретшілердің және барша, гра-

фикамен жұмыс істейтіндердің рөлін бағалау қиын. Барлық уақытта 
ойынды бағалау критерийлерінің бірі оның графикалық құрылымы 
болатын, ал графикамен жұмыс жасаудың заманауи құралдары 
суретшілердің барлық көріністердегі қажырлы еңбегіне негізделген 
әдемі ойын әлемдерін құруға мүмкіндік береді. 
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Сонымен қатар, қазіргі кезде аниматорлар алдыңғы қатарлы 
жабдықтармен және бағдарламалық жасақтамамен жабдықталған 
(атап айтқанда, Motion Capture технологиясы), мысалы, ол адамның 
нақты қозғалыстарын жазып, оларды кейінірек ойын кейіпкерлеріне 
негіздеуге мүмкіндік береді. 

Музыканттар
Композиторлар, музыканттар, актерлер, дыбыс инженерлері 

ойынның дыбыстық дизайнымен айналысады. Олар музыканы жазып, 
оны орындайды, кейіпкерлердің мәтіндерін оқиды. Лайықты музыка 
мен сапалы дыбыстық жазба болмаса, сондай-ақ жақсы графика бол-
маса, заманауи ойынның сәтті болуы екіталай. 

Сындарлы және тиімді жұмыс қарым-қатынасы үшін компози-
тор мен мобильді ойын әзірлеуші алдымен саундтрек туралы жалпы 
түсінікті игеруі керек. Бұл соңғы нәтижеге жетудің маңызды шарты. 
Мұның себебі – әр адам музыка мен дыбыстық эффектілерді әр түрлі 
естиді және түсінеді. Біреу хэви металдың рифтерінің «қуатын» ести 
алғанымен, оны бұрмаланған цифрлық синтезаторде (distorted digital 
synths) сезбеуі мүмкін. Сондықтан, қандай аспаптар мен дыбыстардың 
дұрыс көңіл-күйді жеткізетіндігі туралы жеке түсініктерді дамытып, 
ойын әзірлеушімен бірге түпкілікті шешім қабылдау маңызды. 

Сценаристер
Дербес компьютерге арналған стратегиялар, басқатырғыштар, 

квестер, фильмдер немесе театрландырылған қойылымдар сияқты, 
өзіндік сюжетке ие болуы керек, оны әзірлеу және бейімдеу 
компьютерлік ойынның сценаристерінің міндеті. Ол ықтимал 
мақсатты аудиторияның жасын ескеріп, өзекті тақырыптарды таңдау 
арқылы, бірнеше сюжеттік салаларды құрып, сценарийді ойластырады 
және жазады. 

Мобильді компьютерлік ойындардың сценарист мамандығы - 
сұранысқа ие. Бүгінгі таңда мобильді құрылғыларға арналған әртүрлі 
ойын түрлері өте танымал, сондықтан Mail.Ru Group, «Яндекс» 
және басқа да ірі отандық және шетелдік компаниялар авторларды 
іздестіруде. 

Бұл салада жұмыс істеу үшін дамыған шығармашылық ой, кере-
мет қиял және эрудиция қажет. Бұл қасиеттер ойыншылардың макси-
малды санын тарта алатын ерекше және қызықты сценарий жасауға 
мүмкіндік береді. Мамандардың көбінде жоғары филологиялық білімі 
бар, сонымен қатар оларға геймдизайн немесе нарративті дизайн бой-
ынша алғашқы дайындық курсынан өту ұсынылады. 
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1.4 Мобильді әлеуметтік желілер 

Ұялы байланыс барған сайын интернетке бағдарлы болуда. 
Үздік қолданушылар үшін қарапайым қоңырауларға немесе SMS 
хабарламаларға қарағанда ұялы телефоннан әлеуметтік желілердегі 
байланысты қолдану ыңғайлы. Сонымен қатар, жаппай Wi-Fi-ға 
айналған шектеусіз тарифтік опциялар, смартфондардың танымал 
болуы және әлеуметтік желілерге арналған қосымшалардың көптеген 
жиынтығы адамдарды «мобильді қоғамға» итермелейді. 

Барлық «әлеуметтік» қосымшаларды екі үлкен топқа бөлуге болады. 
Біріншісіне белгілі бір әлеуметтік желі әзірлеген ресми қосымшалар, 
ал екіншісіне бөгде әзірлеушілер дайындаған қосымшалар кіреді. 
Ұялы телефон өндірушілерінің бағдарламалары бір-бірінен біршама 
өзгеше болғанмен, олардың көпшілігі тек мобильді әлеуметтік желінің 
сайтына кіруге арналған таңбаша, дегенмен мұнда кейбір функцио-
налды өнімдер де кездеседі [18]. 

Мобильді платформалар арасында әлеуметтік желілерге арналған 
ресми клиенттік қосымшаларды шығару тұрғысынан ең сәттісі 
iOS және Android болды, ол үшін барлық ірі әлеуметтік желілер 
өз қосымшаларын шығарды. Алайда, бұл таңқаларлық емес –
аталған платформалар белсенді түрде дамып келеді және оларды 
қолданушылардың көпшілігі интернетті мобильді құрылғыларынан 
белсенді түрде қолданады. Бірнеше танымал мобильді әлеуметтік 
желілерді қарастырайық. 

Facebook
Бұл әлеуметтік желінің ресми мобильді клиентері iOS, BlackBerry, 

Android және webOS нұсқалары түрінде қолданылады. Фейсбуктың 
толық функционалды клиенттеріне арналған типтік жиыны келесі 
функциялардан тұрады: статусты жаңарту, жаңалықтар тізбегін, 
оқиғалар, қабырғалар, қолданушылар туралы ақпаратты көру, 
сілтемелермен алмасу, жазбалар қосу, фотосуреттер жүктеу және 
бейнелерді қарау. 2011 жылы Facebook тағы бір ресми Facebook 
Messenger атты мобильді қосымшасын шығарды. Бұл қосымша жедел 
хабар және бейнелермен алмасуға арналған. Ол Facebook-тің негізгі 
сайтындағы хабарламалар жүйесімен біріктірілген және ашық MQTT 
протоколының негізінде құрылған. 2017 жылғы сәуірдегі жағдай бой-
ынша мессенджердің ай сайынғы аудиториясы 1 млрд. құрайды.

Facebook функционалдығын тек JAVA қосымшалары арқылы 
кеңейтуге болатын қарапайым ұялы телефон иелерін де ұмытқан 
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жоқ. Мәні оның атауынан тұратын – Facebook for Her Phone деген 
бағдарлама шығарылды. Бағдарламаның үйлесімділік тізіміне 2500-ден 
астам ұялы телефонның әр түрлі модельдері кіреді. Олар жаңалықтар 
тізбегін оқуға, фотосуреттерді қарауға және жүктеуге, достарыңызбен 
сөйлесуге, жеке профиліңізді өңдеуге, тіпті жаңа тіркеу жазбасын 
құруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қосымшадан шықпай-ақ, 
сіз құрылғының камерасымен жұмыс істей аласыз және мекен-жай 
кітабына кіре аласыз [17]. 

1.18-сурет. Facebook for Every Phone

Twitter
Twitter микроблогтарының ресми клиенті қолдайтын платформалар 

тізіміне iOS, Android, BlackBerry және Windows Phone кіреді. Мобильді 
Twitter-клиент келесі стандартты мүмкіндіктерді қамтамасыз 
етеді – хабарламаларды оқу және жазу, басқа біреудің жазбаларын 
көшіру (ReTweet), тікелей хабарламалармен алмасу, іздеу, фолловер 
тізімін басқару, фотосуреттер, бейнелер, сілтемелермен бөлісу, іздеу, 
трендтерді қарау және т.б. Бұл қосымшада қол жетімді ұялы телефон-
нан фотосуреттер қосу функциясын қолдану, кескіндерді компьютер 
арқылы енгізуден гөрі ыңғайлы болады [17].
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1.19-сурет. Мобильді Twitter 

Instagram
Instagram – суреттің немесе бейненің көмегімен не болып жатқанын 

айтудың ең оңай жолы болып табылады. Қолданушы геобелгі немесе 
тегтер арқылы өз достарының және туыстарының өмірінде болып 
жатқан оқиғалардан хабардар болу үшін олардың жаңартуларына 
жазыла алады, әлемнің түкпір-түкпіріндегі бейтаныс адамдардың 
аккаунттарына да жазыла алады. Жариялауға дейінгі фотосуретті 
сүзгілердің көмегімен немесе қарапайым, бірақ өте қуатты редактордың 
көмегімен өңдеуге болады. Күні бойы не болып жатқандығы туралы 
«тарихты» – белгілі бір уақытқа жазылушыларға қол жетімді фото 
немесе бейне хабарламалар арқылы хабарлауға болады. Жеке фото, 
видео және мәтіндік хабарламалар жіберуге болады [17]. 
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1.20-сурет. Instagram

YouTube
YouTube-тің ресми қосымшасында – жаңалықтар, музыкалық клип-

тер, нешетүрлі тренингтер, маңызды деректі фильмдерге дейін әлемнің 
түкпір-түкпіріндегі ең танымал видеолар бар. YouTube-ті влогерлер 
бұрыннан қолданады («видео блогерлер» деген сөзден қысқартылған). 
Влогерлеу үшін қажет нәрсенің барлығы осы қосымшада орнатылған. 
Бейнені тікелей смартфонға түсіруге, жүктеуге және өңдеуге, 
жариялауға, теледидар экранына таратуға болады. Сонымен қатар, 
қосымшаның көмегімен комментарийлерді оқып, қалдыра аласыз [17]. 

 
1.21-сурет. YouTube



33

Pinterest
Бұл коллекцияларға құрылатын визуалды бетбелгілерді сақтау 

қызметі. Сондай-ақ, әлеуметтік медиа: қандай коллекциялар бар 
екенін, адамдар оларды немен толтыратынын, қолданушылар жазыла-
тын жаңартуларды, оларға ұнайтын нәрселерді қосуды бақылайды.

 
1.22-сурет. Pinterest

Tumblr 
Блогтарды жариялауға арналған платформа және сонымен қатар 

әлеуметтік желі. Қолданушы өзінің хабарламаларын (мәтін, дыбыс, 
бейне, суреттер) жариялай алады, оларға тегтер қосады, басқа адам-
дардың басылымдарына комментарий береді, ұнатқан нәрсесін «қайта 
жазады», басқа қолданушыларға жеке хабарламаларын жібере алады [17].

 

1.23-сурет. Tumblr
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Linkedin
Кәсіби байланыс желілері, кәсіби тақырыптар бойынша әріп-

тестерімен, пікірлес адамдармен байланыс. Linkedin профилі –
бұл қолданушылардың қандай мансаптық және кәсіби биіктерге 
жеткендігін анық көрсететін түйіндеме [17]. 

 
1.24-сурет. Linkedin

Flickr
Сапасын жоғалтпайтын суреттерді 1000 ГБ көлемінде ақысыз 

сақтау орны, бұл суреттерді жүктеу мен каталогтауға арналған 
ыңғайлы құралдар. Егер қолданушы фотограф емес, бірақ сұлулықты 
бағалаушының бірі болса, ол фото өмірі мен фотошығармашылығын 
қадағалауға болатын, көптеген әдемі фотосуреттері бар қызықты 
адамдарға жазыла алады [17]. 

 

1.25-сурет. Flickr
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Snapchat
Бұл фотосуреттер мен бейнелер қоса тіркелген хабар алмасу 

қосымшасы. Оларға мәтіндер мен суреттерді, стикерлерді, маскаларды 
қосып, алушылар тізіміне жібере аласыз. «Snap» деп аталатын осын-
дай суреттер немесе бейнелер үшін басылымды қараудың мерзімін 
(«снэп») белгілей аласыз [17]. 

 
1.26-сурет. Snapchat

Line
Қытайда өте танымал мессенджерден шыққан әлеуметтік желі. 

LINE-нің басты ерекшелігі – стикерлердің көптеген саны. Компания 
әр түрлі іс-шаралармен байланыстыра отырып, үнемі жаңа жапсырма-
ларды шығарады. 

Қолданушы қосымша рәсімдеу тақырыптарын сатып ала алады. 
Жастар (және бейресми) аудиториясына бағытталған әлеуметтік желі 
былтыр 28 миллиард долларға бағаланды. 
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1.27-сурет. Line

Path
Path әлеуметтік желісі тек мобильді құрылғыларға бағытталған. 

Компьютерден қосымшадан бөлісілген жеке жазбаларды ғана көре 
аласыз. Бағдарламаның өз ерекшелілігі бар: достарыңыздың қатарына, 
Данбар саны деп аталатын не бары 150 адамды қосуға болады, яғни 
бір адам бір уақытта дәл осындай тұрақты әлеуметтік байланыстарды 
қолдай алады. 

 
1.28-сурет. Path
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WeChat
Стандартты жиынтық: анимациялық стикерлер, дауыстық чаттар, 

бейне қоңыраулар, қолданушылардың профильдері. WeChat-тың соңғы 
жаңартулармен интернет-дүкенге ие болды, мұнда күнделікті өмірге 
арналған кейбір өнімдерді сатып алуға болады. Дәл осы әлеуметтік 
желіні нарықтағы ең келешегі мол бағыттардың бірі деп санауға 
болады.

 
1.29-сурет. WeChat

1.5 Мобильді бұлтты шешімдер 

Заманауи мобильді құрылғылардың қуаттылығына қарамастан, 
оның жад көлемі жеткіліксіз болуы мүмкін. Осы мәселелерді шешу 
үшін қазіргі мобильді технологиялар не ұсына алады? Бұлтты есеп-
теу технологиясын қолдану арқылы іс жүзінде шектеусіз есептеу 
қуатына қол жеткізуге болады. 

Мобильді бұлтты есептеу келесі тұрғыда анықталған: «Мобильді 
экожүйеде қол жетімді бұлтты есептеу қызметтері. Бұл анықтама 
тұтынушылар, кәсіпорындар, фемтоұялар, транскодтау, қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, үй шлюздері және ұялы кең жолақты қызметтер 
сияқты көптеген элементтерді қамтиды». (Фемтоұя – бұл ұялы 
желінің шағын базалық станциялары) [19]. 
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1.30-сурет. Бұлтты есептеу технологиясы 

Мобильді бұлтты есептеудің ерекшеліктерін жақсы түсіну үшін 
жалпы бұлтты есептеуді толығымен қарастырайық. Мұнда екі мәселе 
өте маңызды. 

1) Бұлтты есептеулер, қажет болған жағдайда теңшелетін есептеу 
ресурстарының (мысалы, желілер, серверлер, сақтау жүйесі, 
қосымшалар мен қызметтер) ортақ пулына ыңғайлы түрде 
желілік қол жетімділікті қамтамасыз етеді, бұл жеңіл түрде 
қызмет көрсетушілердің араласуынсыз тез арада бұлтта орын 
алу және босату мүмкіндігі.

2) Бұлтты қызмет көрсетудің үш негізгі моделі бар: қызмет ретіндегі 
инфрақұрылым (IaaS), қызмет ретіндегі платформа (PaaS) және 
қызмет ретіндегі бағдарламалық қамтамасыз ету (SaaS). 

SaaS және PaaS күрделі аббревиатураларының негізінде не жатыр 
және IaaS олардан несімен ерекшеленеді? 

iPhone немесе Android смартфондары бізді бұлтты қызметтердің 
белсенді қолданушысына айналдырды. Жалпыға ортақ сақтау 
жүйелері, баптау мен фотосуреттерді синхрондау және желілер ара-
сында деректерді беру барлық жерде танымал болғанымен, көптеген 
адамдар әлі де IaaS, PaaS, SaaS және басқа терминдердің нені 
білдіретінін білмейді. 

Бұлт технологияларында аудармасы: «... қызмет ретінде» 
дегенді білдіретін «…aaS» (…as a Service) жұрнақтары бар есеп-
теу модельдерінің бірыңғай классификациясын қолданады деген 
түсініктен бастайық. Бұл көрсетілген аббревиатуралар бойынша 
жылдам бағдарлануға көмектеседі. Енді бұлтты қызмет модельдерін 
қарастырайық. 
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IaaS (Infrastructure as a Service)
«Инфрақұрылым қызмет ретінде» – қолданушы инфрақұ-

рылыммен жұмыс істеу қажеттілігінен арылады. Жабдық жұмысының 
барлық жауапкершілігі қызмет көрсетушіге жүктеледі. Көп жағдайда 
IaaS тұтынылатын есептеу қуаты мен желілік трафиктің көлеміне бай-
ланысты сервер уақытын сатуға арналған модельді білдіреді. 

PaaS (Platform as a Service)
«Платформа қызмет ретінде» – қолданушы қосымшаларды 

жабдықтар және бағдарламалық жасақтама шығындарсыз орнала-
стыру мүмкіндігін алады. Қосымшаларды кез-келген компания құра 
алады немесе бөгде веб-қызметтері ретінде ұсына алады. Жүктеме мен 
жұмыс параметрлерін динамикалық түрде өзгерте отырып, есептеу 
ресурстарын қажет болған кезде ғана қолдану ұсынылады. 

SaaS (Software as a Service)
«Бағдарламалық жасақтама қызмет ретінде» – қолданушы 

Интернет-клиент арқылы өзінің жұмыс смартфонында немесе 
компьютерінде дайын бағдарламалық жасақтама мен құралдарды 
қолдана алады. Жылдам жетілдірілетін және жаңартылатын, инфрақұ-
рылымды, операциялық жүйелер мен әзірлемелерді бақылауды қажет 
етпейтін қосымшаны қашықтықтан басқарудың ең қолайлы моделі. 

MaaS (Monitoring as a Service)
«Мониторинг қызмет ретінде» – веб-интерфейсте, онлайн түрде 

орталық басқару тақтасы арқылы қолданушы орнататын инфра-
құрылым мен бағдарламалық жасақтаманың негізгі параметрлерін 
бақылауға мүмкіндік береді. Бұл әзірге үлкен бұлт жұмбағының 
жаңа буыны болып табылады, бірақ қазірдің өзінде IT саласы мен Big 
Data өңдеу болашағының ажырамас бөлігі болып саналады. Күтпеген 
шығындардың қаупін азайтуға және жұмысты оңтайландыруға 
көмектеседі. 
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CaaS (Communication as a Service)
«Коммуникация қызмет ретінде» – бұл бір провайдерден жалға 

алынған корпоративті байланыс үшін АТ аутсорсингінің шешімі. 
Оның құрамына Интернет-телефония қызметі (IP арқылы дауысты 
тасымалдау, яғни VoIP), мессенджерлер (IM қосымшалары), бірлескен 
жұмыс интерфейстері немесе жұмыс құжаттарындағы өзгерістерді 
синхрондау, бейнеконференциялар кіреді. Қолданушы қуаттылықтың 
динамикалық кеңеюімен және сұраныс бойынша қамту арқылы бай-
ланыс үшін қажет нәрсеге тапсырыс береді және инфрақұрылым мен 
бағдарламалық жасақтама шығындарын жояды.

XaaS («Anything» as a Service)
«Кез келген нәрсе қызмет ретінде» – гибридті бұлтты есептеу 

модельдерін қолдану арқылы дайын сервис ретінде ақпараттық техно-
логияларды ұсыну моделі немесе олардың біреуіне баса назар аудару. 

Мобильді бұлт қызметтерін әртүрлі модельдерде ұсынатын компа-
нияларды қарастырайық. 

Amazon Web Services 
Инфрақұрылым қызмет ретіндегі салада Amazon Web Services 

автоматтандырылған қоғамдық бұлтты моделінің басымдылығы, 
содан кейін Rackspace басымдылығы артты. Amazon Web Services 
есептеу, сақтау, мәліметтер базасы, аналитика, желілік байланыс, ұялы 
байланыс қызметтері және басқаларын қоса, әлемдік бұлт өнімдерінің 
кең спектрін ұсынады. Бұл сервистер ұйымдардың жылдам өсуіне, 
АТ шығындарының төмендеуіне және ауқымының жоғарылауына 
көмектеседі. Ірі корпорациялар мен тез дамып келе жатқан стар-
таптар AWS мобильді және интернет-қосымшалары, ойын әзірлеу, 
мәліметтерді өңдеу және сақтау, сақтау орындары, мұрағаттау және 
басқаларын қоса алғанда, көптеген жұмыс жүктемелерін қолдайды 
деп сенеді. 

AnyPresence
Кәсіпорынға арналған AnyPresence бұлтты мобильді платформа-

сының мақсаты – шығындарды азайтуға және қосымшаларды жоба-
лау мен орналастыруды жеңілдетуге бағытталған. Оның көмегімен 
HTML5, iOS және Android бағдарламаларын кез-келген бағдарламалық 
жасақтамасыз құруға және орналастыруға мүмкіндік береді. Мобильді 
қосымшалардың шаблондары мен интеграция мүмкіндігі мобильді 
жобаларды іске асыруды жеңілдетеді.

Skyhigh Networks 
Skyhigh Networks компаниясы қызметкерлерге бұлтты қызметтерді 

(SaaS, PaaS және IaaS), әсіресе жеке мобильді құрылғылармен 
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қаруланған қызметкерлердің бұлтты қызметтерді бақылаусыз қолда-
нуынан туындаған қиындықтарды шешу арқылы тиімді пайдалануға 
мүмкіндік береді. Бұлт қызметі клиенттің АТ инфрақұрылымына 
қосымша ауыртпалық салмайды. Мобильді құрылғылар үшін 
қондырғылар немесе агенттер қажет емес. Платформаны қолдана 
отырып, АТ әкімшілері мен қауіпсіздік мамандары желідегі бұлтты 
қызметтерді анықтайды және әрқайсысы үшін тәуекел туралы толық 
есептер алады.

Microsoft
Microsoft компаниясының IaaS бұлт қызметі Azure Mobile Services 

бұлтты қызметтерін ұсынады, олар мобильді қосымшыларды 
әзірлеушілерге серверлік бэкендті құруды және қолдануды жеңілдетуге 
арналған. Мұндай бэкенд ретінде Windows Azure бұлтын қолдану 
пуш-хабарландырудың дайын функцияларын алуға, бұлтты сақтау 
орнында деректерді сақтауға, жеке инфрақұрылымды орналастыру-
сыз қолданушыларды аутентификациялауға және авторизациялауға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сервистің дамуына байланысты 
Windows Phone, iOS және Android үшін ресми инструменталды қолдау 
қосылады. 

Мобильді бұлтты технологиялардың даму тенденциялары 
1) Компаниялар негізгі қосымшаларға қол жеткізу үшін смарт-

фондар мен планшеттер қосымшаларын іздейтін клиенттердің 
сұранысы бойынша мобильді бұлтты қолдануда. Қызметкерлерге 
мобильді құрылғылардан қол жетімділік қажет. Мобильді 
бұлттың әсерінен мінез-құлық пен әдеттер өзгереді. Pew 
Internet Project жүргізген сауалнамаға сәйкес, 2020 жылға қарай 
Интернетті қолданушылардың басым бөлігі, негізінен, кибер-
кеңістікте желілік құрылғылар арқылы қол жетімді қашықтағы 
серверлердегі қосымшалармен жұмыс істейтін болады. 

2) Мінез-құлық пен әдеттерді өзгертетін мобильді экожүйе 
көптеген құрылғылардан тұрады. Бұл құрылғылардың көмегімен 
құрылатын ақпаратты қолдану мүмкіндігі шексіз болып көрінеді, 
мысалы, жобалардың бірі жүргізушілерге бос орындардың болуы 
туралы хабарлама жібере алатын интеллектуалды құрылғыларды 
қолданып, автотұрақтарды ұйымдастыруды ұсынады. 

3) Тағы бір тенденция мобильді бұлт арқылы ақшаны «жұмыл-
дыру» мүмкіндігін көрсетеді. Мысалы, TabbedOut компаниясы 
смартфондар көмегімен чектерді ашуға, көруге және төлеуге 
мүмкіндік беретін қызметті құрды. Starbucks клиенттер-
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ге электронды әмиян арқылы сатып алу үшін кассир экранда 
сканерлейтін штрих-код арқылы төлем жасау мүмкіндігін ұсына 
бастады. Starbucks клиентінің әмияны несиелік карта немесе 
PayPal шоты арқылы қаржыландырылады. 

1.6 Мобильді құрылғылардың жіктелуі 

Соңғы кезде мерзімді басылымдарда қалта құрылғыларын бір 
немесе басқа да критерийлер бойынша сыныптарға бөлуді негіздеуге 
тырысатын көптеген талдаушылардың мақалалары жиі пайда бола 
бастады. Шынында да, дүкендерде қойылған жаңа заттарға қарап, 
қарапайым тәжірибесіз сатып алушы олардың көптеген түрінен 
қайсысын таңдайтынын білмейді, басы қатады. Қарапайым адамға 
ұялы телефонды, мысалы, қалта компьютерден, смартфоннан, виде-
офоннан, коммуникатордан немесе камеро-фоннан ажырату қиын. 
Сонымен қатар, бұл терминдердің барлығы, өз уақытында тамыр 
жайған «телефон», «теледидар» және «интернет» деген неологизмдер 
сияқты, белгілі бір дәрежеде қолданыс тілінде тамыр жайып үлгерді. 
Ерте ме, кеш пе, прогресстен қалып қоймас үшін әрқайсымыз осы 
сөздерге үйренуге мәжбүр боламыз. Сонымен қатар, бұл жаңа сөздер 
мамандар үшін емес, тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін ойлап 
табылды.

Шын мәнінде, бәрі өте қарапайым және жаңа сөздердің тез пайда 
болуына барлық осы жаңалықтардың өнертапқыштары кінәлі емес –
бұл қоршаған әлемнің біз қалағаннан әлдеқайда тез өзгеруінде. 

Сонымен, біз барлық білгірлерді қанағаттандыра алмасақ та, 
қалталық байланыс құрылғыларының заманауи терминология-
сын түсінуге тырысайық. Қазіргі заманғы плеерлер толыққанды 
операциялық жүйелердің басқаруымен жұмыс істеп, бұрынғы кез-
келген қалта компьютерлеріне қарағанда үлкен артықшылық беретін 
функцияларға ие. Біз барлық қалталық электронды құрылғылардың 
алуан түрлілігін қарастырайық. Алдымен телефонға ұқсас 
құрылғылармен шектелейік. 

Бүгінгі күні кез келген құрылғыға қатысты қолданатын термин-
дердің жалпыға бірдей қабылданған стандарты жоқ. Оған қарамастан, 
арнайы әдебиеттерде белгіленген кейбір критерийлер әлі күнге дейін 
бар, енді құрылғылардың сол немесе басқа класын білдіретін негізгі 
терминдерді анықтайық. Тым болмаса шамалайық. 

Шын мәнінде қандай құрылғылар мобильді? Неліктен оларды осы-
лай атайды және бұл баршаға белгілі мобильділік деген не? 
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Мобильді құрылғылар – бұл смартфондар, интернет-планшеттер, 
электронды кітаптар, телефондар, ҚДК, нетбук сияқты құрылғылар. 
Олардың басты ерекшелігі, әрине, мөлшері. Жалпы миниатюриза-
ция дәуірінде мобильді құрылғылар: планшеттер мен смартфон-
дар, ақылды сағаттар, виртуалды шындық көзілдірігі және басқа 
«мобильді», портативті, жеңіл жабдықтар «стационарлық» деп атала-
тын компьютерлерді алмастыруда. 

Смартфондар
Смартфон (ағылшынша Smartphone – ақылды телефон) – бұл дер-

бес компьютердің мүмкіндіктерімен толықтырылған ұялы телефон. 
Бұл шындық – бүгінде смартфондар көптеген қолданушылар үшін 
компьютерлерді алмастырды, өйткені олар бірдей функцияларды 
қамтамасыз етеді. Болашақта смартфондар дербес компьютерлер 
мен ноутбуктерді ауыстырып, одан да танымал болады деп болжа-
нуда. Мұны қолданушылардың Интернетке кіру үшін смартфондарды 
көбірек қолдануы да растайды [7]. 

Смартфонның әдеттегі ұялы телефоннан басты айырмашылығы –
онда операциялық жүйенің болуы. Алайда, кейбір телефондарда 
операциялық жүйемен жабдықталғандығын ескерсек, айырмашылық-
тар әлдеқайда көп болуы керек. Мысалы, бұл үлкен сенсорлық экран. 

Басқару тек қолмен жүзеге асырылатын сенсорлық экраны бар 
әдеттегі формадағы алғашқы смартфон – бұл 2007 жылы шыққан 
бірінші iPhone болды. Ол кезде смартфон нағыз сенсацияға айналды, 
себебі бұған дейін нарықта ешкім ондай құрылғы ұсынбаған бола-
тын. Бірнеше айдың ішінде iPhone сатылым көшбасшысы болғаны 
таңқаларлық жағдай емес. 

 

1.31-сурет. iPhone
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Алғашқы iPhone-ның функционалдығы шектеулі болғанын айта 
кету керек. Мысалы, онда MMS хабарламаларын жіберу мүмкіндігі 
болмады, алайда бұл құрылғының сатылымына ешқандай әсер етпеді. 

Смартфонды қолдану бізге не береді? 
Сонымен қатар бұл:
1) Интернеттегі және әлеуметтік желілердегі серфинг. 
2) Мультимедиялық орталық. Смартфон экранында фильмдер 

көруге, музыка тыңдауға, онлайн хабарларын көруге болады. 
3) Ойындар. Бүгінгі күні ресми интернет-дүкендерде көптеген 

ойын түрлерін таба аламыз. Сонымен қатар көптеген ойындар 
ақысыз ұсынылады. 

4) Фотокамералар. Фотокамералар керемет фотосуреттер, соның 
ішінде «селфи» алуға ғана емес, сонымен бірге онлайн хабар 
таратуға немесе видео чат арқылы достарыңызбен сөйлесуге 
мүмкіндік береді. 

5) Сымсыз модульдер мүмкіндіктерді айтарлықтай кеңейтеді. Мы-
салы, Интернетке кіру үшін ұялы байланысты қолдануға болады, 
қазіргі кезде мұндай технологиялар арқылы ұялы интернеттің 
жылдамдығы үйдегі компьютерге қарағанда жоғары болуы 
мүмкін.

6) Қосымшалар. Интернет-дүкендерде кез-келген талғамға және 
әмиянға байланысты ойындар мен қатар көптеген қосымшалар 
бар. 

Жалпы айтқанда, «ақылды телефон» өз атауын толығымен 
ақтайды – бұл шын мәнінде бір құрылғыдағы телефон мен компьютер. 

Планшеттер
Планшеттік компьютер – бұл шексіз мүмкіндіктері бар заманауи 

мультимедиялық құрылғы. Бүгінгі таңда планшет типтегі құрылғылар 
адам өмірінің барлық салаларында қолданылады, үй шаруашылығынан 
бастап жоғары технологиялық кәсіпорындарға дейін және, әрине, биз-
несте де. 

Бірнеше жыл бұрын планшеттер айтарлықтай танымал және олар 
туралы білетіндер аз болғанымен, Apple компаниясының алғашқы 
iPad-тың керемет жетістіктері көптеген компьютер өндірушілерін 
ұқсас өнімді тез шығаруға итермеледі. 

Ірі және кіші компаниялар арасындағы көпжылдық бәсекелестікте 
планшеттік компьютерлердің үлкен нарығын алдық, онда кез-келген 
қымбат және арзан гаджеттерді таба аласыз, ең бастысы, олар әлемдегі 
миллиондаған қолданушылардың тілектерін қанағаттандыра алды 
және мұндағы мүмкіндіктердің шегі жоқ [7]. 
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Болашақ планшетті гаджетінің прототипі, тіпті идеясы алғашқы 
компьютердің пайда болуымен бірге дамыды. Сол кездің өзінде 
әзірлеушілер мен инженерлер қарапайым блокнотқа қарағанда 
әлдеқайда көп ақпаратты сақтай алатын, электронды құжатты құруға 
тырысты. 

Алғашқы компьютерлердің дамуына байланысты, планшет әзірлеу 
негізі дамыды, алдымен олар кішірейтілген нұсқадағы кішігірім дер-
бес компьютерге, яғни оны мониторы, пернетақтасы, мауысы бар 
құрылғыға ұқсатқысы келді. Осыдан заманауи нетбуктар мен ноут-
буктер пайда болды, бірақ кейбір компаниялар, мысалы, DEC, даму 
барысында, болашақ электронды кітаптардың стандартын әзірледі. 
Әзірленген девайс құжаттарды оқуға және мәліметті қаламмен 
енгізуге қолдау көрсетті.

IPhone және одан кейін iPad шыққаннан кейін әлем мен адамзат 
компьютерлік технологияның жаңа дәуіріне қадам басты, оның даму 
қарқыны жыл сайын артуда.

Қазіргі заманғы планшеттік құрылғы – көпфункционалды ком-
пьютер, ол сенсорлық, қалам және дауыстық кірістен басқа, стан-
дартты flash-карталар, пернетақта мен қатты дискілерге дейінгі 
барлық сыртқы перифериялық құрылғылармен тамаша жұмыс істеуді 
қолдайды. 

Соңғы кезде кейбір сенсорлық девайстер бюджеттік ноутбуктер-
мен бәсекелесе алатын, тіпті кейбір позицияларда жеңіске жететін 
өнімділікке қол жеткізді. Жабық және жеке iOS операциялық жүйесін 
басқаруымен жұмыс істейтін iPad пайда болғаннан кейін көптеген 
әзірлеушілер өздерінің барлық операциялық жүйелерін дамыта 
бастады, қазір оларды барлық шығарылған сенсорлық девайстардың 
80%-дан астамы қолданады. 

 

1.32-сурет. Планшет
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Тағуға болатын құрылғылар 
Тағуғы болатын құрылғылар – бұл басқа компьютерлермен сым-

сыз жергілікті немесе қашықтан қосылымы бар миниатюралық 
компьютерлердің түрі: білезіктер, көзілдіріктер, сағаттар, тіпті киім 
бұйымдары. Әдетте, мұндай құрылғылар физикалық белсенділіктің 
әр түрлі формаларын немесе қолданушы ортасының параметрлерін 
бақылайтын датчиктермен жабдықталған. Қазіргі заманғы тағуға 
болатын құрылғылардың көпшілігінде интернетке қосылған смарт-
фон қолданылады. Бірақ болашақта батареяның қызмет ету мерзімі, 
процессордың қуаты, компоненттер мөлшері азаятындықтан және 
басқа да техникалық мәселелерді шешкеннен кейін тағуға болатын 
құрылғылар шынымен тәуелсіз болады және өздерінің процессорлары 
мен қосылымдарын қолданады. 

Көптеген тұтынушылар тағатын заттарды физикалық белсенділікті 
бақылаушы трекерлер (мысалы, Fitbit) немесе смартфонға арналған 
аксессуарлар (Pebble және басқалары) деп санайды. Алайда, көптеген 
әзірлеушілер қазірдің өзінде тағуға болатын құрылғыларды кеңінен 
қолдану мүмкіндігін көбейтуді зерттеуде.

Vanson Bourne компаниясы сауалнама жүргізді, оған 
Ұлыбританияның 300 IT-басшылары қатысты. Бұл сауалнаманың 
нәтижесі Ұлыбритания компанияларының 29%-да тағуға бола-
тын құрылғыларды қолдануға байланысты жобалар бар екенін 
көрсетті. Мұндай жобалардың негізгі себептері: қызметкерлердің 
әл-ауқаты (16%), маңызды ақпаратқа жылдам қол жеткізуі (15%) және 
тұтынушыларға қызмет көрсетуді жақсартуы (14%). 

Заманауи тағуға болатын құрылғылар жүрек соғу жылдамдығын, 
дене температурасын, қан қысымын және т.б. бақылауға қабілетті. 
Сақтандыру компаниялары өздерінің денсаулығы мен белсенділік 
деңгейін қадағалайтын құрылғыларды тағуға келіскен клиенттерге 
полистерді арзан бағамен ұсынуды жоспарлап отыр.

Қызметкерлер өздерінің биометриялық деректерін жұмыс 
берушіге береді, бұл қызметкерлерді салауатты өмір салтын ұстануға 
итермелейді, және де сақтандыру компаниясына корпоративті 
сақтандыру құнын төмендету үшін ақпарат береді. 

Негізінде біз мобильді құрылғылардың мәні неде екенін 
анықтадық. Ең бастысы – мобильді құрылғыны дұрыс таңдау, сонда 
ол қолданушыларға шынайы қызмет етеді. 
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1.33-сурет. Тағуға болатын құрылғылар A-Smart сағаттар B-Fitness білезігі 

1.7 Коммуникациялық технологиялар
 

1.7.1 Wi-Fi технологиясы. Стандарттар 

Қазіргі уақытта телекоммуникацияның қарқынды дамып келе 
жатқан сегменті - Сымсыз Жергілікті Желі (WiFi). Соңғы жылдары 
сымсыз технологияларға негізделген мобильді құрылғыларға сұраныс 
артып келеді.

WiFi өнімдері радио толқындарының көмегімен ақпаратты тарата-
тынын және қабылдайтынын айта кету керек. Радио толқындардың 
арналар деп аталатын әр түрлі радиожиіліктерде таралуына байланы-
сты бірнеше синхронды хабарлар өзара кедергісіз жүруі мүмкін. 

Ақпаратты тасымалдау үшін WiFi құрылғылары деректерді тасы-
малдаушы толқын деп те аталатын радиотолқынға «орналастыруы» 
керек. Бұл процесс модуляция деп аталады. Модуляцияның әр түрлі 
түрлері бар, оларды төменде қарастырамыз. Модуляцияның әр түрінің 
тиімділік және қуат талаптары тұрғысынан өзіндік артықшылықтары 
мен кемшіліктері бар. Жұмыс ауқымы мен модуляция түрі деректерді 
тасымалдау стандарттары үшін физикалық деректер қабатын 
(PHY) анықтайды. Өнімдер бір жолақты және бір модуляция түрін 
қолданғанда PHY-ге үйлесімді келеді [8]. 

Сымсыз желінің 802.11 Бірінші стандарты Электротехника 
және радиоэлектронды инженерлер институтымен (IEEE) 1997 
жылы мақұлданды және 2 Мбит/с дейінгі деректерді тасымалдау 
жылдамдығын қолдады. Стандартты модуляциялаудың қолданылатын 
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технологиялық схемалары: жұмыс жиілігін жалған кездейсоқ күйге 
келтіру (FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum) және тікелей 
таралу спектрі бар кең жолақты модуляция (DSSS – Direct Sequence 
Spread Spectrum). 

1999 жылы IEEE WiFi сымсыз желінің тағы екі стандартын 
мақұлдады: 802.11a және 802.11b. 

802.11a стандарты 54 Мбит/с дейінгі жылдамдықпен 5ГГц жиілік 
диапазонында жұмыс істейді. Бұл стандарт жиілігі бөлінген орто-
гоналды мультиплекстеу цифрлық модуляция технологиясының 
(OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing) негізінде 
құрылған.

802.11b стандарты 2,4 ГГц жиілік диапазонын қолданады және 
деректерді тасымалдау жылдамдығы 11 Мбит/с дейін жетеді. 802.11b 
стандартының 802.11a стандартынан айырмашылығы, ол DSSS 
принципі бойынша құрылған.

DSSS схемасын енгізу OFDM-ге қарағанда оңай болғандықтан, 
802.11b стандартын қолданатын өнімдер нарықта ертерек пайда болды 
(1999 жылдан бастап). Сол уақыттан бері сымсыз радиоға қол жеткізу 
хаттамасын қолданатын және 802.11b стандартын қолданатын өнімдер 
корпорацияларда, кеңселерде, үйлерде, саяжайларда, қоғамдық 
орындарда (хот-спот) және т.б. кеңінен қолданыста болды. Сымсыз 
Ethernet өзара үйлесімді WECA альянсында сертификациядан өткен 
барлық өнімдерде ресми тіркелген WiFi логотипі қойылған тиісті 
белгі бар. Альянс WECA WiFi технологиясына негізделген сымсыз 
құрылғылардың барлық негізгі өндірушілерін қамтиды. Альянс WiFi 
технологияларын қолдана отырып, жабдықтардың өзара үйлесімділігін 
сертификаттаумен, таңбалаумен және тестілеумен айналысады. 

2001 жылдың басында Америка Құрама Штаттарының комму-
никация бойынша Федералды байланыс комиссиясы (FCC – Federal 
Communications Commission) 2,4 ГГц диапазонында қосымша модуля-
ция жасауға мүмкіндік беретін жаңа ережелерді ратификациялады. Бұл 
IEEE-ге 802.11b стандартын кеңейтуге мүмкіндік берді, нәтижесінде 
деректерді тасымалдаудың жоғары жылдамдығын қолдану мүмкін 
болды. Осылайша, ODFM технологиясын қолдана отырып, 54 Мбит/с 
дейін деректерді тасымалдау жылдамдығымен жұмыс істейтін 802.11g 
стандарты пайда болды.

Wi-Fi жиіліктері 
Интернетке сымсыз қосылуды қамтамасыз ету енді барлығына 

қол жетімді. Сигнал алу үшін шексіз сымдар, телефон байланы-
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стары, модемдер және байланыс карталары туралы алаңдамай ақ, 
Wi-Fi жүйесін үйіңізде, саяжайыңызда немесе кеңсеңізде қоссаңыз 
жеткілікті. 

Wi-Fi роутері – бұл әртүрлі модульдік желілік сегменттер 
үшін пакеттік деректерді тасымалдауды шешетін маршрутизатор. 
Қарапайым тілмен айтқанда, егер қолданушының үйіндегі бір немесе 
бірнеше ноутбукты Интернетке қосу қажет болса, бұл мәселені сым-
сыз маршрутизатор шешеді. 

Wi-Fi жүйесі ноутбуктарды анықтап, олардың Интернетпен бай-
ланысын орнатады. Сымсыз маршрутизатордың стандартты схемасы 
кем дегенде бір байланысты қарастырады. Интернеттің таратылуы әр 
түрлі жиілікте жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасында жиілікті бөлу процесін реттейтін 
құжаттар әзірленді: «Қазақстан Республикасында жұмыс істеуге 
және шетелден әкелуге рұқсат етілген ЖЖ қорларының тізбесі» және 
«Радио қызметтер арасында жиілік диапазондарын бөлу кестесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 11 
қыркүйектегі N 1379 қаулысы. 

Белгілі бір жиіліктер белгілі бір диапазондарда жұмыс істеу үшін 
өте маңызды және олар арнайы рұқсатты қажет етпейді. Бос бай-
ланыс арнасын іздеу үшін желілік байланысты басқа желілердің 
әкімшілігімен үйлестіру қажет. Әр желіде басқа арнадан 25 МГц диа-
пазонымен бөлінген жиіліктік каналды қолданылуы керек. 2 кестеде 
стандарттар параметрлері келтірілген. 

2-кесте. Стандарттар параметрлері

Стандарт 802.11 802.11a 802.11b 802.11g

Стандартты 
сертификат-
тау жылы 

1997 1999 1999 2003

Өткізу 
мүмкіндігі 

83.5 МГц 300 МГц 83.5 МГц 83.5 МГц

Операция-
лардың 
жиілігі

2.4-2.4835 ГГц 5.15-5.35 ГГц 2.4-2.4835 ГГц 2.4-2.4835 ГГц

Модуляция 
типтері

DSSS, FHSS OFDM DSSS DSSS, OFDM
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2-кестенің жалғасы
Каналдар 
арқылы 
деректері 
тасымалдау 
жылдамдығы 

2, 1 Мбит/с
54, 48, 36, 24, 

18, 12, 9 , 6 
Мбит/с

11, 5.5, 2, 1 
Мбит/с

54, 36, 33, 24, 
22, 12, 11, 9, 
6, 5.5, 2, 1 

Мбит/с

Үйлесімділік 802.11 Wi-fi5 Wi-Fi

Wi-Fi 
жылдамдығы 

11 Мбит/с 
және одан 

төмен

5 ГГц жиілігін және OFDM модуляциясын қолдануына байланы-
сты 802.11a стандартының 802.11b стандартына қарағанда екі маңызды 
артықшылығы бар. Біріншіден, бұл байланыс каналдары арқылы 
деректерді тасымалдау жылдамдығының айтарлықтай жоғарылауы. 
Екіншіден, бір-біріне қабаттаспайтын каналдардың көбейуі. 

5 ГГц диапазоны (UNII деп танымал) үш субдиапазоннан тұрады: 
UNII1 (5.15-5.25 ГГц), UNII2 (5.25-5.35 ГГц) және UNII3 (5.725-
5.825 ГГц). Бір уақытта UNII1 және UNII2 субдиапазондарын қолдану 
кезінде 2,4 ГГц диапазонындағы үш каналға қарағанда, бір-біріне 
қабаттаспайтын сегіз канал ала аласыз. Сонымен қатар, бұл стан-
дартта өткізу қабілеттілігі әлдеқайда көп. Сонымен, 802.11a стандар-
тын қолдана отырып, бір уақытта, өнімділігі жоғары, дау-дамайсыз 
сымсыз қосылыстардың көптеген санына қолдау көрсетуге болады. 

802.11a және 802.11b стандарттары әр түрлі диапазонда жұмыс 
істейтіндіктен, осы стандарттар үшін жасалған өнімдер де сәйкес 
келмейтінін атап өткен жөн. Мысалы, 802.11b стандартының 2.4 ГГц 
диапазонында жұмыс істейтін WiFi қолжетімді нүктесі жұмыс диапа-
зоны 5 ГГц сымсыз желілік картасымен жұмыс істемейді. Алайда, екі 
стандарт та қатар қолданыла алады. Мысалы, әр түрлі стандарттарды 
қолдана отырып, кіру нүктелеріне қосылған қолданушылар осы кіру 
нүктелері бір негізгі желіге қосылған жағдайда ғана, кез-келген ішкі 
ресурстарды қолдана алады. 

802.11g стандарты – 2,4 ГГц диапазонындағы жоғары 
жылдамдылық. 802.11g стандарты 802.11b стандартының өнімдерімен 
үйлесімділікті сақтай отырып, деректерді тасымалдау жылдамдығын 
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арттырады. Стандарт 11 Мбит/с-қа дейінгі жылдамдықта DSSS моду-
ляциясын қолданумен жұмыс істейді, бірақ мұнымен қоса 11 Мбит/
с-тан жоғары жылдамдықтағы OFDM модуляциясын қолданады. 
Сондықтан, 802.11b және 802.11g стандарттарының жабдықтары 
11 Мбит/с-тан аспайтын жылдамдықта үйлесімді. Егер 2,4 ГГц диапа-
зонында 11 Мбит/с-тан жоғары жылдамдық қажет болса, онда 802.11g 
стандартындағы жабдықты қолдану керек. 802.11g стандарты 802.11b 
және 802.11a стандарттарындағы барлық жақсы жақтарын біріктірген 
деп айта аламыз. 802.11g стандарты - 2,4 ГГц диапазонындағы жоғары 
жылдамдық. 

802.11n стандарты. Wi-Fi желілеріне арналған стандарт 2009 
жылы пайда болды. Ол Wi-Fi 4. деп аталды. Ол 2,4 және 5 ГГц диа-
пазонында жұмыс істейді (5 ГГц диапазонын қолдайтын құрылғылар 
әлдеқайда сирек кездеседі) және әр тәуелсіз антенна үшін канал ені 
40 МГц, жылдамдығы 150 Мбит/с жетеді. 802.11n стандарты деректерді 
тасымалдау жылдамдығын арттыратын және қамту аясын кеңейтетін 
мүлдем жаңа технологияларды қолданады. Стандартта қолданылатын 
модуляция MIMO (Multiple Input Multiple Output) деп аталады. 
Бұл модуляция бірнеше антенналарды қолдану негізде құрылған, 
сәйкесінше көптеген ақпараттық ағындар құрылады, бұл деректерді 
тасымалдау жылдамдығын едәуір арттырады.

Wi-Fi 802.11ac стандарты. 5 ГГц жиілік диапазонында жұмыс 
істейтін Wi-Fi сымсыз жергілікті желілеріне арналған стандарт. IEEE 
802.11n (5 ГГц диапазонында) және IEEE802.11a-мен кері үйлесімді. 
Ол Wi-Fi 5 деп аталды. 2019-2020 жылдары оның орнын IEEE 802.11ax 
стандарты алмастырады. 802.11ac құрылғылары әдетте 2,4 ГГц диапа-
зонында 802.11n стандартын қолданады.

Стандарт 8xMU-MIMO антенналарымен 433 Мбит/с-тан және 
6,77 Гбит/с-қа дейінгі желінің өткізу қабілеттілігін едәуір кеңейтуге 
мүмкіндік береді. Бұл IEEE 802.11n үшін ең маңызды жаңалық. Соны-
мен қатар, электр энергиясын тұтынудың төмендеуі күтілуде (Дж/бит), 
бұл өз кезегінде мобильді құрылғылардың автономды жұмысының 
мерзімін ұзартады.

Сымсыз технологияның қолданылу саласы 
Көп жағдайда сымсыз желілер (кіру нүктелері мен маршрутизатор-

ларды қолдана отырып) клиенттер мен жалға алушылардың кірістерін 
тарту үшін коммерциялық мақсатта құрылады. Сымсыз шешімдерге 
негізделген желілік инфрақұрылымның қолданушыларына мыналар 
кіреді:
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1) офис орталықтары; 
2) сауда орталықтары;
3) қонақ үй кешендері;
4) сақтау қоймалары; 
5) коммерциялық және әлеуметтік іс-шаралар өткізілетін орындар 

және т.б.

1.7.2 GSM стандарттары – ұялы 
байланыс желілерінің буындары 

Ұялы байланыстың буындары – бұл желінің функционалдық 
мүмкіндіктерінің жиынтығы, атап айтқанда: абоненттерді тіркеу, 
қоңырауларды анықтау, ұялы телефон мен базалық станция ара-
сында радиоарна арқылы ақпаратты тасымалдау, абоненттер арасында 
қоңырау шалу процедурасы, шифрлау, басқа желілерде роуминг, 
сондай-ақ абонентке көрсетілетін қызметтер жиынтығы [8].

Барлық ұялы байланыс желілері әртүрлі буындарға бөлінеді. G – 
ағылшынның бас әрпі, ол Generation («буын») деген сөзді білдіреді. 
Ұялы байланыс жүйелерінің эволюциясы бірнеше 1G, 2G, 3G, 4G буын-
дарын қамтиды. Жаңа бесінші буын (5G) ұялы байланыс желілерін 
құру бойынша жұмыс жүргізілуде. Әр түрлі буынның стандарттары өз 
кезегінде аналогтық (1G) және сандық байланыс жүйелеріне (қалғаны) 
бөлінеді. Оларды толығырақ қарастырайық. 

Байланыс адамзат үшін әрқашан өте маңызды. Екі адам кездескенде, 
олардың сөйлесуі үшін дауыс жеткілікті, бірақ олардың арасындағы 
қашықтық ұлғайған сайын арнайы құралдарға деген қажеттілік туын-
дайды. 1876 жылы Александр Грэм Белл телефон ойлап тапқан кезде, 
екі адамға сөйлесуге мүмкіндік беру үшін маңызды қадам жасалды, 
бірақ бұл үшін олар бекітілген телефон қондырғысының жанында 
болуы керек еді. Жүз жылдан астам уақыт бойы сым желілері 
көптеген адамдар үшін телефон байланысын ұйымдастырудың 
жалғыз мүмкіндігі болды. Желіге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін 
сымдарға қатысы жоқ радиобайланыс жүйелері арнайы мақсаттар 
үшін (мысалы, армия, полиция, әскери-теңіз күштері және автокөлік 
радиобайланысының тұйықталған желілері) құрылды, нәтижесінде 
адамдар радиобайланысты қолданып, телефон арқылы байланысуға 
мүмкіндік беретін жүйелер пайда болды. Бұл жүйелер алғашқыда 
автомобильдерде саяхаттайтын адамдарға арналған, және де олар 
жылжымалы байланыстың ұялы телефон жүйелері ретінде танымал 
болды [8]. 
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Ұялы байланыстың бірінші буыны (1G) 
Ұялы байланыстың ресми туған күні, Motorola компаниясының 

ұялы байланыс бөлімшесінің бастығы Мартин Купер Нью-Йорктің 
үлкен көшесінің бірінде тұрып, AT&T Bell Labs зерттеу бөлімінің 
бастығы Джоэль Энгельге қоңырау шалған күні – 1973 жылдың 
3 сәуірі деп есептеледі. Осы екі компания ұялы телефон байланысының 
алғашқы қатарында болды. Бұл технология 11 жылдан кейін, яғни 
1984 жылы ғана, ақпаратты тасымалдаудың аналогтық тәсіліне 
негізделген бірінші буын (1G) ұялы байланысты коммерциялық түрде 
жүзеге асырды. 

Аналогтық ұялы байланыстың негізгі стандарттары AMPS 
(Advanced Mobile Phone Service – жетілдірілген жылжымалы телефон 
қызметі) (АҚШ, Канада, орталық және Оңтүстік Америка, Австра-
лия), TACS (Total Access Communications System – байланысқа қол 
жеткізудің жаппай жүйесі) (Англия, Италия, Испания, Австрия, 
Ирландия, Жапония) және NMT (Nordic Mobile Telephone – Солтүстік 
ұялы телефон) (Скандинавия елдері және басқа да бірқатар елдер) 
болды. Аналогтық ұялы байланыстың басқа стандарттары болды, 
олар Германия мен Португалияда – С-450, Италияда Rtms (Radio 
Telephone Mobile System – радиотелефон мобильді жүйесі), Францияда 
Radiocom 2000. Жалпы, бірінші буын ұялы байланыс сәйкес келмейтін 
стандарттардың жиыны болды. 

1G кезінде ешкім деректерді тасымалдау қызметтері туралы 
ойламады – бұл дауыстық қоңыраулар мен басқа да қарапайым 
мүмкіндіктерді орындау үшін ойластырылған және жасалған 
аналогтық жүйелер. Модемдер қолданылды, алайда сымсыз байла-
ныс әдеттегі тасымалдауышқа қарағанда шу мен бұрмалануға бейім 
болғандықтан, деректерді тасымалдау жылдамдығы өте төмен болды. 
Сонымен қатар, 80-ші жылдардағы сөйлесу минутының құны аса 
жоғары болғандықтан, ұялы телефондар сәнді құрылғылар ретінде 
ғана қолданылды. 

Барлық аналогтық стандарттарда сөйлеуді тасымалдау үшін жиілік 
(FM) немесе фазалық (FM) модуляция және басқару ақпаратын тасы-
малдау үшін жиілік модуляциясы қолданылады. Бұл әдістің бірқатар 
маңызды кемшіліктері бар: басқа абоненттердің әңгімелерін тыңдау 
мүмкіндігі, қоршаған ландшафт пен ғимараттардың әсерінен немесе 
абоненттердің қозғалысына байланысты сигналдардың үзілуімен 
күресудің тиімді әдістерінің болмауы. Әр түрлі каналдардың 
ақпаратын тасымалдау үшін жиілік спектрінің әртүрлі бөлімдері 
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қолданылады – каналдардың жиіліктік бөлінуімен бірнеше қол 
жетімділік әдістер қолданылады (Frequency Division Multiple Access-
FDMA). Аналогтық жүйелердің негізгі кемшілігі осыған тікелей байла-
нысты – салыстырмалы түрдегі төмен сыйымдылық, бұл каналдардың 
жиіліктік бөлінуімен бөлінген жиілік диапазонын жеткіліксіз ұтымды 
қолдану салдары.

Әр елде жабдықтар мен жұмыс істеу тұрғысынан басқаларына 
сәйкес келмейтін өзіндік жүйе құрылды. Бұл жоғары өткізу қабілеті 
бар және бүкіл еуропалық аумақты қамту аймағы бар жалпы 
еуропалық жылжымалы байланыс жүйесін құру қажеттілігіне әкелді. 
Бұл осы ұялы телефондарды Еуропаның барлық елдерінде қолдануға 
болатындығын және кіріс қоңыраулар қолданушының орналасқан 
жеріне қарамастан (автоматты роуминг) ұялы телефонға автоматты 
түрде жіберілуі керек дегенді білдіреді. Сонымен қатар, жалпы стан-
дарттары бар бірыңғай еуропалық нарық өндірушіге қарамастан 
қолданылатын жабдықтар мен желілік элементтердің өзіндік құны 
төмендетеді деп күтілді [8].

Ұялы байланыстың екінші буыны (2G) 
1982 жылы CEPT (франц. Conférence européenne des administration 

des postes et télécommunications-еуропалық пошта және телекоммуни-
кация департаменттерінің конференциясы) жұмыс тобын құрды, ол 
жалпы қолданыстағы пан-Европалық жылжымалы жерүсті жүйесін 
зерттеу және дамыту үшін жылжымалы ұялы байланыстың GSM 
(француздық Groupe Spécial Mobile) арнайы тобы деп аталды – бұл 
ұялы телефония (2G) жүйелерінің екінші буыны. 

GSM жұмыс тобының атауы жылжымалы байланыс жүйесінің 
атауы ретінде де қолданыла бастады. 1989 жылы CEPT міндеттері 
ETSI (ағылш. European Telecommunications Standards Institute) 
Еуропалық телекоммуникация стандарттары институтына жүктелді. 
Бастапқыда GSM тек ETSI-ге мүше елдерге арналған. Алайда, 
көптеген басқа елдерде де іске қосылған GSM жүйелері бар, мысалы, 
Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс, Азия, Африка, Тынық мұхитың аймағы 
және Солтүстік Америка (PCS1900 деп аталатын GSM туындысы). 
GSM атауы оның мәніне сәйкес келетін «жылжымалы байланыстың 
ғаламдық жүйесі» дегенді білдіретін болды. Алғашқы екінші буын 
(2G) мобильді желілері 1991 жылы пайда болды. Олардың бірінші 
буын желілерінен басты айырмашылығы ақпаратты тасымалдаудың 
цифрлы тәсілі болды, соның арқасында көпшіліктің сүйікті SMS 
(ағылш. Short Messaging Service) қысқа мәтіндік хабарламаларымен 
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алмасу қызметі пайда болды. Екінші буын желілерін құру кезінде 
Еуропа бірыңғай стандартты GSM-ті құру жолын таңдады, АҚШ-та 
2G желілерінің көпшілігі аналогтық AMPS модификациясы болып 
табылатын D-AMPS (Digital AMPS – сандық AMPS) стандарты 
негізінде құрылды. Дәл осы жағдай американдық GSM – GSM 1900 
стандарт нұсқасының пайда болуына себеп болғанын айта кету 
керек. Интернеттің дамуы мен таралуы 2G желілерінің мобильді 
құрылғыларына арналған WAP (ағылш. Wireless Application Protocol – 
деректерді тасымалдаудың сымсыз хаттамасы) құрылды, ол мобильді 
телефондардан Интернеттің ғаламдық желісінің ресурстарына сымсыз 
қол жеткізу хаттамасы. 

2G желілерінің алдыңғы желілермен салыстырғанда басты 
артықшылығы – телефон арқылы сөйлесу сандық шифрлау арқылы 
шифрланған; 2G жүйесі деректерді тасымалдау қызметін SMS мәтіндік 
хабарламаларды ұсынудан бастаған. 

Интернетті қолдану барысында ұялы байланысты қолдану-
шыларының қажеттілігінің өсуі, 2G және 3G арасында өтпелі болған 
2,5G буын желілерінің пайда болуына негізгі серпін болды. 2,5G 
желілері 2G желілеріндегі ұялы байланыс стандарттарын қолданады, 
мұнда қолда бар мүмкіндіктермен бірге пакеттік деректерді тасымал-
дау технологияларын қолдау мүмкіндігі қосылды – GSM желілеріндегі 
GPRS (ағылш. General Packet Radio Service-жалпы қолданудағы 
пакеттік радиобайланыс) және EDGE (ағылш. англ. Enhanced Data 
rates for GSM Evolution – GSM-ді дамыту үшін тасымалдаудың жоғары 
жылдамдығы). Деректерді пакеттік тасымалдауды қолдану Интер-
нет желісімен жұмыс істеу кезінде ақпарат алмасу жылдамдығын 
2G-желілерде 9,6 кбит/с орнына мобильді құрылғыларда 384 кбит/с 
дейін арттыруға мүмкіндік берді. 

HSCSD жүйесі (ағылш. High Speed Circuit Switched Data – 
деректерді жоғары жылдамдықта тасымалдау) – бұл деректерді 
тасымалдауға арналған GSM жүйесінің қарапайым модернизациясы. 
Бұл технологияның негізі бір абонентке бір емес, бірнеше (теориялық 
тұрғыдан сегізге дейін) уақыт интервалын бөлуден тұрады. Сонымен, 
максималды жылдамдық 115,2 кбит/с-қа дейін өсті. HSCSD Интер-
нетке шығу үшін жеткілікті жылдамдықты қамтамасыз етті, алайда 
деректерді тасымалдау кезінде ақпараттық пакеттер уақыт бой-
ынша белгісіз интервалдармен бөлінді, сондықтан бұл технологияны 
қолдану өте ысырапшыл болады. Себебі Hscsd желілері, классикалық 
GSM желілері сияқты, каналдарды ауыстыру технологиясына 
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негізделген, мұнда байланыс сеансының барлық уақытында абонентке 
дуплексті канал бекітіледі. Тасымалдау кезіндегі кідірістерге байла-
нысты арна ресурсы ұтымсыз жұмсалды. 

GPRS технологиясы GSM жүйесінің келесі эволюциясы болды. 
Оны енгізу канал ресурсын тиімді қолдануға және Интернет 
желісімен жұмыс істеу кезінде жайлы орта құруға ықпал етті. GPRS 
жүйесі теориялық тұғыда максималды тарату жылдамдығы шамамен 
170 кбит/с болатын деректерді тасымалдаудың пакеттік жүйесі ретінде 
құрылған. GPRS GSM желісімен бірге, қол жеткізу желісінің базалық 
құрылымын қайта қолданады. GPRS жүйесі – бұл қолданыстағы 
инфрақұрылымда деректерді тасымалдау қызметтерін ұсынатын GSM 
желілерін кеңейту, ал базалық желі пакеттік тасымалдауға арналған 
жаңа компоненттер мен интерфейстерді енгізу арқылы кеңейеді. 

Прогресс тоқтап тұрған жоқ және деректерді тасымалдау 
жылдамдығын арттыру үшін жаңа EDGE жүйесі ойлап табылды. Ол 
модуляцияның жаңа схемасын енгізуді қарастырды. Нәтижесінде 
384 кбит/с жылдамдыққа қол жеткізілді. EDGE АҚШ-тағы Cingular 
(қазіргі AT&T) фирмасымен GSM желілерінде 2003 енгізілді. 

GPRS және EDGE технологиялары әртүрлі дереккөздерде әртүрлі 
аталды. Олар екінші буыннан асып кетсе де, бірақ үшіншіге жете 
қойған жоқ. Көбінесе GPRS – 2,5 G деп, ал EDGE – 2,75 G деп атады. 

Екінші буын ұялы байланыс жүйелеріне арналған негізгі цифрлы 
стандарттар:

– D-AMPS (Digital AMPS - цифрлы AMPS; диапазондары 800 МГц 
және 1900 МГц);

– GSM (Global System for Mobile communications – ұялы 
байланыстың ғаламдық жүйесі, диапазондары 900, 1800 және 
1900 МГц);

– CDMA (диапазондары 800 және 1900 МГц);
– JDC (Japanese Digital Cellular – сандық ұялы байланыстың 

жапондық стандарты) [8].
Ұялы байланыстың үшінші буыны (3G)
Ұялы байланыс желілерінің одан әрі дамуы үшінші буынға (3G) 

көшу болды. 3G – бұл ұялы цифрлы байланыс стандарты, ол IMT-
2000 (ағылш. International Mobile Telecommunications – халықаралық 
ұялы байланыс 2000) бес стандарттын біріктіреді – W-CDMA, 
CDMA2000, TD-CDMA/TD-SCDMA, DECT (ағылш. Digital Enhanced 
Cordless Telecommunication – жақсартылған сандық сымсыз байла-
ныс технологиясы). Аталған 3G құрамдас бөліктерінің тек алғашқы 
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үшеуі ғана үшінші буын ұялы байланысының толық стандарттарын 
білдіреді. DECT – бұл үйдегі немесе кеңседегі сымсыз телефония стан-
дарты, оны үшінші буын мобильді технологиялары аясында тек осы 
желілерге жылдам қосылу нүктелерін (хот-спотарды) ұйымдастыру 
үшін қолдануға болады. 

IMT-2000 стандарты 3G желілерінің нақты анықтамасын береді – 
үшінші буын ұялы байланысы деп интеграцияланған ұялы байланы-
сты айтамыз, ол: қозғалмайтын абоненттер үшін кемінде 2048 кбит/с, 
3 км/сағ-тан аспайтын жылдамдықпен қозғалатын абоненттер үшін – 
384 кбит/с, 120 км/сағ-тан аспайтын жылдамдықпен қозғалатын або-
ненттер үшін-144 кбит/с ақпарат алмасу жылдамдығын қамтамасыз 
етеді. 

Ғаламдық спутниктік қамту кезінде 3G желілері алмасу жыл-
дамдығын кемінде 64 кбит/с қамтамасыз етуі тиіс. Барлық үшінші 
буын стандарттарының негізі каналдарды кодтық бөлуге арналған, 
бірнеше рет қол жетімді хаттамалар болып табылады. Желіге қол 
жеткізудің мұндай технологиясы айтарлықтай жаңа нәрсе деуге бол-
майды. Осы тақырыпқа арналған алғашқы жұмысты КСРО-да 1935 
жылы Д.В. Агеев жариялаған. 

Техникалық тұрғыдан, каналдардың кодтық бөлінуі бар желілер 
келесідей жұмыс істейді – әр қолданушыға белгілі бір сандық код 
беріледі, ол желінің жұмысына бөлінген жиілік диапазонында тара-
тылады. Сонымен қатар, сигналдар уақытша бөлінбейді және або-
ненттер каналдың бүкіл енін қолданады. Бұл жағдайда абоненттердің 
сигналдары бір-біріне сәйкес келеді, бірақ сандық кодтың арқасында 
оларды оңай ажыратуға болады. Жоғарыда айтылғандай, бұл техноло-
гия бұрыннан белгілі, бірақ өткен ғасырдың 80-ші жылдарының орта-
сына дейін ол құпия болды, оны тек әскери және арнайы қызметтер 
қолданған. Құпиялылық белгілері жойылғаннан кейін оны азаматтық 
байланыс жүйелерінде белсенді қолдана бастады [8]. 

3,5 G буыны
Желілердің одан әрі дамуы HSPA технологиясы (ағылш. High 

Speed Packet Access – жоғары жылдамдықты пакеттік қол жетімділік) 
болды, оны 3.5G деп атады. Бастапқыда ол 14,4 Мбит/с жылдамдыққа 
қол жеткізуге мүмкіндік берді, бірақ қазір теориялық тұрғыдан 84 
Мбит/с жылдамдыққа қол жеткізуге болады. HSPA алғаш рет 3GPP 
стандарттарының бесінші нұсқасында сипатталған. Ол ұяшықтардың 
салыстырмалы өлшемдерімен көп кодты тасымалдауды қолдануда 
жоғары жылдамдыққа жетуге мүмкіндік беретін теорияға негізделген. 
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Ұялы байланыстың төртінші буыны (4G)
2008 жылғы наурызда Халықаралық Электр байланысы 

одағының (ХЭО-Р) радиобайланыс секторы International Mobile 
Telecommunications Advanced (IMT-Advanced) спецификациялары деп 
аталатын 4G халықаралық жылжымалы сымсыз кең жолақты байла-
ныс стандарты үшін бірқатар талаптарды айқындады, атап айтқанда 
абоненттерге қызмет көрсету үшін деректерді беру жылдамдығына 
қойылатын талаптарды белгіледі: жоғары жылжымалы абонент-
терге 100 Мбит/с жылдамдығы (мысалы, поездар мен автомобиль-
дерге), ал төмен жылжымалылығы бар абоненттерге (мысалы, жаяу 
жүргіншілерге және тіркелген абоненттерге) 1 Гбит/с жылдамдық 
берілуі тиіс. 

Себебі мобильді WiMAX-тың алғашқы нұсқалары (ағылш. 
Worldwide Interoperability for Microwave Access – микротолқынды қол 
жеткізуге арналған Дүниежүзілік үйлесімділік) және LTE (ағылш. Long 
Term Evolution - ұзақ мерзімді даму) 1 Гбит/с-тан төмен жылдамдықты 
қолдайды, оларды IMT-Advanced-ке сәйкес келетін технологиялар деп 
атауға болмайды, дегенмен оларды қызмет көрсетушілер 4G техноло-
гиясы деп атайды. 2010 жылғы 6 желтоқсанда ХЭО-р ең озық техноло-
гиялар 4G деп саналатынын мойындады. 

Негізгі, базалық, төртінші буын технологиясы OFDM (ағылш. 
Orthogonal Frequency-Division Multiplexing – ортогональды жиілікті 
каналдарды бөлумен мультиплекстеу) болып табылады. Соны-
мен қатар, тасымалдаудың максималды жылдамдығы үшін N 
антенналардың көмегімен деректерді беру және оларды М антеннала-
рымен қабылдау технологиясы қолданылады – MIMO (ағылш. Multiple 
Input/Multiple Output – кіріс жиыны/шығыс жиыны). Бұл технология 
бойынша таратушы және қабылдағыш антенналар көрші антенналар 
арасында әлсіз корреляцияға жететіндей болып орналасқан [8]. 

5G дегеніміз не?
Жоғарыда біз ұялы байланыстың төрт буынын қарастырдық. Қазіргі 

уақытта операторлар жабдықтарды жеткізушілердің (вендорлердің) 
қолдауымен 2020 жылы коммерциялық кең танымалдылығын 
қамтамасыз ететін бесінші буын желілерінің мүмкіндіктерін белсенді 
түрде сынап жатыр. Мұны түсіндіру өте қарапайым: он жылдық деп 
аталатын ереже бар. Егер өткенге көз жүгіртсек, ұялы байланыстың 
әр жаңа буыны алдыңғы буыннан шамамен 10 жыл өткен соң ғана 
пайда болатынын байқайсыз: бірінші буын 80 – жылдардың басында, 
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екіншісі 90-жылдардың басында, үшіншісі 2000-жылдардың басында, 
төртіншісі 2009 жылы пайда болды. 5G коммерциялық желілері 2020 
жылы әлемде кеңінен қолданылады деген қорытынды бар. Бесінші 
буын ұялы байланыс стандарты (5g) – бұл радиоқолжетімділік 
желілері арқылы Интернетке қол жеткізу мүмкіндігін кеңейтуге 
бағытталған технологияларды дамутудың жаңа кезеңі.

2, 3, 4 және 5-ші буын ұялы байланыс желілерін стандарттауды 
3-ші буын жүйелерін (3rd Generation partnership Project, 3gpp) стан-
дарттаушы серіктестік жобасы жүзеге асырады. 2017 жылы 3GPP 
ұйымы ресми түрде 5G ұялы байланыстың келесі буынының ресми 
атауы болатынын хабарлады және байланыс стандартының жаңа 
ресми логотипін ұсынды. 

 

1.34-сурет. 5 G стандартының логотипі 

5G желілерінде қызметтер көрсету 
– жоғары кең жолақты мобильді байланыс (Extreme Mobile 

Broadband, eMBB) – «ауыр» контентті тасымалдау мақсатында 
ультра кең жолақты байланысты жүзеге асыру; 

– жаппай машина аралық байланыс (Massive Machine – Type 
Communications, mMTC) – интернет заттарды қолдау (ультра тар 
жолақты байланыс); 

– төмен кідірістермен өте сенімді машина аралық байланыс 
(Ultra-Reliable Low latency communication, URLLC) – өте төмен 
кідірістермен қызметтердің ерекше класын қамтамасыз ету.

Болашақта желіге көптеген құрылғылар қосылатыны анық, 
олардың көпшілігі «әрқашан онлайн» принципі бойынша жұмыс 
істейді. Бұл жағдайда өте маңызды параметрі ретінде олардың төмен 
қуат тұтынуы алынады.
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5G желілеріне қойылатын талаптар 
1) Желінің өткізу қабілеті «төмен» желісі бойынша 20 Гбит/сек 

(абонентке); және кері бағытта 10 Гбит/с дейін. 
2) Бір мезгілде 1 млн. құрылғы/км2 дейін қосылуды қолдау. 
3) Радио интерфейстегі уақыт кідірісін 0,5 мс-қа дейін (өте сенімді 

машинааралық URLLC байланыс қызметтері үшін) және 4 мс-қа 
дейін (жоғарғы кең жолақты eMBB ұялы байланыс қызметтері 
үшін) қысқарту. 

5G стандартындағы әлеуетті технологиялар 
1) Кең көлемді MIMO. MIMO технологиясы қабылдағыш-

таратқыштарда бірнеше Антенналарды қолдануды білдіреді. 
Төртінші буын желілерінде сәтті қолданылатын технология 
5G желілерінде де қолданылады. Сонымен қатар, егер қазіргі 
уақытта желілерде MIMO 2x2 және 4x4 қолданылса, онда 
болашақта антенналар саны артады. Бұл технологияда бірден 
қолдануға болатын екі маңызды аргумент бар: деректерді тасы-
малдау жылдамдығы антенналар санына пропорционалды түрде 
артады; сигналды бірнеше антенналармен бір уақытта қабылдау 
арқылы сигнал сапасы жақсарады (Receive Diversity). 

2) Сантиметрлік және миллиметрлік диапазондарға көшу. 
Қазіргі уақытта LTE желілері 3,5 ГГц-тен төмен жиілік диапазо-
нында жұмыс істейді. 5G стандартты ұялы байланыс желілерінің 
толық жұмыс істеуі үшін желілерді жоғары жиілікті диапа-
зондарда кеңейту қажет. Ақпарат тасымалданатын жиіліктің 
жоғарылауына байланысты байланыс арақашықтығы азаяды. 
Бұл физика заңы, оны санитарлық нормалармен шектелген 
таратқыштың қуатын арттыру арқылы ғана айналып өтуге бо-
лады. Алайда, бесінші буын желілерінің базалық станцияла-
ры қазіргіге қарағанда тығыз орналасады деп саналады, бұл 
әлдеқайда үлкен желілік сыйымдылықты құру қажеттілігінен 
туындайды. Ондаған ГГц диапазондарының артықшылығы – 
мұндағы бос спектрдің көп болуы. 

3) Мультитехнологиялық. 5g желілерінде жоғары сапалы қызмет 
көрсету үшін UMTS, GSM, LTE және Wi-Fi сияқты басқа да 
стандарттарға қолдау көрсету қажет. Wi-Fi технологиясы бой-
ынша жұмыс істейтін базалық станцияларды ерекше жүктелген 
жерлерде трафикті жеңілдету үшін қолдануға болады. 

4) D2D (Device-to-device). Device-to-device технологиясы бір-біріне 
жақын орналасқан құрылғыларға 5G желісінің қатысуынсыз 
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тікелей деректер алмасуға мүмкіндік береді, мұнда оның ядро-
сы арқылы тек сигналдық трафик өтеді. Бұл технологияның 
артықшылығы – деректерді спектрдің лицензияланбаған бөлігіне 
тасымалдау мүмкіндігі, бұл желіні одан әрі босатуға мүмкіндік 
береді. 

2019 жылдың қазан айында Қазақстанда алғашқы 5g Beeline желісі 
жұмыс істей бастады. Мобильді байланыстың бесінші буынының 
пилоттық аймағы Шымкент қаласында ашылған. Технологияны 
тестілеу үш айға созылып, 2019 жылдың желтоқсанында аяқталды. 
Пилоттық нәтижелер бойынша ұялы оператор технологияға қажетті 
инвестициялар, Қазақстандағы 5G перспективалары туралы талдау 
алады және де 5G-ді жаппай енгізуде өз желілерінің дайындығын 
бағалады. 

5G желісі Nokia жабдығына құрылған және үш базалық станци-
ядан және тірек желісінің жабдықтарынан тұрады. Жалпы қамту 
аймағы – шамамен он үш шаршы шақырым. Бұл жылдамдықты, 
функционалдылықты тексеру, сигналдың сыртқы және ішкі тара-
луын өлшеу үшін жеткілікті. Алдағы уақытта Шымкенттің тәжірибесі 
5G салу және енгізу бойынша дайын бизнес-кейске айналады, яғни 
Қазақстанның тәжірибесі 5g енгізу кезінде негізгі болады, оны Beeline 
желісінде де, Ресей, Украина, Қырғызстан, Армения, Пәкістан және 
Бангладеш сияқты елдердегі VEON тобының басқа компанияларында 
да қолданады. 

5G-дің пайдасы мобильді интернеттің соңғы абонент үшін, кемінде 
1гбит/сек құрайтын жоғары жылдамдығымен шектелмейді. Бірінші 
кезекте, осы байланыс стандартын коммерциялық қолдану эконо-
миканы, өнеркәсіпті, қалаларды цифрландыру үшін қажет. 5G енгізе 
отырып, «интернет заттары» сияқты технологияларды дамытудың 
мұндай бағыты жаппай сипатқа ие болады. 

Қазірдің өзінде 5G Beeline-ды жаппай енгізуге дайындық 
басталды. Компанияда желіні ауқымды жаңғырту жобасы басталды. 
Ол қалаларда «ақ дақтарсыз» интернеттің жоғары жылдамдығын 
қамтамасыз ететін жаңа базалық станцияларды салу мақсатында 
жабынның толық талдауын қамтамасыз етеді. Бірқатар объектілердегі 
жабдықтарды ауыстыру деректерді беру жылдамдығын 4.5 G және 4.9 
G деңгейіне дейін жеткізуге және одан әрі базалық станцияларды 5G 
стандарттары бойынша жұмысқа жылдам ауыстыруды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. 



62                                                                                            

Бүгінде Beeline компаниясының байланысы Қазақстанның 3700-
ден астам қалалары мен елді мекендерінде қолжетімді. Бұл халықтың 
95%-ы, олардың 65%-ы 4G стандартты Интернетке қол жеткізе алады. 

Сонымен, ұялы байланыс стандарттарының эволюциясы келесі 
түрде ұсынылуы мүмкін (1.35-сурет): 

 

1.35-сурет. Ұялы байланыс стандарттарының эволюциясы 

1.7.3 Bluetooth Технологиясы

Технология құрылғыға тікелей кірістірілген немесе еркін 
порт немесе PC картасы арқылы қосылған шағын қабылдағыш-
таратқыштарды қолданады. Адаптерлер 10 метр радиустық аймақта, 
және де IrDA-дан айырмашылығы, міндетті түрде тікелей көру 
аймағында емес, яғни қосылатын құрылғылар арасында әртүрлі 
кедергілер немесе қабырғалар болуы мүмкін жағдайда жұмыс істейді.

Bluetooth стандартын қолданатын құрылғылар 2,45 ГГц 
ISM (Industrial, Scientific, Medical – өнеркәсіптік, ғылыми және 
медициналық диапазон) диапазонында жұмыс істейді және 720 кбит/с 
жылдамдықпен 10 метрге дейін және 3 дауыстық арнаны жіберуге 
қабілетті. Мұндай көрсеткіштерге 1 мВт тарату қуатын қолдану 
кезінде және кедергіні болдырмайтын жиілікті ауыстыру механизмі 
іске қосылған кезде қол жеткізіледі. Егер қабылдаушы құрылғы тара-
тушы құрылғыға дейінгі қашықтық 10 м-ден аз екенін анықтаса, ол 
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автоматты түрде беру қуатын құрылғылардың осы орналасуына 
қажетті деңгейге дейін өзгертеді. Құрылғы берілген деректердің 
көлемі аз болған кезде немесе беру тоқтаған кезде энергияны үнемдеу 
режиміне ауысады. 

Технология FHSS – спектрдің кеңеюімен секірмелмелі жиілікті 
(1600 секіру/с) қолданады. Жұмыс кезінде тасымалдаушы жалған 
кездейсоқ алгоритм бойынша бір жұмыс жиілігінен екіншісіне ауы-
сады. Толық дуплексті тасымалдау үшін уақытша бөлінген дуплексті 
режим (TDD) қолданылады. Изохронды және асинхронды деректерді 
тасымалдауды қолдайды және TCP/IP-мен қарапайым интеграцияны 
қамтамасыз етеді. Уақыт интервалдары (Time Slots) синхронды пакет-
терге орналастырылады, олардың әрқайсысы өзінің радио сигналының 
жиілігінде беріледі. 

Bluetooth құрылғыларының қуат тұтынуы 0.1 Вт шегінде болуы 
керек. Әрбір құрылғыда IEEE 802 жергілікті желі стандартының фор-
матымен үйлесімді 48 биттік желілік мекен-жайы бар. 

2.45 гГц диапазоны лицензияланбайды және оны барлық адам-
дар еркін қолдана алады. Оны тек федералды байланыс комиссиясы 
(FCC-Federal Communication Commission) басқарады, ол әр құрылғы 
қолдана алатын диапазонның бір бөлігін шектейді. Мәселе бұл 
құрылғылардың өте көп болуында – 802.11 және 802.11 b стандартта-
рын қолдайтын сымсыз желілерден және Bluetooth құрылғыларынан 
бастап микротолқынды пештерге дейін. Қазір комиссия Home 
RF үшін қолданылатын диапазонды ұлғайту туралы өтінішті 
қарастыруда (аудио және видео техникада қолданылатын сипаттама-
лар). Бұл өсім осы диапазонда жұмыс істейтін басқа құрылғыларға 
әсер етуі мүмкін, себебі олардың саны артуда. Сонымен бірге, FCC 
лицензияланбайтын жиілікті қолдану сөзсіз қауіп төндіретінін және 
құрылғылар арасындағы кедергілер мен қақтығыстар мүмкіндігін 
жоққа шығармайтынын мәлімдеді. 

Bluetooth стандартының құрылғылары пикожелілерді құра отырып, 
бір-бірімен байланыса алады, олардың әрқайсысында 256 құрылғыға 
дейін болуы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғылардың бірі – жетекші 
(Master), тағы жетеуі – бағынышты (Slave), қалғандары күту режимінде 
болады. Пикожелілер қабаттасып, бағынышты құрылғылардың ресур-
старына қол жеткізу мүмкіндігін береді. Қабаттасқан пикожелілер 
деректер тасымалдай алатын үлестірілген желіні құра алады. 

Bluetooth жұмыс істеу принціпі
Жұмыс принципі радиотолқындарды қолдануға негізделген. 

Bluetooth радиобайланысы әртүрлі тұрмыстық техника мен сымсыз 
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желілерде қолданылатын (лицензиясыз 2,4-2,4835 ГГц диапазоны) ISM 
(ағылш. Industry, Science and Medicine) диапазонында жүзеге асыры-
лады. Bluetooth-те жиілікті секірмелілі реттеу спектрін кеңейту (англ. 
Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS) әдісі қолданады. FHSS 
әдісін қолдаеу оңай, кең жолақты кедергілердің беріктігін қамтамасыз 
етеді, ал құрылғы арзан. 

FHSS алгоритміне сәйкес, Bluetooth-те сигнал тасымалдағыш 
жиілігі секундына 1600 рет секіреді (ені 1 МГц жалпы 79 жұмыс 
жиілігі бөлінген, ал Жапонияда, Францияда және Испанияда 23 жиілік 
каналын құрайды). Әрбір қосылым үшін жиіліктер арасында ауысу 
кезектілігі жалған кездейсоқ сипатқа ие және әр 625 мкс (бір реттік 
слот) синхронды түрде бір тасымалдаушы жиілігінен екіншісіне қайта 
реттейтін таратқыш пен қабылдағышқа ғана белгілі. Сондықтан, егер 
бірнеше жұп қабылдағыш-таратқыш қатар жұмыс істесе, онда олар 
бір-біріне кедергі жасамайды. Бұл алгоритм сонымен қатар берілетін 
ақпараттың құпиялылығын қорғауға арналған жүйенің ажырамас 
бөлігі болып табылады: ауысу жалған кездейсоқ алгоритм бойынша 
жүреді және әр байланыс үшін бөлек анықталады. Сандық деректер 
мен аудио сигналды жіберу кезінде (екі бағытта 64 кбит/с) әр түрлі 
кодтау схемалары қолданылады: аудио сигнал қайталанбайды (ереже 
бойынша), ал ақпараттық пакеті жоғалған жағдайда сандық деректер 
қайта беріледі [9]. 

Bluetooth протоколы «point-to-point» байланысын ғана емес, «point-
to-multipoint» байланысын да қолдайды. 

 
1.7.4 Ұялы байланыстың қауіпсіздік мәселелері

Алдымен, We Are Social және Hootsuite 2019 жылға арналған 
цифрлық технологиялардың әлемдік жағдайы туралы есептерінен 
табуға болатын маңызды деректерді қарастырайық: 

Бүгінгі күні әлемде 5,11 млрд бірегей мобильді қолданушылар бар, 
бұл өткен жылмен салыстырғанда 100 млн (2%) көп. 

2019 жылы Интернет аудиториясы 4,39 миллиардты құрады, бұл 
2018 жылғы қаңтармен салыстырғанда 366 миллионға (9%) көп. 

Әлеуметтік желілерде 3,48 миллиард қолданушы тіркелген. Өткен 
жылдың басындағы мәліметтермен салыстырғанда бұл көрсеткіш 288 
миллионға (9%) өсті. 

3,26 млрд адам әлеуметтік желіге мобильді құрылғылардан 
қатынайды. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 10%-ға көп, онда 
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әлеуметтік желілерге мобильді телефоннан 297 миллион адам аз 
қатынаған. 

Өткен жылғы есеп жарияланғаннан бері желіде 366 миллионнан 
астам жаңа қолданушылар пайда болды. 2018 жылдың қаңтарынан 
бастап күн сайын орташа есеппен миллион адам ғаламдық желіні 
қолданды, бұл секундына 11 жаңа қолданушы [10]. 

2019 жылы айтарлықтай өсімді интернет онша кең таралмаған 
дамушы елдер берді. Үндістан ерекше көзге түседі, мұнда онлайн-
қолданушыларының саны 12 айда 100 миллионға, яғни бір жыл ішінде 
20 пайыздан асып түсті. Үндістанның интернеттің таралу деңгейі 
қазір 41% құрайды - бұл өткен жылғы 31% көрсеткіштен айтарлықтай 
жақсарды. 

 

1.36-сурет. 2019 жылғы интернет қолданушылары 

Интернет қолданушыларының әдеттері де тез өзгеруде. Қазір ұялы 
телефондар адамдардың интернетте өткізетін уақытының жартысына 
жуығын құрайды. 

Қазірдің өзінде көптеген қызметкерлер іскери келіссөздер жүргізу 
және компьютерге қажеттіліксіз маңызды деректерді сақтау үшін 
смартфондарды, коммуникаторларды және PDA-ны қолданады. Стан-
дартты телефон функцияларына қоса персонал мұндай құрылғыларды 
келесі мақсаттарда қолдана алады:
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1) e-mail арқылы тасымалдау; 
2) жедел хабарламаларды (ICQ немесе Windows Messenger көме-

гімен SMS, MMS, IM-хабарламалар) тасымалдау; 
3) қосымшаларды, атап айтқанда ERP жүйелерін, CRM жүйелерін, 

сатуды автоматтандыру жүйелерін қолдану; 
4) штрих-кодтарды қарастыру және талдау; 
5) желілік ойындар; 
6) чаттардың барлық түрлері; 
7) web-серфингі;
8) Интернеттегі файлдарды жүктеу және бірлесіп қолдану; 
9) жеке және құпия ақпаратты сақтау. 
Бүгінгі таңда мобильді құрылғылар өнімділіктің жоғарылауын 

қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар қауіпсіздікке жаңа қауіп 
төндіруді әкелуі, және де бұл кәсіпорын үшін өте қымбатқа түсуі 
мүмкін.

Ұялы байланыс қолданушыларының көбеюі және интернеттің кұт 
өсуі ұйымның периметрі деген ұғымды жойды. Компания желісін 
желіаралық экранмен қорғау қазіргі заман талабына сай келмейді. 
Қолданушылар периметрден тыс жерлерде жиі қатынайды, онда 
құпия және жеке деректер тәуекелге ұшыратады, және оларға шабуыл 
жасалуы мүмкін. Зиянды бағдарламалар мобильді құрылғыларға оңай 
шабуыл жасауы немесе оны тасымалдау үшін қолданылуы мүмкін. 
Тағы бір қауіп – бұл құрылғылардың мобильділігі – оларды жоғалту 
оңай немесе оларды ұрлау мүмкін, бұл оларда сақталған деректерге 
қауіп төнеді. 

Мобильді құрылғылармен байланысты негізгі тәуекелдер: 
1) мобильді құрылғылардың ұрлануы немесе жоғалуы салдарынан 

құпия деректердің жоғалуы; 
2) зиянды бағдарламалық қамтамасыздандырудың салдарынан 

өнімділік пен құпия деректердің жоғалуы; 
3) алаяқтық; бұзу салдарынан өнімділікті жоғалту. 
Аппараттық жабдықтың құны қазіргі кезде құрылғыдағы 

ақпараттан бірнеше есе аз. Жоғалған деректер беделді жоғалтуға, 
бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуіне және сот процестеріне әкелуі 
мүмкін. 

Әлемде деректерді шифрлау мәселелері ұзақ уақыт бойы тиісті 
заңнамамен реттеліп келген. Мысалы, АҚШ-та U.S. Government 
Information Security Reform Act (GISRA) заң мемлекеттік органдардың 
құпия ақпаратын қорғау үшін міндетті түрде деректерді шифрлауды 
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қажет етеді. ЕО елдері European Union Data Privacy Directive дирек-
тивасын қабылдады. Канада мен Жапонияда да тиісті ережелер бар. 
Қазақстан Республикасында ақпаратты қорғау «Байланыс туралы» 
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі N 567 Заңында 
көрсетілген. Осы заңдардың барлығында жеке немесе корпоративті 
ақпаратты жоғалтқаны үшін қатаң жазалар қарастырылған.

Деректерге рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау үшін екі техноло-
гияны қолдануға болады: 

– деректерді қашықтан жою;
– деректерді шифрлау. 
Деректер арнайы өшіру командасы арқылы қашықтан немесе 

қауіпсіздік саясатын бұзғандықтан (жүйеге сәтсіз кіру санынан асып 
кеткен жағдайда) автоматты түрде жоюға болады. Қашықтан жою 
пәрмені әрдайым тиімді бола бермейтінін ескеріңіз, өйткені егер ол 
құрылғы интернетке немесе сымсыз желіге қосылмаған болса, оны 
тасымалдау мүмкін емес. Бұл жағдайда шифрлау сіздің деректеріңізді 
әлдеқайда күшті қорғауды қамтамасыз етеді. 

Бұған қоса, жөндеу кезінде (кепілдікпен қоса) немесе қолданылған 
құрылғыларды сату кезінде деректерге рұқсатсыз қол жеткізу қауіпі 
туралы ұмытпаңыз. 

Зиянды бағдарламалық қамтамасыздандырумен (БҚ) ауыру жұқ-
тыру. Қарапайым ДК-де зиянды бағдарламалық қамтамасыздандыру 
қаупі белгілі болды. Бүгінде мобильді құрылғылар вирус жазушылар 
үшін барған сайын тартымды бола бастады. Мобильді зиянды БҚ-дың 
таралу перспективасы корпоративті қолданушылар үшін едәуір қауіп 
тудырады. 

Кірістірілген электрондық пошта және мәтіндік хабар алмасу 
мүмкіндіктері бұл құрылғыларды шабуылдаушылар үшін өте тар-
тымды етеді. Wi-Fi және Bluetooth көмегімен зиянды бағдарламалық 
жасақтама олар құрған бір деңгейлі желіге таралуы мүмкін. 

Басқа проблема – спам туралы ұмытпаңыз. SMS хабарламаларымен 
алаңдайтын қолданушылардың өнімділігі айтарлықтай төмен болады. 

Ұялы байланыс нарығында ұялы байланыстың «интеллект» 
деңгейінің өсуінің тұрақты тенденциясы байқалады. Смартфондардың 
саны күрт артып келеді, бұл әрине бұрын тек дербес компьютерлерге 
(ДК) тән проблемалар санының өсуіне түрткі болады. Алайда, қазіргі 
кезде смартфондар зиянды әсерден әлдеқайда аз қорғалғанын атап 
өткен жөн. 
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Олар бұл проблеманы 2004 жылдың маусымында, Symbian OЖ 
үшін Cabir вирусы пайда болғаннан кейін айта бастады. Оның себебі 
табиғи десек те болады - мобильді құрылғыларға арналған вирустар 
саны, бір кездері дербес компьютерлерге арналған вирустар сияқты, 
қазір бірнеше ондықтармен саналады. 

Смартфондарға арналған белгілі вирустардың көпшілігі троян кла-
сына бағдарламаларына жатады және олардың функционалдығын іске 
асыру үшін ОЖ осалдықтарын пайдаланады. Сонымен қатар, мобильді 
құрт вирустары да бар. 

Сарапшылардың болжамына сәйкес, портативті құрылғылардың 
көптеген иелері үшін өздерін мобильді вирустардан қорғау өте қиын 
болады. 

Ең қауіпті ұялы телефонның зиянды бағдарламасын ұйымдасқан 
қылмыстық топтар құрады. Компьютер әлемінде спам және онлайн-
қылмыстар көптеген вирустың өршуіне әкеліп соқтыруда. Дәл осы 
ұялы әлемге те қатысты. Оқиға дамуының ықтимал сценарийі - 
мобильді спаммерлер көптеген телефондарға жұқтыратын виру-
стар таратады. Содан кейін вирус жұқтырған телефондар телефон 
кітаптарындағы барлық нөмірлерге SMS-спам және мультимедиялық 
хабарламалар жібереді, ал телефон иелеріне оны төлеу керек болады. 

McAfee-дің хабарламасы бойынша, мұндай вирустар саны дер-
бес компьютерлерге арналған бағдарламаларға қарағанда жоғары 
жылдамдықпен өсіп келеді. Сонымен қатар, ұялы телефонның зиянды 
бағдарламасы компьютерлік аналогтарына қарағанда әлдеқайда үлкен 
қауіп төндіреді. Статистикалық деректерге жүгінсек, ұялы телефон-
дарды қолайсыз сыртқы әсерлерден қорғауға қажетті бағдарламалық 
жасақтама қолданушылар арасында танымал еместігін көрсетеді [10]. 

Қауіпсіздік адамдардың, процестер мен технологиялардың 
бірлескен күшімен қамтамасыз етілетіні бәрімізге мәлім. Ұялы 
құрылғылар мен корпоративті желілерді деректердің (өнімділіктің) 
жоғалуынан қорғау үшін ұйым басшылығы келесі әрекеттерді орын-
дауы керек: 

1) ұйымыңың мобильді құрылғыны қолданудағы нақты саясатын 
құру; 

2) деректерге қол жеткізу үшін құрылғылар мен қолданушылар 
аутентификациясының тәртібін анықтау; 

3) барлық деректерді шифрлау;
4) деректерге қол жеткізу үшін қауіпсіз байланыстарды қамтамасыз 

ету; 
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5) хакерлік шабуылдан қорғау үшін желіаралық экран мен бұзудан 
қорғану үшін кіруді анықтау жүйелерінің ережелерін құру; 

6) мобильді құрылғыларда зиянды БҚ-дан қорғауды орнату; 
7) осы қорғауды орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз ету; 
8) қолданушылардың қауіпсіздік шараларын қолдану қажеттілігін 

түсінуін қамтамасыз ету.
Ұйымның АТ-бөлімімен, заңгерлермен және HR бөлімімен 

келісілген нақты мобильді қауіпсіздік саясаты болуы керек. 
Ұйымға тиесілі мобильді құрылғылардан басқа, қызметкерлер өз 

құрылғыларын қолданатындығын ескеру қажет. Сонымен, мобильді 
құрылғыларды қолданудың қауіпсіздік саясаты құрылғының 
меншігіне қарамастан бір мағыналы болуы керек. 

Қауіпсіздік саясатын құру ұйымда қолданылатын құрылғылардың 
типі мен моделі туралы нақты білімді қажет етеді. Қауіпсіздік 
әкімшісі қолданылатын құрылғылардың түрлерін талдай отырып, 
олардың қорғаныс жүйесіндегі ақауларын түсіне алады, сондықтан 
корпоративті желіні сенімді түрде қорғау үшін қандай іс-әрекеттер 
жасау керектігі туралы нақты түсінікке ие болады.

1.8 Java 2 Micro Edition платформасында 
мобильді қосымшаларды іске асыру 

Java бастапқыда Oak («Дуб») деп аталды және оны Джеймс Гос-
линг тұтынушылық электронды құрылғыларды бағдарламалау үшін 
құрған. Мұндай атаулы тіл бұрыннан бар болғандықтан Oak көп 
ұзамай Java деп өзгертілді. Java кофе брендімен аталған, ол өз кезегінде 
Ява аралының аттас атын алды, сондықтан тілдің ресми эмблема-
сында бір кесе ыстық кофе бейнеленген. ХХ ғасырдың аяғынан бастап 
ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарына дейінгі орыс тілді әдебиеттегі 
этимологияға сәйкес тілдің атауы көбінесе транскрипцияланбай, Ява 
деп аударылды. 

Java бағдарламалары виртуалды машинамен (JVM) трансля-
цияланатын байт-кодқа аударылады. Бағдарламаларды орындау 
әдісінің артықшылығы – бұл тиісті виртуалды машинасы бар кез-
келген құрылғыда Java қосымшаларын іске қосуға мүмкіндік беретін 
операциялық жүйеден және аппараттық құралдан байт-кодтың толық 
тәуелсіздігі. Java технологиясының тағы бір маңызды ерекшелігі – 
бұл бағдарламаның орындалуы толығымен виртуалды машинамен 
басқаратын икемді қауіпсіздік жүйесі. Бағдарламаның көрсетілген 
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өкілеттілігінен асып кететін кез-келген операциялар (мысалы, дерек-
терге рұқсатсыз қол жеткізу немесе басқа компьютерге қосылу әрекеті) 
дереу үзілісті тудырады. 

Java-да бірнеше технологиялардың негізгі отбасылары бар. Java 
2 Micro Edition (J2ME) – бұл Java платформасының жиынтығы, 
ол ұялы телефондар, қалталық компьютерлер, сандық теледидар 
қабылдағыштары сияқты портативті құрылғыларға арнайы жасалған 
және минималды кітапханалары бар виртуалды машина.

Портативті құрылғылардың келесі негізгі санаттары бар: 
1) Стационарлық емес желілік байланысқа қабілетті қуаты төмен 

және функциясы шектеулі құрылғылар – ұялы телефондар, екі 
жақты пейджерлер, дербес қалталық компьтерлер және органай-
зерлер. 

2) Қуаты жоғары және қолданушы интерфейсі (UI) бар, 
тұрақты үздіксіз желілік байланысқа қосылған құрылғылар – 
теледидарларға арналған компьютерлік тіркемелер, интернетке 
қол жетімді теледидарлар, автомобильдің навигация жүйелері, 
смартфондар, жоғары деңгейлі коммуникаторлар. 

J2ME-де бағдарламалардың модульдік құрастыру принципін 
қолдану функционалдығына, жадының көлеміне және байланыс 
түріне байланысты әр түрлі типтегі құрылғыларға қосымшалар жасау 
мүмкіндігін ұсынады. Осы мақсатта J2ME-де конфигурациялар мен 
профильдер қолданылады [13]. 

1.8.1 J2ME конфигурациялары мен профильдері 

J2ME конфигурациясы портативті құрылғы санаты үшін мини-
малды Java платформасын анықтайды. Басқаша айтқанда, конфигура-
ция – бұл жүйелік деңгейдегі қол жетімді ресурстарды анықтайтын 
спецификация. 

Конфигурация үш негізгі элементті қамтиды:
1) Java бағдарламалау тілінің қасиеттер жиынын; 
2) Java виртуалды машинасының қасиеттер жиынын; 
3) қолдау көрсетілетін Java кітапханалары мен қолданбалы 

бағдарламалау интерфейстерінің (API) жиынын. 
Портативті құрылғылардың тиісті санаттары үшін екі негізгі J2ME 

конфигурациясын ерекшелеуге болады: 
– Сonnected, Limited Device Configuration (CLDC) – мүмкіндігі 

шектеулі тұрақты қосылмаған мобильді құрылғыларға арналған 
конфигурация. 
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– Connected Device Configuration (CDC) – екі немесе одан да көп 
мегабайт жады және көптеген функционалдығы бар тұрақты 
жалғанған құрылғылардың конфигурациясы. 

J2ME профилі құрылғылардың белгілі бір класы үшін 
бағдарламалау интерфейсін анықтайды. Профильді іске асыру 
Java деңгейіндегі кітапхана жиынынан тұрады, олар бағдарлама 
деңгейіндегі интерфейсті қамтамасыз етеді, яғни барлық функцио-
налды мүмкіндіктер мен қызметтерді анықтайды. 

Профильдер конфигурациямен берілген, арнайы мүмкіндіктері 
бар құрылғылар отбасына арналған нақты платформаны қамтамасыз 
ету үшін қолданылады. Сонымен, өзара іс-қимылға кепілдік 
беріледі, мұнда стандартты Java қосымшасын әзірлеу платформасын 
анықтау үшін бір санаттағы барлық құрылғылар арасында әр түрлі 
өндірушілердің түпкі өнімдерінің өзара әрекеттесуін білдіру міндетті 
емес. 

Мысалы, профиль Short Message Service (SMS) стандарты үшін 
желілік коммуникацияны қолдай алады. Ұялы телефониядағы SMS 
стандарты барлық жерде қолданылатын қасиет болғандықтан, бұл 
қызметті конфигурацияға салмай, ұялы телефондарға арналған про-
фильде анықтаған дұрыс. 

Профиль конфигурацияның үстінен орнатылады және құрамында 
конфигурациялар бар кітапханаларға қарағанда берілген құрылғы 
санатына көбірек тән, кітапханалардан тұрады. Қосымшамалар, 
содан кейін конфигурация мен профильдің үстінен кірістіріліп, тек 
осы екі деңгейлік сипаттамалармен берілген кластар кітапханаларын 
қолдана алады. Профильдерді бір-бірінің үстінен кірістіруге болады, 
бірақ J2ME қосымшасында тек бір конфигурация болуы мүмкін. 
1.37-суретте J2ME платформасын құрайтын деңгейлер көрсетілген. 

Java-қосымшасы

API профилі

API конфигурациясы
Кітапханалар

Java виртуалды машинасы

Компьютердің операциялық жүйесі

Құрылғылардың аппараттық қамтамасыздандыруы

1.37-сурет. J2ME платформасы
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1.8.2 Connected, Limited Device 
Configuration конфигурациялары

CLDC-ті қолданудың мақсаты – құрылғыларға арналған стан-
дартты Java платформасын құру. Әр түрлі дербес құрылғылардағы 
жүйелік бағдарламалық жасақтаманың кең таңдауы болғандықтан, 
CLDC өз ортасы туралы минималды болжамдар жасайды. Мысалы, 
бір ОЖ бірнеше параллельді процестерді қолдауы мүмкін, екіншісі 
файлдық жүйені қолдауы немесе қолдамауы мүмкін және т.б. 

CLDC CDC-ден өзгеше және оның бағыныңқы жиыны болып табы-
лады. Алайда, бұл конфигурациялар бір-біріне тәуелді емес, сондықтан 
платформаны сипаттаған кезде оларды бірге қолданбау керек. 

1.38-суретте екі конфигурация мен J2SE платформасы арасындағы 
байланыс көрсетілген. 

 

1.38-сурет. CLDC – бұл CDC ішкі жиыны

CDC сияқты, CLDC Java бағдарламалау тілін қолдаудың қажетті 
деңгейін, Java виртуалды машинасына сәйкес қажетті функционалды 
қолдауды және класс кітапханаларының қажетті жиынын анықтайды. 

CLDC спецификациясы келесі Java тілінің қасиеттерін қамтымайды:
– жылжымалы нүктелермен есептеу; 
– объектіні мәреге жеткізу; 
– Java.lang класының иерархиясы. Толығымен Error. 
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Жылжымалы нүктені қолдаудың болмауы Java виртуалды 
машинасының тіл деңгейіндегі басты айырмашылық. Объектіні мәреге 
жеткізу де жоқ. Бұл Object.finalized әдісі CLDC кітапханаларынан 
жойылғанын білдіреді. 

Java.lang.Error ерекшелік иерархиясы CLDC кітапханаларынан алы-
нып тасталды, сондықтан қосымшаларға қол жетімді емес. Мұндағы 
қателер өңдеудің жоқтығының басты себебі – мобильді құрылғылар 
жадының шектеулі болуы. Әдетте бұл қосымшаларды әзірлеу кезінде 
қолайсыздықтар тудырмайды. Сонымен қатар, ұялы телефондар 
сияқты, портативті құрылғылардағы қателерді бейтараптандыру, 
нақты құрылғыға байланысты. 

CLDC – бұл бір немесе бірнеше профильдер кіріктірілген конфигу-
рация, сондықтан CLDC жеке қосымшаларды әзірлеушілерге арналған. 

1.8.3 Connected Device Configuration конфигурациясы 

CDC қолданылатын Java виртуалды машинасы ықшамды вир-
туалды машина (Compact Virtual Machine) деп аталады және келесі 
негізгі қасиеттерге ие: 

1) жақсартылған сақтау жүйесі; 
2) қоқыс жинаудың орташа уақыт аралықтары; 
3) виртуалды машинаны жад жүйесінен толық бөлу; 
4) модульді қоқыс жинаушылар;
5) қоқыстарды ұрпақ бойынша жинау. 
CVM келесі қасиеттерді ескере отырып жобаланған: 
1)  портативтілік; 
2) жылдам синхрондау; 
3) Java кластарын тұрақты жадтан (ROM) бөлек орындау; 
4) табиғи ағындарды қолдау; 
5) шағын кластарға қызмет көрсету аймақтары; 
6) интерфейстерді ұсыну және нақты уақыттағы операциялық 

жүйенің (RTOS) қызметтерін қолдау; 
7) Java ағындарын тікелей табиғи ағындарға түрлендіру; 
8) Java виртуалды машинасының барлық қасиеттері мен кітап-

ханаларына қолдау көрсету, мысалы, қашықтағы әдістерді 
шақыру интерфейсі, Java виртуалды машинасын өңдеу 
интерфейсі және т.б. 

CDC класының кітапханаларының және API-дің минималды жиы-
нын орнатады. Ол Java-ның келесі стандартты пакеттерін қолдайды: 
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– java.lang – Java виртуалды машинасының жүйелік кластары;
– java.util – Java-ның базалық утилиттері;
– java.net – Universal Datagram Protocol (UDP) дейтаграммасы және 

енгізу/шығару (I/O); 
– java.io – Java-ның файлдық енгізу-шығаруы; 
– java.text – интернационалдандыруды минималды қолдау; 
– java.security – төменгі деңгейдегі минималды қорғау және 

объектілерді сериялизациялауды шифрлау. 

1.8.4 Foundation Profile профилі

Конфигурация профильмен бірге J2ME орындалу ортасын 
құрайды. Конфигурация қолдайтын жүйе деңгейіндегі қасиеттер мен 
қызметтер қосымшаны әзірлеушіден тиімді түрде жасырылады. Іс 
жүзінде қосымшаны әзірлеушіге оларға тікелей қол жеткізуге рұқсат 
берілмейді. Егер оны орындамаса, онда қосымша J2ME талаптарына 
сәйкес келмейді деп саналады. 

Бағдарламашының көзқарасы бойынша профиль «пайдалы» 
жұмыс үшін өте қажет. Профиль API қамтитын деңгейді анықтайды. 
Foundation профилінде 3-кестеде келтірілген J2SE пакеттерін қамтиды. 

Кесте 3. Foundation профилінің пакеттері 
Foundation профиль 

пакетінің атауы 
Сипаттамасы 

java.lang Java тілін қолдау

java.util
Zip және басқа J2SE утилиталарына толық қолдау 
көрсетеді

Java.net TCP/IP сокеттері мен HTTP қосылымдарын қосады

java.io Кіру/шығару механизмдерін қолдау

java.text Пакетті интернационалдандыруға қолдау көрсетеді

java.security Кодтардың қолтаңбасы мен сертификаттауын қосады

Профильдерді бір-біріне қабаттастыру мүмкін. 
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1.8.5 Personal Profile профилі

Personal профилінің спецификациясы Java Community-да құрылған 
және оның соңғы нәтижесі JSR-62 болып табылады. Personal 
профилі ортаны AWT-мен толықтай қолдау мүмкіндігін береді. Оны 
әзірлеушілердің мақсаты Web-апплеттерге лайықты платформаны 
қамтамасыздандыру болды. Сонымен қатар, Personal Java қосым-
шалары үшін J2ME-де орын ауыстыру әдісі ұсынылған. 

4-кестеде Personal профиліне кіретін пакеттер сипатталған. 

4-кесте. Personal профилінің пакеттері

Personal профиль 
бумасының атауы 

Сипаттамасы

java.applet
Апплеттерді құруға қажет және апплеттер 
қолданатын кластар. 

java.awt
Бағдарламалардың қолданушы интерфейсін 
құруға арналған AWT кластары. 

java.awt.data transfer
Бағдарлама ішінде және қосымшалар арасында 
деректерді беруге арналған кластар мен 
интерфейстер.

]ava.awt.event
AWT оқиғаларын өңдеуге арналған кластар мен 
интерфейстер. 

java.awt.font
Қаріптермен жұмыс істеуге арналған кластар 
мен интерфейстер. 

java.awt.im
Кіріс әдісі редакторларын сипаттауға арналған 
кластар мен интерфейстер. 

java.awt.im.spi
Кез келген Java ортасы үшін енгізу әдісінің 
редакторларын құруға көмектесетін 
интерфейстер. 

java.awt.image
Суреттерді құруға және өзгертуге арналған 
кластар. 

java.beans
JavaBeans компоненттерің әзірлеуді қолдайтын 
кластар.

javax.microedition.xlet
Коммуникация үшін J2ME Personal профилінің 
қосымшалары мен қосымша диспетчерлер 
қолданатын интерфейстері. 
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1.8.6 RMI профилі 

Remote Method Invocation (RMI) профилі – бұл CDC конфигура-
циясын қолдайтын платформалар үшін жасалған профиль. Оны JSR-
66-мен анықтаған және Java Community Process-те қатысқан әр түрлі 
компаниялар анықтаған. 

RMI профилі Foundation профилін ендіруді қажет етеді және оның 
үстіне енгізіледі. RMI профиль өнімдері келесі қасиеттерді қолдауы 
керек:

1) RMI шақыруларының толық семантикасы; 
2) маршалинг объектілерін қолдау; 
3) RMI тасымалдау хаттамасы; 
4) қашықтағы объектілерді API UnicastRemoteObject арқылы экс-

порттау; 
5) клиентке де, серверге де үлестірілген қоқыстарды жинау және 

қоқыс жинаушылар интерфейстері; 
6) клиенттік активатор интерфейсі және активациялау хаттамасы; 
7) RMI реестірінің интерфейстері және қашықтағы объектілер 

реестірінің экспорты. 

1.9 Мобильді операциялық жүйелер

Мобильді құрылғыларға арналған ең кең таралған операциялық 
жүйелерді қарастырайық. Олардың басым көпшілігі Java ұялы плат-
формасына негізделген.

Symbian OS

Бұл Nokia қолдауының арқасында мобильді құрылғыларға арналған 
ең танымал ОЖ болды. Жүйенің өлшемі кішкентай болуы және 
жүйенің графикалық интерфейсі мен ядросының бір-бірінен бөлінуі 
де маңызды рөл атқарды. Бұл оны әртүрлі мобильді құрылғыларға 
тасымалдауды жеңілдетті. Кейінірек көп мәселелік қосылды.

Әрбір әзірлеуші құрылған аппараттық платформасының шектеу-
леріне байланысты осы операциялық жүйеде өзінің дистрибутивін 
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құрады. Осылайша Series 60, Series 80, Series 90, UIQ және MOAP 
нұсқалары пайда болды. Әр нұсқаның өзіндік ерекшеліктері болды, 
бұл әр нұсқаға жеке қосымшалар әзірлеуді қажет етті. Бұл ыңғайсыз 
болды, сондықтан Windows Mobile, Android және iPhoneOS пайда 
болғаннан кейін ол мобильді девайстерді өндірушілер арасында 
танымалдылығын жоғалтты. Сонымен, биыл Sony Ericsson және 
Samsung бұдан былай бұл амалдық жүйені қолдамайтынын мәлімдеді. 
Қазіргі уақытта мобильді девайстерді шығаратын ірі өндірушілердің 
ішінде тек Nokia осы ОЖ-ны өзінің смартфондары үшін қолданады 
[11]. 

Артықшылықтары: 
1) Жад пен процессорға қойылатын төмен талаптар. 
2) Қолданылмаған жадты босату функциясы. 
3) Тұрақтылық. 
4) Осы платформаға арналған вирустардың аз саны. 
5) Жаңа нұсқалары тез шығады және тұрақсыздықтар жойылады. 
6) Бағдарламалардың үлкен саны. 
Кемшіліктері: 
1) ДК-мен байланыс орнату үшін қосымша софт орнату қажет. 
2) Бағдарламалардың жаңа нұсқаларының ескі нұсқаларға сәйкес 

келмеуі. 
Windows Mobile

 
Бұл операциялық жүйені операциялық жүйелер өндірісіндегі 

әлемдік көшбасшы – Microsoft құрған. Бұл жүйе жұмыс үстелінің 
нұсқасымен бірдей бағдарламалау интерфейсін қолданады. Бұл 
бағдарламаларды жазуды жеңілдетеді және қолданушыларға Windows 
жұмыс үстелінен таныс ыңғайлы және интуитивті интерфейсті 
ұнайды. Windows Mobile – бұл компонентті, көп мәселелі, көп ағынды 
және көп платформалы операциялық жүйе болып табылады. Осының 
арқасында ОЖ мобильді құрылғыларда кеңінен қолданылады. 

Артықшылықтары: 
1) Жұмыс үстелінің нұсқасына ұқсастық.
2) Ыңғайлы синхрондау. 
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3) Жиынына кеңсе бағдарламалары кіреді. 
4) Көп мәселелігі.
Кемшіліктері:
1) Аппараттық құралдарға қойылатын жоғары талаптар. 
2) Вирустардың көптеген саны.
3) Жұмыстағы тұрақсыздық.
Android

 
Android – бұл Google-нің қолдауымен Open Handset Alliance (OHA) 

әзірлейтін Linux операциялық жүйесінің негізіндегі ең жас мобильді 
ОЖ-дің бірі. Бастапқы коды жалпыға қол жетімді, сондықтан кез-
келген әзірлеуші осы мобильді ОЖ-нің өз нұсқасын құра алады. 
Қосымшаны әзірлеушілерге аздаған шектеулер қойылады, соның 
арқасында Android Market-тен ыңғайлы түрде жүктеп алуға болатын 
ақылы және ақысыз қосымшалар көп [11]. 

Артықшылықтары: 
1) Икемділігі.
2) Ашық бастапқы кодтар. 
3) Бағдарламалар көптігі.
4) Жоғары жылдамдылық.
5) Google қызметтерімен өзара әрекеттесу ыңғайлылығы. 
6) Көп мәселелігі.
Кемшіліктері: 
1) Көптеген актуалды нұсқалар – көптеген құрылғылар үшін жаңа 

нұсқа тым кеш келеді немесе мүлдем шығарылмайды, сондықтан 
әзірлеушілерге ескі нұсқаларға бағытталған қосымшаларды 
әзірлеуге тура келеді. 

2) Кодтың ашықтығына байланысты хакерлік шабуылдарға 
ұшырау жоғарлығы. 

3) Үнемі жақсартуды қажет етеді.
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iPhone OS (IOS)
 

Apple компаниясының мобильді операциялық жүйесі. Бұл жүйе тек 
Apple компаниясының өнімдеріне таратылды. Ол iPhone, iPod, iPad 
және AppleTV теледидар тіркемесінде қолданылады. 

Артықшылықтары: 
1) Қолдану ыңғайлылығы. 
2) Жоғары сапалы қолдау қызметі.
3) Көптеген операциялық мәселелерді шешетін тұрақты 

жаңартулар.
4) App Store дүкенінен көптеген әртүрлі бағдарламаларды сатып 

алу мүмкіндігі. 
Кемшіліктері: 
1) Бейресми қосымшаларды орнату үшін джайлбрейктің (ағылш. 

jailbreak – «түрмеден қашу», бұзу) қажеттілігі. 
2) ОЖ-нің бұғатталған сипаты.
3) Көп мәселеліктің жоқтығы.
4) Кірістірілген құжат редакторы жоқ. 
Palm OS
 

Бұл операциялық жүйе 1996 жылы пайда болды. ҚДК-де 
қолданылады. Ол өзінің кең мүмкіндіктері мен қолдану ыңғайлы-
лығының арқасында өте кең таралды. Бүгінгі күнге дейін ол іс 
жүзінде қолданылмады, бірақ жақында әзірлеушіні НР компаниясы 
ығыстырды. Осының арқасында бір кездері ҚДК арасында танымал 
болған операциялық жүйенің қайта жаңғыруына үміткер боламыз.
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Артықшылықтары: 
1) Ресурстарды талап етпеу.
2) Қолданушының өте ыңғайлы интерфейсі. 
3) Ыңғайлы компьютерлік синхрондау. 
4) Сенімділігі. 
Кемшіліктері: 
1)  Толыққанды көп мәселеліктің жоқтығы. 
2)  Мультимедиялық функциялар дамымаған. 
3) Жүйе дамымайды (бірақ HP компаниясы оны дамыта алады). 
BlackBerry OS

Операциялық жүйе тек Research In Motion Limited (RIM) ком-
паниясы шығарған құрылғыларда жұмыс істейді. Корпоративті 
қолданушыларға бағытталған. Ол өз атауын смартфондардан алды, 
өйткені смартфондардың пернетақталары қарақатқа ұқсас көрінді. 
Осы операциялық жүйеге ие смартфондар корпоративті ортада хабар-
ламаларды қабылдау қиындықтарына байланысты кең тарады. 

Артықшылықтары: 
1) Электрондық поштаны қолдану ыңғайлылығы
2) ДК-мен оңай синхрондау.
3) Қауіпсіздік параметрлерінің кең ауқымы. 
Кемшіліктері:
1) Тек мәтіндік ақпаратты бейнелеу үшін оңтайландырылған, 

графиканың сапасы онша жақсы емес. 
2) Браузері айтарлықтай ыңғайлы емес.
Көріп отырғаныңыздай, мобильді девайсты таңдау кезінде 

құрылғының техникалық сипаттамалары басты параметр ретінде 
қарастырылмайды. Себебі, ең заманауи жабдықпен толтырылған, 
бірақ шағын мүмкіндіктері бар операциялық жүйеде жұмыс істейтін 
құрылғының мағынасы минималды деуге болады. Сондықтан 
қолданушы өз қажеттілігіне сәйкес келетін мобильді операциялық 
жүйені мұқият таңдауы керек. 
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1.10 Мобильді қосымшалардың конструкторы

Бір кездері Билл Гейтс «Егер сіз Интернетте жоқ болсаңыз, онда 
сізде бизнесте жоқ», – деді және ол, сөзсіз өте дұрыс айтқан. Қазіргі 
уақытта ойлануға тұрарлық – егер сізде мобильді қосымша болмаса, 
сіз бизнесте бола аласыз ба? 

Интернет-технологиялардың дамуына байланысты адамдар 
жұмысын автоматтандыратын, сонымен қатар уақыт пен ақшаны 
едәуір үнемдеуге көмектесетін жаңа құралдар көбейіп келеді. Бүгінгі 
таңда веб-сайттарды құру үшін бағдарламалық жасақтама әзірлеуші 
болудың қажеті жоқ. Арнайы сервис-конструкторлары тұтынушыға 
бірнеше сағат ішінде веб-сайт жасауға мүмкіндік береді. Ол үшін 
HTML кодын редакциялаудың қажеті жоқ, мұнда визуалды редак-
торда қажетті элементтерді қою жеткілікті. 

Дәл осындай жағдай мобильді қосымшаларға қатысты. Мобильді 
қосымшаларды әзірлеуге арналған арнайы сервис бар – ол мобильді 
қосымшалар конструкторы. Конструктор бірнеше күн ішінде толық 
функционалды қосымшаны әзірлеуге мүмкіндік береді.

Сервистің визуалды редакторында мобильді қосымшаның қажетті 
элементтері жүктеледі және бапталады – фондық суреттер, белгішелер, 
компанияның мекен-жайы, қосымша функциялары, сыртқы түрң, 
мәзірлер және т.б. [14]. 

Мобильді қосымша конструкторлары смартфондардың көбеюімен 
салыстырмалы түрде жақында пайда болды. Әзірлеушілер кәсіп-
керлерге өз өнімдері мен қызметтерін сату үшін смартфон бағдар-
ламалық жасақтамасы қажет екенін тез түсінді, бірақ олардың барлығы 
дерлік қосымшаны өздері құра алмады. 

Кез-келген адамға фотосуреттер коллажы сияқты мобильді 
қосымшаны дербес құруға мүмкіндік беретін конструкторлық плат-
формалар осылай пайда болды. Олар көп және, әдетте, бәрі бірдей 
тегін берілмейді. 

Ұялы қосымшаларды құруға арналған платформалар бір бірінен 
функциялар, бағалар жиынымен және олардың көмегімен қосымшаны 
қалай құруға болатындығымен ерекшеленеді. Соңғы белгілері бой-
ынша олар екі негізгі категорияға бөлінеді: 

Генераторлар. Бұл қолданушының қолданыстағы веб-парағы 
негізінде мобильді қосымша құратын платформалар. Қолданушы 
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генераторға өз сайтынын URL береді, және ол автоматты түрде сайтта 
қолданушыға ұқсас бөлімдері мен мазмұны бар мобильді қосымшаны 
құрады.

Конструкторлар. Бұл қолданушыға дайын элементтерден 
қосымшаны құруға мүмкіндік беретін платформалар. Қолданушыға 
қол жетімді дайын шаблондар мен интерфейс элементтері, сондай-ақ 
кейбір функционалды мүмкіндіктер беріледі, мысалы. гео позициялау, 
хабарламалар жіберу, банк карталарымен жұмыс істеу және т.б. 

Бұл платформалар құра алатын қосымшалардың екі түрі бар: 
Гибридті (PWA). Бұл, шын мәнінде, мобильді құрылғының экра-

нына бейімделген веб-қосымшалар. Олар смартфонда браузердің 
көмегімен ашылады.

Нативті. Бұл мобильді құрылғының операциялық жүйесінде 
орнатылған қосымшалар. Нативті қосымшалар ең ыңғайлы және 
кәсіпкер үшін пайдалы.

Қосымшаны құру екі жолмен жүзеге асырылуы мүмкін. Біріншіден, 
сервистен бастапқы кодты сатып алып, оларды өз бетіңізше қолдап, 
қосымшаны тарата аласыз. Сонымен қатар, ақылы жазылымды сатып 
алуға болады, содан кейін сайт командасы қосымшаның өзін App 
Store/Google Play-де жариялап, қолдау көрсете алады. 

Қолдау ақыларынан басқа App Store немесе Google Play дүкендерінен 
аккаунт сатып алуға тура келеді, оның бағасы сәйкесінше 99$ және 
25$ тұрады. Шығындарды өтеу үшін көптеген платформаларда кли-
енттерге қосымша құрып қана қоймай, оған ақша табуға мүмкіндік 
беретін адалдық бағдарламалары бар – мысалы, жарнамаларды қосу 
арқылы. 

Конструкторда жасалған қосымшалардың барлық оң және теріс 
жақтарын қарастырайық. 

1) Конструкторда мобильді қосымшаны әзірлеу қосымшаның 
тапсырыс берушісі компанияның бюджетін айтарлықтай 
үнемдейді, өйткені конструкторда құрылған қосымшалар 
әзірлеушілер жазған қосымшаларға қарағанда әлдеқайда арзан 
болады. Ал функционалды мүмкіндігі тұрғысынан конструк-
торда жасалған қосымшаның бағдарламашы құрған қосымшадан 
айырмашылығы жоқ. Сондықтан, конструкторда қосымшалар 
құру арқылы аудиторияны кеңірек қамтуға болады. Яғни, соңғы 
тұтынушыға бағытталған шағын және орта бизнестің шағын ком-
паниялары клиент бола алады. Бұл мобильді қосымшалардағы 
көптеген бизнес мүмкіндіктері. Себебі, клиенттер неғұрлым көп 
болса, соғұрлым әлеуетті табыс жоғарылайды. 
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2) Мобильді қосымшалардың конструкторы да бағдарламашылар-
әзірлеушілер құрғандықтан, ол басқа мыңдаған жұмыс істейтін 
қосымшаларда бұрыннан тексерілген кодтан тұрады, сондықтан 
қосымшаны құруда қателіктер болмайды. Жеке бағдарламашы 
құрған қосымшада бағдарламашы қате жіберуі мүмкін, онда 
кемшіліктерді жою үшін барлық кодты қайта өңдеу керек бола-
ды. Ал бұл көп уақытты алады – бірнеше апталар немесе тіпті 
айлар. 

3) Бизнес-қосымшалардың функционалдық мүмкіндіктері биз-
нес иесіне маркетингтік мәселелерді шешуге, яғни жаңа 
клиенттерді тартуға, бұрынғыларын сақтауға мүмкіндік береді. 
Сондықтан бизнес-қосымшаларға осындай мәселелерді шешуге 
мүмкіндік беретін функциялар қажет және бұл бейілділік, QR-
купондары, геокупондар, интернет-дүкен, менюлер, push- ха-
барландырулары және т.б. Егер әзірлеушілер құрған бизнеске 
арналған қосымшалар мен мобильді қосымшалар конструкто-
рында құрылған қосымшаларды қарасаңыз, функционал бой-
ынша қатынасты байқау қиын емес. Қосымшаны әзірлеп, оны 
бірнеше аптада жариялауға болатын болса, онда неге өтінімді 
артық төлеп, бірнеше ай күте тұру керек? – деген сұрақ туын-
дайды. Егер тапсырыс берушіге конструктордың функциялары 
жеткіліксіз болса, онда, әрине, қажетті функционалдығы бар 
қосымшаға тапсырыс беру үшін әзірлеушіге хабарласу керек. 
Себебі бағдарламашы қалаған функциясын жаза алады. Бұл 
бағдарламашымен жұмыс істеудегі үлкен артықшылығы. Бірақ 
егер шағын бизнестің табысы аз болса, онда фирманың айлық 
кірісін қосымшаны құруға жұмсау орынсыз. 

4) «Жылдам» редакциялау. AppGlobal конструкторында құрылған 
қосымшаларды өзгертілгеннен кейін AppStore және GooglePlay-
да қайта жариялаудың қажеті жоқ. Мысалы мейрамхананың 
жаздық менюі қыстық менюге өзгерді делік. Мейрамхана иесі 
үшін қосымшаның актуалды ақпаратты көрсетуі маңызды. 
Жылдам редакциялауға мүмкіндік беретін мобильді қосымша 
конструкторы өте орынды болады. Себебі, жарияланғаннан 
кейін қосымшаға енгізілген барлық өзгерістер осы қосымшаны 
қолданушылардың барлық телефондарында бірден көрсетіледі. 
Бұл үшін AppStore және GooglePlay кітапханаларында қайта мо-
дерациялаудан өтудің қажеті жоқ. Бұл қосымшаның иелері үшін, 
сондай-ақ әзірлеушілердің өздері үшін нақты плюс.
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5) Қосымшаны әзірлеу жылдамдығы. Конструкторда жұмыс істеу-
дің тағы бір плюсі – бұл қосымшаны бірнеше сағат ішінде құру 
мүмкіндігі. Бірақ толық әзірлемені жариялау үшін бірнеше 
күн, бір-екі апта қажет болады. Әзірлеуші құрған қосымшалар 
бірнеше ай ішінде әзірленеді, кейде қосымшаны әзірлеуді күту 
уақыты алты айға дейін жетуі мүмкін. Кәсіп иелері үшін бұл 
айтарлықтай пайдалы емес. 

Қорытындылай келе, мобильді қосымшаның конструкторы – бұл 
веб-платформадағы көрнекі онлайн редактор, мұнда қолданушылар 
мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды өз бетінше құра 
алады, сынай алады және жарнамалайды деп айта аламыз. Көп 
жағдайда ол жұмыс істеу үшін арнайы білім мен бағдарламалау 
дағдыларын қажет етпейді. 

 
1.11 Мобильді қосымшалар 

конструкторларының нарығы

Ұялы телефон қосымшаларының конструкторлар нарығы бір 
қарағанда онша үлкен емес. Шолу үшін біз бірнеше маңызды фактор-
ларды ескердік, оларға мыналарды жатқыздық: 

Қол жетімділік – мұнда қол жетімділік дегеніміз – кіру шегі және 
қажетті білім (бағдарламалау, дизайн және т.б.); 

Интерфейс – конструктор тілі, дәйекті әрекеттердің қарапайым-
дылығы, жарияланымға дейін қосымшаларды тестілеу мүмкіндігі 
ескеріледі; 

Функционалды мүмкіндіктері – модульдер жиыны және соңғы 
өнімнің мүмкіндіктері; 

Даралығы және брендингі – типтік емес шаблон жобасын құру, 
өзіңіздің белгішелеріңізді жүктеу және экранды жүктеу мүмкіндігі;

Қосымшаларды басқару – шын мәнінде динамикалық контентті 
құру мүмкіндігі; 

Шектеу – қолданба ішіндегі жарнамалар, шектеулі немесе ақылы 
қондырғылар және т.б.;

Әзірлеу уақыты – қосымшаны әзірлеуге және оны жариялауға 
кететін орташа уақыт; 

Өзіндік құны – өнімнің ақырғы құны және баға белгілеудің 
орындылығы; 

Қолдау қызметі – ана тіліңізде тез көмектесуге дайын болу. 
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Оқырмандар назарына кейбір мобильді қосымша конструкторла-
рын ұсынамыз.

Tadapp 
 

1.39-сурет. #0. Tadapp қосымша конструкторының интерфейсі 

Tadapp – қосымшадағы сайтты конвертациялау сервисі. Егер сайтта 
мобильді нұсқа жақсы және адаптивті болса, онда таңдау Tadapp пай-
дасына берілуі керек. Сервис бірнеше минут ішінде сайтты Android, 
iOS және Windows девайстарына арналған қосымшаға айналдырады. 
Тегін нативті PUSH хабарламалары қол жетімді. Бағдарламалау 
туралы білім қажет емес. Тек сайттың мекен-жайын көрсету керек.

Интерфейс қарапайым және түсінікті. Жеке кабинетте бірнеше 
қосымшаны бірден басқара аласыз. 

Функционалды мүмкіндіктері: PUSH-тің ақысыз жіберілімдері, 
қосымшаның off-line парақтары. Қосымшаның функционалы сайттың 
функционалын толығымен қайталайды. 

Даралығы және брендингі: қосымшаның жүктеу экранын, белгі-
шелерін жүктеуге болады, қосымшаның дизайны сайттың мобильді 
нұсқасына сәйкес келеді.

Әзірлеу уақыты: қосымша файлдарын алуға бірнеше минут кетеді. 
Өзіндік құны: ақысыз қосымшаны құруға болады, бірақ сонымен 

қатар кейбір қосымшаның функционалдық мүмкіндіктері үшін ақылы 
активация түрлері бар. Ақылы нұсқаларды активтендіру құны 15 
АҚШ долларынан басталады – бұл бір реттік төлем. Абоненттік төлем 
жоқ.
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iBuildApp

 

1.40-сурет. iBuildApp мобильді қосымшаларының конструкторының интерфейсі

iBuildApp – бұл мобильді қосымшалардың конструкторы, тіркелген 
қолданушылар саны бойынша әлемде бірінші орында. 

IBuildApp клиенттері соңғы 2 жылда 500 000-нан астам мобильді 
қосымшалар құрды. 

iBuildApp бағдарламалау дағдыларынсыз iPhone/Android қосым-
шаларын жылдам құруға арналған «өзің жаса» технологиясын әзірлеп, 
патенттеді. 

Қол жетімділік: бағдарламалау білімі қажет емес. 
Интерфейс: редакциялауға арналған түсінікті блоктар. Интерфейс 

дизайны заманауи backend шешімдерден сәл артта қалды. 
Функционалды мүмкіндіктері: ақпараттық қосымшаны да, 

интернет-дүкенді де құруға болады. PUSH-ты тарату мүмкіндігі. 
Пішіндер, галереялар, мультимедиа, фидтар (бұл контент блоктары 
автоматты түрде жүктелетін арна). Клиентт/қолданушыны басқару тек 
ең қымбат тариф бойынша қол жетімді.

Даралығы және брендингі: шаблондардың көптеген коллекци-
ясы бар, жіне де қосымшаның жеке экранын, белгішелерін жүктеуге 
болады. 

Қосымшаны басқару: қосымша жарияланғаннан кейін оны 
жаңартпай ақ жаңа контент қосуға болады. 

Шектеулер: Төлем жоспарлары тек бір қосымшаға және макси-
малды тариф бойынша 10 қосымшаға қолданылады. Қосымшада 
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кірістірілген жарнамалар жоқ. Бастапқы тарифтің орнату шектеулері 
бар – 500 дейін. 

Әзірлеу уақыты: шағын қосымшаға 2-3 күн қажет. 
Өзіндік құны: 14 күндік ақысыз сынақ мерзімі. Абоненттік төлемі 

аз. Бастапқы тарифтер тек бір қосымшаға арналған. Максималды 
тарифте қол жетімді 10 қосымша бар.

Қолдау қызметі: сайттағы белсенді білім қоры, чатта және 
тикет – жүйесі арқылы онлайн қолдау бар. Қолдау реакциясының 
жылдамдығы – қолма-қол (чатта).

Apps-Tech
 

1.41-сурет. Apps-Tech мобильді қосымшалар конструкторының интерфейсі

Тегін мобильді қосымшалар құрушы Apps-Tech конструкторы 
қолданушыға қысқа мерзімде және бағдарламашылардың қатысуынсыз 
мобильді қосымша құруға мүмкіндік береді. 

Қол жетімділік: бағдарламалау туралы білім қажет емес. 
Интерфейс: модульдердің үлкен тізімі. Алдын ала қарау мүмкіндігі 

бар. 
Функционалды мүмкіндіктері: Ақпараттық қосымшаны да, дүкенді 

де құруға болады. PUSH тарату мүмкіндігі. Формалар, галереялар, 
мультимедия. Клиентт/қолданушыны басқару қол жетімді. 

Даралығы және брендингі: шаблондардың көптеген коллекциясы, 
өз белгішелерің жүктеу мүмкіндігі.

Бағдарламаны басқару: жаңартусыз контент қосуға болады. 
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Шектеулер: әр түрлі тарифтік жоспарлар қосымшалар санына әр 
түрлі шектеулер ұсынады – 1/3/10.

Өзіндік құны: 7 күндік ақысыз сынақ мерзімі. Абоненттік төлем 
айына 4,99-дан 19,99 долларға дейін немесе жылына 59,88-ден 239,88 
долларға дейін. 

Қолдау қызметі: Телефон және Email арқылы қолдау бар. Қолдау 
реакциясының жылдамдығы шамамен 1 сағатты құрайды. 

Alstrapp

1.42-сурет. Alstrapp қосымшасының конструкторының интерфейсі 

Alstrapp – бұл Android және iOS үшін қосымшаларды құруға 
және басқаруға арналған толық CMS. Alstrapp арқылы құрылған 
қосымшаның таза коды болады және оны мобильді қосымшаларда 
оңай модерациялауға болады. 

Қол жетімділік: бағдарламалау туралы білім қажет емес. Алайда 
өзінің Adobe Build және OneSignal аккаунттын қосу үшін уақыт қажет. 
Бұл өте қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ әзірлеушіден тәуелді 
болмауға мүмкіндік береді. 

Интерфейс: интерфейс заманауи стильде жасалған. Локализация 
жүйесі, оның ішінде орыс тілінде де бар. Қосымшаны жарияламас 
бұрын смартфонға алдын-ала қарап, жүктеуге болады. 

Функционалды мүмкіндіктері: Дүкен емес, ақпараттық қосымшаны 
құру үшін қолдануға болады. PUSH және Alert хабарламаларын жіберу 
мүмкіндігі. Пішіндер, галереялар, мультимедиа, қолданушы чаты.

Басқару: клиентт/қолданушыны басқару қол жетімді, қосымшада 
авторизация жүйесі бар, қосымшамаларды PhoneGap серверлерінде 
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сақтай немесе қосымшаны жергілікті қоймаға көшіре және ақысыз 
PhonGap тарифтік жоспарын қолдана аласыз. 

Даралығы және брендингі: Android және iOS құрылғыларына 
арналған екі негізгі шаблон. Қолданушының құрылғысы авто-
матты түрде анықталатын шаблон бар. Бірнеше түсті схемалар. Жеке 
белгішелер мен жүктеу экрандарын жүктеу мүмкіндігі. 

Қосымшаны басқару: қосымшаның барлық контенті (белгішелер 
мен тақырып параметрлерінен басқа) динамикалық. Бұл бағдарламаға 
кез-келген контентті жаңартпай-ақ қосуға болатындығын білдіреді. 
Бір панельде ондаған қосымшаларды басқаруға болады. 

Шектеулер: бір лицензия техникалық шектеусіз және әзірлеу-
шілердің жарнамаларынсыз қосымшалардың шексіз санын құруға 
мүмкіндік береді.

Әзірлеу уақыты: қосымшаны дереу жариялауға болады, содан кейін 
контента қосуды бастауға болады. Орташа әзірлеу уақыты 1-2 күн. 

Өзіндік құны: бір реттік сатып алу – 64 USD. Ай сайынғы төлемдер 
қажет емес екенін ескерсек, өте үнемді. Alstrapp хостинг/серверде 
орнатылады, сондықтан қосымша шығындар қажет болуы мүмкін, 
бірақ оларды ақылы жазылымдармен салыстыруға болмайды. 

Қолдау қызметі: сайтта белсенді білім қоры жоқ, бірақ лицензия 
сатып алғаннан кейін құжаттамаға қол жеткізуге болады. Чат және 
Email арқылы қолдау көрсетіледі. Қолдау реакциясының жылдам-
дығы – қолма-қол (чатта). 

AppsGeyser

 
1.43-сурет. AppsGeyser қолданбалы конструкторының интерфейсі
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Шетелдік қосымшалар конструкторының жобасы. Оның ерекше-
лігі – қолданушы өз сайтын қосымшаға айналдырып, негізгі дизайнды 
қалдыра алады. 

Қол жетімділік: бағдарламалау туралы білім қажет емес Орыс 
тілін қолдануға болады.

Интерфейс: интерфейс өте қарапайым және бәрі бір қарағанда 
түсінікті. Бұл ішінара конструктордың кішігірім функционалды 
мүмкіндігіне байланысты. 

Функционалды мүмкіндіктері: қолданушының сайты немесе HTML 
беттерінің дайын жиыны көрсетілетін қосымша құруға ғана жарамды. 
PUSH тарату мүмкіндігі.

Даралығы және брендингі: шаблондар жиыны (түстер схемасы) бар. 
Өзіндік белгішелерді және экрандарды жүктеу мүмкіндігі.

Қосымшаларды басқару: контент қосуға болады, ол үшін өзіңіздің 
сайтыңызға контентті жариялауыңыз керек немесе HTML беттеріңізді 
алдын-ала жүктеуіңіз керек.

Шектеулер: кірістірілген және әр түрлі жарнамалар. Жарнамадан 
түсетін пайда қолданушымен 50/50 бөлінеді. Бұл конструктор бизнес 
қосымшаларға арналмаған.

Өзіндік құны: бұл тегін конструктор. Оның орнына өзіңіздің 
қосымшаңызға жарнама баннерін орналастыруыңыз керек. 

Қолдау қызметі: Білім қоры, Email қолдау бар. Қолдау тілі – 
ағылшын тілі. Реакция жылдамдығы шамамен 5 сағатты құрайды. 

Appmachine

 

1.44-сурет. Appmachine мобильді қосымшалар конструкторының интерфейсі 
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Жеке қосымшаны құруға арналған жеткілікті күшті құрал. 
Кірістірілген шаблондар мен модульдердің үлкен таңдауына ие. Орыс 
тілінің болмауына қарамастан, конструктордың түсінікті логикасы. 

Қол жетімділік: бағдарламалау туралы білім қажет емес. 
Қосымшамаларды дайын блоктардан құрастыру қажет. Кемшіліктерге 
тек орыс локализациясының жоқтығы жатады.

Интерфейс: қосымшаны алдын ала қарау мүмкіндігі бар 
ойластырылған интерфейс. Бағдарламаны тестілеу үшін смартфонға 
жүктеуге болады. 

Функционалды мүмкіндіктері: кез-келген қосымшаны құруға 
ыңғайлы. PUSH тарату мүмкіндігі. Пішіндер, медиаконтент және 
ондаған басқа да модульдер. Құлданушыны/клиентті басқару жүйесі. 

Шектеулер: тарифтік жоспарға байланысты қосымшалар санында 
шектеулер бар. Бастапқы тарифта тек бір қосымша үшін төлейді. 

Даралығы және брендингі: шаблондардың көптеген жиыны (ақылы 
және ақысыз). Жеке белгішелер мен жүктеу экрандарын жүктеу 
мүмкіндігі. 

Қосымшаларды басқару: қолданушы динамикалық контентті 
қосымшаны алдын ала жаңартпай-ақ қоса алады. 

Әзірлеу уақыты: орташа әзірлеу уақыты – 2-3 күн. 
Қолдау қызметі: Білім қоры, Email арқылы қолдау бар. Қолдау 

тілі – ағылшын тілі. Реакция жылдамдығы шамамен 3 сағатты 
құрайды. 

Shoutem

 
1.45-сурет. Shoutem мобильді қосымшасы конструкторының интерфейсі
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Ең түсінікті конструкторлардың бірі. Барлық блоктар мен шаблон-
дар түсінікті бейнелерде көрсетілген. 

Қол жетімділік: бағдарламалау туралы білім қажет емес. 
Қолданбаларды дайын блоктардан құрастыру қажет. Кемшіліктерге 
тек орыс локализациясының жоқтығы жатады. 

Интерфейс: қосымшаны алдын ала қарау мүмкіндігі бар заманауи 
интерфейс. Ағылшын тіліне қарамастан, интерфейсін түсіну оңай. 

Функционалды мүмкіндіктері: кез-келген қосымшаны құруға 
ыңғайлы. PUSH тарату мүмкіндігі. Пішіндер, медиаконтент және 
ондаған басқа да модульдер.

Шектеу: тарифтік жоспарға байланысты қосымша типіне және 
оның функционалды мүмкіндіктеріне шектеулер бар. Мысалы, 
бастапқы тарифте қосымшаны, Push хабарламалары сияқты маңызды 
функциясыз, тек Android үшін құруға болады. 

Даралығы және брендингі: әр типті түзету үлгілері бар, көзге таныс 
және қарапайым. Жеке белгішелер мен жүктеу экрандарын жүктеу 
мүмкіндігі. 

Қосымшаларды басқару: API каналдары арқылы контентті жаңарту 
және контентті синхрондау тек жетілдірілген тарифтік жоспарларда 
ғана мүмкін болады. 

Әзірлеу уақыты: орташа әзірлеу уақыты – 2-3 күн. 
Қолдау қызметі: Білім қоры, Email арқылы қолдау бар. Қолдау 

тілі – ағылшын тілі. Реакция жылдамдығы шамамен 3 сағатты 
құрайды. 

Flipab

 
1.46-сурет. Flipab мобильді қосымшасы конструкторының интерфейсі
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Бір қарағанда – мобильді қосымшаларға арналған нақты «фото-
шоп». Бұл бағдарламалау білімінсіз өздігінен қосымша құруға 
арналған ең қуатты және пайдалы құрал. Бұл онлайн-конструктор 
емес. Бұл қолданушының компьютеріне орнатуға арналған толық БҚ. 

Қол жетімділік: бағдарламалау туралы білім қажет емес. Алайда, 
орыс тілінің және қондырғылардың күрделі интерфейсінің болмауына 
байланысты конструктордың мүмкіндіктерін зерттеу ұзақ уақытты 
алады. Құжаттар ағылшын тілінде ұсынылған, бұл БҚ-ды қолдануды 
қиындатады. 

Интерфейс: кәсіби интерфейс. Басқа ұқсас бағдарламаларды жақсы 
білетін қолданушыға қосымшамен жұмыс істеу ыңғайлы болады. 

Функционалды мүмкіндіктері: тек ақпараттық қосымшалар құруға 
жарамды. PUSH тарату мүмкіндігі жоқ. Бағдарламаға пішіндер, медиа-
контент және ондаған басқа да модульдер енгізілген. Бұл конструктор 
әдемі статикалық қосымшаларды құруға жарайды. 

Даралығы және брендингі: әр типті түзету үлгілері бар шаблондар, 
бірақ сонымен қатар бір парақты қосымшалар да бар. Жеке белгішелер 
мен жүктеу экрандарын жүктеу мүмкіндігі. 

Шектеулер: тегін нұсқаға қолдау жоқ. Қосымшаны іске қосу 
сәтінде қолданушы әзірлеушінің логотипін көреді. Екінші жағынан, 
бағдарламаны шектеусіз қосымшалар үшін ақысыз пайдалану орнына 
шектеулер аз. 

Қолданбаны басқару: Қолданушы тек тұрақты контент құра алады. 
Мұнда бағдарламаны жаңартпай динамикалық контентті қосу мүмкін 
емес.

Әзірлеу уақыты: орташа әзірлеу уақыты – 7-8 күн. 
Қолдау қызметі: Тегін жоспарға қолдау қарастырылмаған.
Енді мобильді қосымшалардың 2019 жылғы ең жақсы конструктор-

ларына назар аударайық. 
Appy Pie
Әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан қосымшаларды әзірлеу 

платформасы. Appy Pie әзірлеу индустриясында терең із қалдырды. 
Бұл платформа, әсіресе бұл салаға жаңадан келген қосымшаны алғаш 
рет қолданушылар үшін өте пайдалы. Шағын және орта бизнес плат-
форманы төлемнің үлкен икемділігі арқасында әсіресе пайдалы деп 
санайды – әр түрлі баға жоспарлары өз қосымшаларын ақысыз құруды 
бастауға, содан кейін олардың бюджеттеріне сәйкес жазылымға 
көшуге мүмкіндік береді. 

Бұл платформаның тез танымал болуының себептерінің бірі –
ол ұсынатын ерекше мүмкіндіктердің көптігі. Мысалы, Appy Pie 
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көмегімен қосымша ішіндегі сатып алуларды, жарнамаларды, 
электрондық кітаптар немесе басқа мазмұнды бағдарламаңызға 
жүктей, мәліметтер базасын байланыстыра, әлеуметтік медианы 
интеграциялай, жедел хабар алмасу бағдарламасын құра аласыз және 
т.б. Бұл қолдануға болатын, drag and drop интерфейсіне негізделген, 
қарапайым платформалардың бірі, бағдарламалау дағдылары жоқ 
адамдарға өзіңің бизнес қосымшаларың оңай құрып, оны бірнеше 
минут ішінде әзірлеуге мүмкіндік береді. Appy Pie баға жоспарлары 
қол жетімді және стартаптар, жеке кәсіпкерлер және шағын және орта 
бизнес үшін өте қолайлы. [14] 

Свифтикалық Swiftic
2010 жылы құрылған Swiftic, Израильдің Como-сы ретінде 

басталды және содан бері мұнда бүкіл әлем бойынша миллионнан 
астам қосымшалар құрылды. Бұл қосымшаны құру платформасы 
ұсынатын компоненттер немесе құрылыс блоктары әр түрлі және 
оларды адалдық картасын, e-commerce дүкенін құру үшін қолдануға 
болады. Қолданушылардан пікірлері мен бағалауын жинауға немесе 
іс-шара қосымшасын іске асыруға болады. Олардың платформасында 
құрылған қосымшалардың көпшілігі мейрамханаларға, музыкалық 
топтарға және іс-шараларды өткізетін басқа ұйымдарға тиесілі. 

Платформа алты түрлі навигациялық стильдермен біріктіруге 
болатын жеті түрлі шаблон ұсынады. Қосымшаны шынымен 
авторлық ететін не нәрсе. Қолданушы қосымшаның түстерін, фондық 
суреттерді және қалауынша өзгертілетін белгішелерді таңдай алады. 
Конструкторлық редактор жақсы ойластырылған және қарапайым, ал 
функциялар мен дизайн нұсқаларының саны әр түрлі [14]. 

GoodBarber
Қосымша құруға арналған платформа ең әсерлі үлгілерді ұсынады 

Сыртқы көріністен басқа, конструктор сонымен қатар кейбір 
жетілдірілген функцияларды – әлеуметтік желілерді, чаттарды, 
геофенсингті, iBeacons және басқаларын іске асырады. GoodBarber 
көмегімен өзіңіздің Android қосымшаңызды айына 32 долларға ала 
аласыз, ал егер Android және iOS жүйелерін қоса алсаңыз, ай сайынғы 
жазылым 96 долларға дейін жетуі мүмкін. Екі жоспар да әдемі 
прогрессивті веб-қосымшаны жүзеге асырады. 

Конструктор шаблоны өте әдемі және жергілікті қосымшаларға 
бәсекеге қабілетті бағаны ұсынады. Қосымшадағы push-хабарламалар, 
чаттар және басқа да функциялар қосымшаларды құру кезінде үлкен 
икемділік береді. Алайда, кемшіліктердің бірі – интернет-дүкеннің 
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жергілікті компонентінің болмауы, бірақ қолданушы әрқашан Amazon, 
Etsy, Shopify және басқа үшінші тарап дүкендерін біріктіре алады [14]. 

BuildFire
BuildFire – бұл 30 000-нан астам компания өз қосымшаларын 

құрастырған ең сенімді платформалардың бірі. Олардың клиент-
терінің көпшілігі – мекемелер, инфлюенстер немесе брендтер. 
BuildFire өзін жеделдетілген қосымшалар құру нарығында жетекші 
платформалардың бірі деп атайды.

Ыңғайлы басқару және әкімшілік панельдері жаңартуды шығару 
процесін жеңілдетеді. Платформа қолданудың қарапайымдылығымен, 
тез конфигурациялау мүмкіндіктерімен және қосымшаны өзгерту 
мүмкіншіліктерінің көптігіне байланысты клиенттерге ұнайды. 
Мұнда «жылдам өзгертулер» енгізе аласыз, тіпті сол өзгерістерді 
нақты уақытта тексере аласыз. BuildFire тегін жоспар мен айына 49 
долларға қол жетімді Премиум-жоспарын ұсынады [14]. 

Mobincube
Бұл қосымшаны құру платформасы өзін баршаға арналған кон-

структор ретінде танымал болды. Олардың ұраны – «әркім өз қосым-
шасын құру мүмкіндігін алып, Admob арқылы одан көп ақша табуы 
керек». Платформа қосымшаны кез-келген жоспармен – ең арзаннан ең 
қымбатына дейін шығаруға мүмкіндік береді. 

Редактор сыртқы серверден деректерді алу үшін SQLite мәліметтер 
базасы сияқты күрделі функцияларды құруға мүмкіндік береді. 
Конструктордың UX аймағын жақсартуға мүмкіндігі көп болса да, 
нақты қосымшаны ақысыз шығаруды ұсынатын қосымшаларды құруға 
арналған басқа платформа жоқ.

Платформа бәсекеге өте қабілетті бағалар мен инновациялық 
мүмкіндіктері бар шаблондардың үлкен таңдауын ұсынады. Алайда, 
оның көптеген техникалық проблемалары бар, ал шаблондарды 
өзгерту шектеулі [14].

AppInstitute
Қазіргі уақытта Ұлыбританиядағы ең ірі қосымшалар конструкторы 

AppInstitute бірнеше беделді стартап сыйлықтарын жеңіп алды. Плат-
форма, әсіресе, теңшелетін каталогтар немесе адалдық бағдарламалары 
сияқты электрондық коммерция мүмкіндіктері туралы сөз болғанда 
жақсы. Ең керемет нәрсе – төлемдерді қосымша ішінен алуға болады. 
Бұл қауіпсіздік пен құпиялық тұрғысынан өте ыңғайлы. 

Платформада құрылған қосымшаларды айына 49 доллар (Android 
& PWA) немесе айына 81доллар (iOS) жазылымына алуға болады. 
Жазылымға негізгі push хабарландырулары және аналитика сияқты 
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мүмкіндіктер енгізілген. Шын мәнінде, бұл бір қарағанда көрінгеннен 
функциялардан әлдеқайда көп. Алайда, басқа платформалармен және 
жүйелермен интеграция саласында олар жеткіліксіз екендігі анық [14]. 

AppMakr
Бұл конструктор бойынша 2 миллионға жуық қосымша құрылған. 

Олардың авторлары қосымшаны 20 минуттың ішінде құруға бола-
тынын, және де оны арзанға жасауға мүмкіндік барын баяндайды. 
Олардың PWA-мен 2-долларлық айлық жоспарға немесе 99-долларлық 
iOS және Android қосымшаларымен жылдық жоспарға айналдыруға 
болатын тегін жоспары бар. Жалпы, бұл қосымшаны құру платфор-
масы өте арзан.

AppMakr көптеген блоктарды және қосымшаның дизайнын өзгерту 
мүмкіндігін ұсынады, бірақ редактордың визуалды түрі көңілді 
көншітпейді. Оның керемет ерекшеліктері де болуы мүмкін [14]. 

Appery
Бұл Android, iOS және Windows Phone сияқты жетекші дүкендерге 

арналған қосымшалар құруға болатын бұлтты конструкторлардың 
бірі. 

Бұл бұлт платформасы болғандықтан, компьютерге ештеңе 
жүктеудің және/немесе орнатудың қажеті жоқ, яғни қосымшалар 
құруды бастауға болады. Бұл платформа сонымен қатар қолданушы 
интерфейстерін құруға арналған drag and drop интерфейсін ұсынады 
және кез-келген REST API-ға қосылуға, содан кейін оны қолданушы 
қосымшасында қолдануға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, бұл қосымшалардың деректерін лезде қосылатын 
бұлт базасында сақтауға болады. Мұнда құрылған қосымшаларды 
нақты уақыт режимінде - әзірлеушілермен, бизнес қолданушылармен 
немесе тұтынушылармен оңай бөлісуге болады. 

Mobile Roadie
Бұл Disney, TED.org, Universal және басқа ұқсас компаниялардың 

клиенттерінде конструкторы бар мобильді қосымшаларды дамытудағы 
ең ірі ойыншылардың бірі. Конструктор шаблондар үшін көптеген 
дизайн нұсқаларын ұсынады, бірақ сіз оларды өз қалауыңыз бойынша 
өзгерте алатын қосымшасы да бар. 

Конструктор қауымдастықтар үшін керемет мүмкіндіктерді 
ұсынады – чат, фан-қабырға және тағы басқалар, бұл әртістер мен 
топтарға ерекше тартымды болады. Қосымшамен біріктіруге бола-
тын музыкалық плеер, әсіресе музыканттар арасында кеңінен таны-
мал. Одан басқа, платформа контентке арналған геотаргетинг сияқты 
бірнеше жетілдірілген функцияларға ие. 
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Алайда, конструктор ұсынатын функциялардың кең ауқымына 
байланысты, оған қосымшалар құру сәл ұзағырақ уақытты алады. 
Сондай-ақ, қолданушы интерфейсі сәл интуитивті болуы керек.

TheAppBuilder
TheAppBuilder екі түрлі тәсілді ұсынады және әр түрлі клиент-

терге сәйкес келетін шаблондар жиынына ие. Қосымшалар онлайн-
құралдарды қолдану арқылы оңай құрылады, оқу курсы және 
конструктордың өзі кіріктірген көмегі бар. Қосымшаның құрылымын 
анықтау және оны кейбір мәліметтермен толтыру оңай. 

Мұнда арнайы AppLibrary қолдана аласыз және қолданушыларға 
бірнеше қосымшаларды таңдауды ұсына аласыз, сонымен қатар оны 
брендтеу мүмкіндігі де бар. Сонымен қатар, өз қосымшаңыздың 
құрылымына және мазмұнына іске қосылғаннан кейін де өзгерістер 
енгізуге болады. Кез келген жаңартулар сақталғаннан кейін 60 секунд 
ішінде қол жетімді болады [14].

GameSalad
GameSalad – бұл көптеген платформалар үшін ойындар құруға және 

жариялауға мүмкіндік беретін платформа, соның ішінде iOS, Android, 
HTML5 және OS X. Тасымалдау мүмкіндігі бар интерфейсі ешқандай 
бағдарламалау дағдыларынсыз ойын құруға мүмкіндік береді. 

Ойын құрастырушының сахналар мен кейіпкерлерге арналған 
редакторы бар, барлық іс-әрекеттер соның көмегімен атқарылады. 
Мұнда сахнаны теңшелеп, және де бейнелер, дыбыстар және т.б. 
қосып, кейіпкерлердің қасиеттерін анықтай аласыз, Ойын құру 
платформасында басқа тәуелсіз әзірлеушілердің көмегі мен кеңесін 
ұсынатын жеткілікті белсенді форум бар. 

BiznessApps
BiznessApps - бұл бизнеске арналған мобильді қосымшалар құруға 

көмектесетін платформа. Конструктордың көптеген функциялары 
бар – тағамға тапсырыс беру, электронды дүкен, адалдық бағдар-
ламасы, үшінші тараптардың деректерін интеграциялау, push-
хабарландырулар, аналитика және тағы басқалар. 

Сіз өзіңіздің дизайныңызды қолданып бәрін теңшей алатын 
ыңғайлы контентті басқару жүйесін қолданып бірнеше минут ішінде 
бағдарлама құра аласыз. Бір қызығы, қолданушы өзінің қосымшасын 
нақты уақыт режимінде, оны жобалап, әзірлеп жатқан кезде де қарай 
алады. 

BiznessApps көмегімен Google Play немесе iTunes-те ұзақ жариялау 
процедурасынан өтпей-ақ өз бағдарламаңызды оңай жаңарта аласыз 
және қажет болған өзгертулерді жасай аласыз. 
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2 МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАРДЫ 
ӘЗІРЛЕУ ПРОЦЕСТЕРІ

2.1 Мобильді қосымшаны әзірлеу кезеңдері

ХХІ ғасыр – мобильді технологиялардың дамыған дәуірі. Қазір 
адамды, оның ішінде іскер адамды мобильді құрылғысыз елестету 
типті қиын. Мобильді технологиялар бизнестің барлық салаларында 
бар. Ұялы экожүйелер үнемі тәжірибе жасау арқылы күн сайын 
өзгеріп, дамып отырады. Күнделікті бизнес, білім, ойын-сауық және 
т.б. үшін жүздеген қосымшалар құрылады. Осы қосымшалардың 
әрқайсысы қосымшаның бағыты мен мәнмәтініне байланысты белгілі 
бір визуалды стиль мен өңдерге ие. Google Play-де күн сайын шама-
мен 6140 мобильді қосымша шығарылады. 2020 жылға қарай App 
Store релиз шығарылымдардың саны 5 миллионға жетеді. Статистика 
қолданушылар мобильді қосымшаларын әзірлеуі керек екенін айтады.

 

Мобильді қосымшаны «шабытпен» әзірлеу, әдетте, оны қажетсіз 
қайталануларға, қажетсіз әрекеттерге болжанбайтын кетулермен 
шексіз ұзақ мерзімді құрылысқа айналдырады. 

Керісінше, сауатты түрде жүргізілген жобалау кезеңі алдағы 
жұмыстың тұтастай бейнесін көруге және оның неліктен, не үшін 
және кім үшін жасалып жатқанын, сондай-ақ қанша уақыт кететінін 
және қанша инвестиция қажет екенін нақты түсіну мүмкіндігін береді. 
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Мобильді қосымшаның нөлден бастап релизге дейінгі шығаруды 
әзірлеу орта есеппен 9 негізгі кезеңде атқарылады. Олардың 
кейбіреулері бірнеше күнде жасалса, ал кейбіреулері 3 айдан кейін 
де осы процесте болуы мүмкін. Кейбір кезеңдер параллель, ал 
кейбіреулері тек тізбекті түрде орындалуы мүмкін. 

Қосымшаны әзірлеу кезеңдерінің саны жобаның көлеміне және 
оның кіріс деректеріне байланысты. Бірақ кез-келген жағдайда, 
тәуелсіз АТ шешімінің нақты әзірлемесі. 

Төменде мобильді қосымшаның толық даму циклінің идеясының 
туындау кезеңінен релизге дейінгі кезеңдері келтірілген [12].

1) Жоба идеясы. 
2) Техникалық тапсырма. 
3) Прототиптеу. 
4) Мобильді қосымшалар дизайны.
5) Әзірлеу. 
6) Тестілеу. 
7) Қайта тестілеу.
8) Белгішелерді әзірлеу.
9) Appstore және Google.play-да мобильді қосымшаны орналастыру.
Жоба идеясы. Бастапқы кезеңде болашақ мобильді қосымшаның 

мағынасын және ол не үшін қолданылатындығын мұқият ойластыру 
қажет. 

Төменде қолданбаны жалпыға қол жетімді қолданба дүкендерінің 
бірінде жарияламас бұрын назар аударатын кейбір сұрақтар қарас-
тырылған: 

–  Бәсекелестік артықшылығы – ұқсас қосымшалар бар ма? 
Бар болса, бұл қосымшаның басқа қосымшадан қандай тиімділігі 
бар? 

Корпоративті ортада таратылатын қосымшалар үшін: 
– Инфрақұрылымды интеграция – қосымшаның қолданыстағы 

қандай инфрақұрылымға интеграцияланаты және қандай 
қосымша мүмкіндіктер беруі мүмкін? 

Сонымен қатар, қосымшаларды мобильді құрылғының форм-
факторы контекстінде бағалау қажет: 

– Бағалығы – қолданушыларға қосымша құндылықтың қандай 
артықшылық береді? Олар оны қалай қолданады? 

– Пішін және мобильділік – бұл қосымша әр түрлі форм-
факторлы мобильді құрылғыларымен қалай жұмыс істейді? 
Әр түрлі мобильді технологияларды, соның ішінде орналасқан 
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жерді анықтау қызметтерін, камераны және т.б. қолдана отырып, 
қосымшаның құндылығың қалай арттыруға болады? 

Қосымшаның функцияларын жобалауды жеңілдету үшін 
қолданылатын субъектілер мен нұсқаларды анықтау ұсынылады. 
Субъектілер – бұл қолданушыларға жиі сәйкес келетін қосымша 
ішіндегі рөлдер. Нұсқаларды қолдану – әдеттегі әрекеттер немесе 
мақсаттар болып табылады. 

Мысалы, тапсырмаларды қадағалау қосымшасында екі субъектіні 
анықтауға болады: қолданушы және досы. Қолданушы тапсырма құра 
алады және досына оны жалпы қол жетімді ете алады. Бұл жағдайда 
екі пайдалану нұсқаларды ажыратуға болады (тапсырма құру және 
оны жалпы қол жетімді қылу), сондай-ақ оның негізінде қандай экран-
дар құру керек және қандай бизнес-субъектілері мен логиканы дамыту 
керек екенін түсінуге болады. 

Қолдану нұсқаларының және субъекттілердің жеткілікті санын 
анықтағаннан кейін, әзірлеушіге қосымшаны жобалауды бастау 
оңайырақ болады. Осының арқасында әзірлеу кезеңінде қосымшаның 
не істеу керек екеніне емес, оны қалай жүзеге асыруға болатындығына 
назар аударуға болады. 

Содан кейін мобильді қосымшаның қай платформада 
қолданылатынын шешу керек. Әдетте, қазір қосымшалар IOS және 
Android платформаларына немесе бірден екі платформаға жазылады. 

Техникалық тапсырма (TТ). Әзірлеуді бастамас бұрын тапсырыс 
берушіден ТТ алу қажет. Егер ол жоқ болса, онда тапсырыс берушіге 
толтыру үшін бриф (ынтымақтастықты жоспарлап отырған тарап-
тар арасында бітімгершілік бұйрығының қысқа жазбаша нысаны) 
беріледі. Бұл кезеңге ерекше назар аударылады, өйткені ТТ нәтиженің 
техникалық ерекшеліктеріне тікелей әсер етеді. Бұл кезеңде келесі 
жұмыс түрлері орындалады: 

1) мобильді қосымшаның функционалдығының сипаттамасы 
құрылады;

2) әзірлеу мерзімдері анықталды және келісілді; 
3) қаржылық шығындар есептеледі және есеп айырысу процеду-

расының моделі жасалады; 
4) тапсырыс берушімен келісім-шарты ресімдеу. 
Прототиптеу. Қолданушының мобильді қосымшамен қалай 

жұмыс істейтінін түсіну үшін бағдарламаның әртүрлі экрандары 
арасындағы өзара әрекеттесудің графикалық картасы құрылады. 
Бұл кезеңде мобильді қосымшаның барлық дерлік функционалы 
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әзірленуде. UI-ді жобалау кезеңінде мамандар қосымшаның қолдану 
принципін, функциялар мен пернелердің әр экранға орналасуын 
анықтайды. Осы кезеңде: 

1) қосымшаның функционалдығы өңделеді; 
2) қосымша экранының схемалары әзірленді; 
3) қолданбалы экрандар байланысы мен олар арасындағы көшулер 

ойластырылған.
Мобильді қосымшалар дизайны. Осы кезеңде болашақ қосым-

шаның барлық экрандарының дизайны құрылады және барлық қолдану 
сценарийлері үшін әртүрлі күйлер жасалады. Дизайн концепциясын 
мақұлданғаннан кейін барлық басқа графикалық элементтер мен ішкі 
батырмалар мен белгішелер салынады. Әдетте, мобильді қосымшаның 
дизайнын ұсыну әзірленген дизайн-концепциясы мүмкіндігінше 
қарапайым және ыңғайлы екендігіне және қолданушыларға жүктелген 
міндеттерді тезірек шешуге көмектесетініне көз жеткізу үшін юзаби-
лити – зерттеуді қажет етеді. 

Әзірлеу. Әзірлеушілерге TТ мен қосымша дизайнының макеті 
беріледі және олар жобаны жүзеге асыра бастайды. Бағдарламашылар 
статикалық суретті интерактивті жұмыс моделіне «айналдырады». 
Қосымшаның бірінші нұсқасы шығарылды. 

Тестілеу. Мобильді қосымша мұқият тестіленіп, нәтижесінде 
барлық қателіктер көрсетілген және оларды егжей-тегжейлі 
тексерілген кесте пайда болды. Қосымшаны жобалау барысында нақты 
жұмыстың барлық қателіктерін алдын-ала білу мүмкін емес. Осы 
кезеңде қосымшадағы қателіктердің, кемшіліктері мен аяғына дейін 
істелмеген жұмыс тізбесі құрылады және оларды жою мерзімдері 
анықталады. Содан кейін қосымша түзетілген қателермен және қажет 
болған жағдайда өзгертілген функционалдылықпен шығарылады, бұл 
сынақ тестілеуден кейін кестеде көрсетіледі.

Қайта тестілеу. Қосымша тестілеу құрылғыларына орнатылған 
және дәл Google Play немесе AppStore жүктелген сияқты жұмыс 
істейді. Бағдарламаның ресми каталогында қосымша пайда болмас 
бұрын, бағдарламаны орнату және қолдану кезінде қолданушылар 
әзірлеу қателіктерімен кездеспейтіндігіне көз жеткізу керек. 
Сондықтан, осы кезеңде өнімнің логикасы, оның сервер бөлігінің 
жұмысы қайтадан тексеріледі, қосымша әр түрлі шарттарда және 
операциялық жүйелердің әр түрлі нұсқаларында тестіленеді. 

Фирмалық белгішелерді әзірлеу. Қосымшаның белгішесі – кез-
келген заманауи мобильді қосымшаның «бет-бейнесі». Мобильді 
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қосымшаның белгішесі тәуелсіз графикалық элемент болып табылады. 
Бұл элементті құру бірнеше өлшемді кескін салумен, сондай-ақ оны 
әртүрлі құрылғылар модельдерінде тексеруден тұратын көп сатылы 
процедура болып табылады. Белгіше бекітілгеннен кейін мобильді 
қосымша іске қосылады.

AppStore және Google.Play-да мобильді қосымшаны орнала-
стыру. Қосымша AppStore және/немесе Google.Play сайтына жария-
лау үшін жіберіледі. Әр қосымшаны жарияламас бұрын оны Google 
және Apple командаларымен тексереді. Google.Play-ге жариялау бір 
тәуліктен аспайды, бұл AppStore-тан айтарлықтай уақыт алады, бұл 
жерде өтінімді жариялау кем дегенде 7 жұмыс күнін алады [12]. 

2.2 Смартфондарға арналған интерфейстерді құру 
ерекшеліктері. Юзабилити принциптері

Әзірлеуші оның мінез-құлық принциптерін қолданушыларға 
дұрыс жеткізе алмаса, интерфейсті жобалауға жұмсалған күш бекерге 
жұмсалған болып саналады. Мобильді өнімдерге қатысты бұл көрнекі 
құралдармен – дисплейде объектілерді көрсету арқылы жасалады 
(кейбір жағдайларда басу кезінде сезгіштік сезімдерді қолданған жөн). 

Интерфейстің визуалды дизайны – өнімнің тиімділігі мен тартым-
дылығына елеулі әсер етуі мүмкін, бірақ бұл әлеуетті толығымен 
іске асыру үшін визуалды дизайнды кейінге қалдырмай, оны 
қолданушылар мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандырудың 
негізгі құралдарының біріне айналдыру қажет [21]. 

Дизайнерлер басқа адамдар қолданатын объектілерді құрады. 
Визуалды интерфейс дизайнерлері туралы сөз болғанда, олар өздері 
жобалаған бағдарламаның мінез-құлқы туралы ақпарат беретін 
ең жақсы ұсынысты іздейді. Олар мінез-құлық пен ақпаратты 
ұйымның маркетингтік мақсаттары мен кейіпкерлердің эмоционалды 
мақсаттарын қолдайтын түсінікті және пайдалы етіп ұсынуға тыры-
суы керек. Әрине, қолданушы интерфейстерінің визуалды дизайны 
эстетикалық ойларды жоққа шығармайды, бірақ мұндай ойлар 
функционалдық шеңберден шықпауы керек. 

2.2.1 Интерфейстің визуалды дизайнының 
құрылыс блоктары

Интерфейс дизайны визуалды элементтерді мінез-құлықты айқын 
көрсететін және ақпаратты ұсынатын етіп қалай стильдеу және орнала-
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стыру керек деген сұрақтарға байланысты. Визуалды композицияның 
әрбір элементі бірқатар қасиеттерге ие және осы қасиеттердің үйлесуі 
элементтің мағынасын береді. Пайдаланушы интерфейсті түсіну 
мүмкіндігін интерфейс элементтерінің әрқайсысында осы қасиеттерді 
қолданудың әртүрлі тәсілдерін түсіну арқасында алады. Екі объектінің 
жалпы қасиеттерді болған жағдайларда, қолданушы бұл объектілер 
өзара байланысты немесе ұқсас деп қабылдайды. Қолданушылар 
қасиеттердің әртүрлі екенін көргенде, объектілер бір-бірімен байланы-
сты емес деп есептейді.

Қолданушы интерфейсін құру кезінде әр элементтің немесе эле-
менттер тобының келесі визуалды қасиеттерін талдау қажет. Пайдалы 
және тартымды қолданушы интерфейсін құру үшін осы қасиеттердің 
әрқайсысымен мұқият жұмыс жасау керек. 

Пішін 
Пішін – адам үшін объект мәнінің басты белгісі. Біз объектілерді 

контуры бойынша танимыз. Егер суреттен көк ананасты көрсек, оны 
бірден танимыз, өйткені оның пішіні есімізде. Мұнда, пішіндерді 
ажырату түсін немесе көлемін талдауға қарағанда зейіннің көбірек 
шоғырлануын қажет етеді. Сондықтан, егер қолданушының назарын 
аударғыңыз келсе, пішін контраст жасаудағы ең жақсы қасиет емес. 

Өлшемі 
Ірі элементтерге көп көңіл бөлінеді, әсіресе егер олардың өлшемі 

қоршаған элементтерге қарағанда әлдеқайда үлкен болса. Адамдар 
объектілерді өлшемі бойынша автоматты түрде орналастырады және 
оларды өлшемі бойынша бағалауға бейім; егер бізде төрт өлшемді 
мәтін болса, онда мәтіннің салыстырмалы маңыздылығы өлшеміне 
қарай өседі, ал қалың мәтін қалыпты өлшемнен гөрі маңызды деп 
есептеледі. Сонымен, өлшем – ақпарат иерархияларын белгілеуге 
арналған пайдалы қасиет. 

Түс 
Түстердің айырмашылығы тез назар аударады. Кейбір кәсіби сала-

ларда түстер белгілі бір мағынаға ие және оны қолдануға болады. 
Сонымен, бухгалтер үшін қызыл түс – теріс, қара түс – оң нәтиже.

Түстер біздің өсу кезеңімізде және әлеуметтік жағдайлардың 
арқасында мағынаға ие болады. Мысалы, батыста ақ түс тазалық пен 
бейбітшілік, ал Азия мен араб елдерінде жерлеу және өліммен байла-
ныстырады. Сонымен қатар, түс бастапқыда тапсырыс беру қасиетіне 
ие емес және сандық түрде өлшенбейді, сондықтан оны мұндай 
түрдегі ақпаратты беру үшін қолайлы деуге болмайды. Сонымен қатар, 
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түстерді ақпаратты тасымалдауда жалғыз әдіс ретінде қолдануға бол-
майды, өйткені түсті ажырата алмайтын адамдарда жиі кездеседі. 

Қолданушыға объектілер арасындағы ұқсастықтар мен айырма-
шылықтарды анықтауға мүмкіндік беретін тиімді визуалды жүйені 
құру үшін түстердің шектеулі жиынын қолданыңыз – себебі, 
кемпірқосақ әсері қолданушының қабылдауын шамадан артық 
жүктейді және оған ақпарат беру мүмкіндігін шектейді. 

Жарықтық 
Қараңғы және жарық ұғымдары, ең алдымен, фонның жарықтығы 

аясында мәнге ие болады. Қараңғы мәтін қараңғы фонда көрінбейді, 
ал ашық фонмен күрт ерекшеленеді. Адамдар контрастты жеңіл 
және тез қабылдайды, сондықтан, мысалы элементтерге назар аудару 
қажеттілігі туындаса жарықтық мәні жақсы құралы бола алады. 
Сонымен қатар, жарықтық мәні реттелген айнымалы болып табылады, 
мысалы, картадағы қараңғы (төменгі жарықтылық) түстерді түсіндіру 
оңай: олар тереңдікті немесе басқа параметрлердің үлкен мәндерін 
білдіреді. 

Бағыт 
Бағыт бағдар туралы ақпаратты (жоғары немесе төмен, алға немесе 

артқа) тасымалдау кезде пайдалы. Есіңізде болсын, бағытты кейбір 
фигуралармен және кішігірім заттармен бірге сезіну қиынға соғады, 
сондықтан оны екінші реттік ерекшелік ретінде қолданған дұрыс. 
Сонымен, егер сіз қор нарығының төмендегенін көрсеткіңіз келсе, 
төмен бағытталған қызыл түсті бағыттауышты пайдалана аласыз. 

Текстура
Әрине, экранда бейнеленген элементтер нақты текстураға ие 

емес, бірақ оның сыртқы түрін сипаттауға қабілетті. Текстура айыр-
машылықты жеткізу немесе назар аудару үшін сирек пайдаланады, 
өйткені ол бөлшектерге көп шоғырландыруды қажет етеді. Дегенмен, 
текстура маңызды белгі болуы мүмкін. Қолданушы интерфейсінің 
элементтеріндегі керткен таңба және дөңестік, әдетте элементті 
сүйреуге болатындығын көрсетеді, ал батырмадағы көлеңке немесе 
қиықжиектілігі батырманы шерту сезімді күшейтеді. 

Орналасқан жері 
Орналасу – бұл айнымалы, реттелген және мөлшерленген, 

сондықтан иерархияны беру үшін пайдалы. Орналасу сонымен қатар 
экрандағы объектілер мен нақты әлемдегі объектілер арасындағы 
кеңістіктік қатынастарды құрудың құралы бола алады. 
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Мобильді қосымша элементтерінің орналасуы оны қолдану 
ыңғайлылығына үлкен әсер етеді және қолданушының құрылғыны 
қалай ұстайтындығына байланысты [21]. 

2.2.2 Элементтерді топтастыру және нақты иерархияны 
құру үщін визуалды қасиеттерді қолдану 

Әдетте функционалды немесе ақпараттық элементтердің 
логикалық жиынтығын түс немесе кеңістіктік сипаттамалар сияқты 
визуалды қасиеттер арқылы топтастырудың мағынасы бар. Интер-
фейсте осы визуалды қасиеттерді дәйекті түрде қолдану арқылы 
қолданушылар тез тани алатын шаблон кескіндерін құра аласыз. 
Ұялы қосымшалардың дизайнын жобалау бойынша нұсқауларға 
сәйкес, батырмалар дөңгелектелген бұрыштары бар дөңес болуы 
керек, ал мәтіндік жолдар тікбұрышты, әдетте асты сызылған және 
тегіс, белсенді элементтері түспен ерекшеленуі керек. Бұл бейнені 
жүйелі түрде қолданудың арқасында кейбір ұқсастықтарға қарамастан 
батырма мен кіріс өрісін шатастыру мүмкін емес. 

Иерархияны құру кезінде сценарийлерге сүйене отырып, қолдану-
шылар қандай функционалды және ақпараттық элементтерді бірден 
қабылдауы керектігін, жіне де олардың екінші реттік болатынын және 
тек ерекше жағдайларда қажет екенін анықтауы қажет. Мұндай сара-
лау визуалды иерархияның негізі болып табылады. 

Иерархия деңгейлері арасындағы көрінетін айырмашылықтарды 
құру үшін түсін, қанықтығын, контрастын, өлшемі мен орнала-
суын қолдану қажет. Ең маңызды элементтер үлкен, ашық түсті, 
айтарлықтай қанық және контрастылы болуы керек. Оларды басқа 
элементтердің үстіне қою керек немесе шығыңқы етіп орналастыру 
керек. Аса маңызды емес элементтер аздаған қанық түсті, контра-
стылы емес, кішірек және тегіс болуы керек. Бейтарап ашық түстер 
оларды екінші орынға шығарады. 

Бұл қасиеттерді орнатқан кезде абай болу керек. Ең маңызды 
элементті үлкен, қызыл және дөңес етіп құруға болмайды. Мұндағы 
қасиеттердің біреуін ғана өзгерту жеткілікті. 

Элементтердің өзара байланысын жеткізу үшін функциялары 
ұқсас элементтерді ғана емес, сонымен бірге жиі қолданылатын 
элементтерді де анықтау керек. Бірге қолданылатын заттарды, әдетте, 
олардың арасындағы қозғалысты азайту үшін кеңістікте топтастыру 
керек (бөлек экранға орналастыру керек). 
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Кеңістіктік топтау қолданушыларға кейбір тапсырмалар, мәлімет-
тер мен құралдардың басқалармен байланысын түсіндіреді және 
іс-әрекеттердің дұрыс дәйектілігі туралы кеңес бере алады. Орна-
ласу арқылы жақсы топтастыруда тапсырмалар мен тапсырмалардың 
тәртібі және экран бойынша көздің қозғалысы ескеріледі. 

Бір-біріне жақын орналасқан элементтер, әдетте, бір-бірімен бай-
ланысты болады. Егер топ құру қажет болса, оны қашықтықты 
қолдана отырып жүзеге асыру ыңғайлы. Үлкен қашықтықта 
бөлінген элементтерді жалпы визуалды қасиеттерді қолдану арқылы 
топтастыруға болады. 

Топтарды және топтардың көрнекі сипаттамаларын анықтағаннан 
кейін, топтар арасындағы контрасты реттей бастаңыз – топтарды 
атап көрсетіңіз немесе керісінше, олардың қазіргі жағдайдағы 
маңыздылығына қарай көлеңкелеңіз. 

Көрнекі дизайн иерархия мен қатынастарды тиімді үйлестіретініне 
көз жеткізудің жақсы әдісі бар дейді – дизайнерлер бұл тәсілді көзді 
сығырайтып (squint test) тестілеу деп атайды. Бір көзді жауып, екінші 
көзді сығырайтып экранға қараңыз. Қандай элементтер тым томпайып 
кеткен, қайсысы бұлыңғыр болып, топтарға бірігіп кеткеніне назар 
аударыңыз. Бұл процедура көбінесе интерфейс композициясындағы 
бұрын байқалмаған мәселелерді анықтайды. 

2.2.3 Туралау

Көрнекті элементтерді туралау – бұл дизайнерге қолданушыларға 
өнімді құрылымды және тәртіппен ұсынуға мүмкіндік беретін негізгі 
әдістердің бірі. Топтастырылған элементтерді көлденеңінен де, тігінен 
де туралау керек (2.1-сурет). 

 

2.1-сурет Мәтіндік және функционалды элементтер 
белгіленген қадаммен торда нақты тураланған 
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Жалпы жағдайда, экрандағы әрбір элемент мүмкіндігінше басқа 
элементтермен туралануы керек. Екі элементті немесе элементтердің 
екі тобын теңестіруден бас тарту санлы түрде болуы керек: бұл 
тек белгілі бір бөлу әсеріне қол жеткізу үшін ғана рұқсат етіледі. 
Мұнымен қатар, дизайнерлер келесіге назар аударуы керек: 

– Белгілері туралау. Басқару элементтерінің бірінің үстінде бірі 
орналасқан белгілері жалпы жиекте туралануы керек. 

– Функционалды элементтер тобы бойынша туралау. Байланысты 
жалаушалар тобы, таңдау варианттары немесе мәтін ұяшықтары 
стандартты тордың туралануына бағынуы керек. 

– Топтар мен панельдерге орналастырылған элементтерді туралау. 
Экрандағы басқару элементтері мен басқа объектілердің топта-
рын мүмкіндігінше бір торға бекіту керек [22]. 

2.2.4 Тор

Тор – визуалды дизайнердің ең қуатты құралдарының бірі. Тор 
композиция құрылымының біртектілігі мен тізбектігін қамтамасыз 
етеді. Дизайнерлер өзара әрекеттесудің және оның интерфейстің 
элементтерінің жалпы инфрақұрылымын анықтағаннан кейін, 
интерфейстің дизайнерлері композицияны тордың құрылымына 
сәйкес етіп, маңызды элементтер мен құрылымдарға баса назар ауда-
рып, онша маңызды емес және төменгі деңгей элементтеріне орын 
қалдыруы керек. 

Жобалаушылар өзара әрекеттесудің және оның интерфейстің 
элементтерінің жалпы инфрақұрылымын анықтағаннан кейін, 
интерфейстің дизайнерлері композицияны тордың құрылымына 
сәйкес етіп, маңызды элементтер мен құрылымдарға баса назар ауда-
рып, онша маңызды емес және төменгі деңгей элементтеріне орын 
қалдыруы керек. 

Әдетте, тор экранды бірнеше үлкен көлденең және тік аймақтарға 
бөледі. Сапалы жобаланған тор элементтер арасындағы минималды 
арақашықтықты құрайтын қадам ұғымын қолданады. Мысалы, 
егер тор аралығы төрт пикселге тең болса, элементтер мен топтар 
арасындағы барлық қашықтық төртке бөлінетін болуы керек. 

Ең дұрыс жағдайда, тор экранның әр түрлі аймақтарының про-
порцияларын анықтауы керек. Мұндай қатынастар, әдетте, бөлшек 
түрінде көрсетіледі. Таралылған бөдшектер арасында табиғатта 
кең таралған және адамның көзіне ерекше жағымды болып санала-
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тын әйгілі «алтын қима» (шамамен 1,62) жатады; қағаз өлшемінің 
халықаралық стандартының негізі болып табылатын (мысалы, A4 
парағы) екінің квадрат түбіріне кері шама (шамамен 1: 1.41). Мобильді 
құрылғыларға арналған бағдарламалау кезінде дисплейлердің 
арақатынасына сенуге болмайды, өйткені Android сияқты құрылғылар 
үшін экран өлшемдерінің бірыңғай стандарты жоқ. 

Торды визуалды интерфейс дизайнында қолданудың бірқатар 
артықшылықтары бар: 

– Қолданудың қарапайымдылығы. Тор элементтердің орнала-
суын үйлесімді ететіндіктен, қолданушылар интерфейсте 
өздеріне керекті элементтерді табуды тез үйренеді. Элементтерді 
орналастырудағы тізбектілігі және олардың арасындағы 
қашықтықты таңдау адамның миында визуалды өңдеу 
механизмдерінің жұмысын жеңілдетеді. Сапалы құрылған тор 
экранның оқылуын жеңілдетеді. 

– Эстетикалық тартымдылық. Торды мұқият қолдана оты-
рып және экранның әр түрлі аймақтары арасындағы сәйкес ара 
қатынасын таңдай отырып, дизайнер қолданушыларға ыңғайлы 
және оларды өніммен жұмыс істеуге ынталандыратын тәртіп 
сезімін құра алады. 

– Тиімділік. Торды құру және оны жобалау шешімдерін бастапқы 
детальдау кезеңдерінде процеске қосу интерфейсті «түзету» 
үшін қайталанулар мен қадамдардың санын азайтады. Сапалы 
және нақты белгіленген тор оңай өзгертілетін және кеңейтілетін 
дизайнның негізін қалайды, бұл әзірлеушілерге жақсы 
композициялық шешімдер табуға мүмкіндік береді. 

2.2.5 Логикалық маршруттар 

Композиция тек тор бойынша дәл жылжып қана қоймай, сонымен 
қатар көзқарастың жоғарыдан төменге және солдан оңға қарай (батыс 
тілдеріне қатысты) қозғалатындығын ескере отырып, қолданушыларға 
арналған интерфейс арқылы тиімді логикалық маршрут құруы керек 
(2.2-сурет). 

Симметрия – бұл визуалды тепе-теңдікке жету тұрғысынан 
интерфейсті ұйымдастырудың пайдалы құралы. Теңгерімсіз интер-
фейстер әдетте бір жағына құлауға жақын сияқты болып көрінеді. 
Тәжірибелі дизайнерлер жеке элементтердің визуалды салмағын 
басқару арқылы асимметриялық тепе-теңдікке қол жеткізе алады. 
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Көзді сығырайтумен берілген тест интерфейстің тепе-теңдігін тексе-
руге мүмкіндік береді. 

2.2-сурет. Сол жақта жақсы логикалық маршрут көрсетілген: көзқарастың 
қозғалысы мен интерфейстегі маршрут сәйкес келеді. Оң жағында ыңғайсыз 

логикалық маршрут бар: барлығы экран бетінде шашыраған 

Интерфейстерде симметрияның екі түрі жиі қолданылады: тік 
осьтік симметрия (элементтер тобының центрі арқылы жүргізілген 
тік сызыққа қатыств симметрия) және диагональды осьтік симме-
трия (диагональға қатысты симметрия). Көптеген қосымшаларда осы 
симметрияның бір типі қолданылады [22]. 

2.2.6 Графикалық интерфейстердегі мәтін

Мәтін – барлық қолданушы интерфейстердің ажырамас бөлігі. 
Мәтінді қолдану кезінде өте мұқият болу керек, өйткені ол қарапайым 
нәрселерді шатастырып, күрделендіруі мүмкін. 

Адам әріптерді олардың пішіндеріне қарай таниды. Пішін 
неғұрлым танымал болса, әріпті тану оңайырақ болады, сондықтан 
БАС ӘРІПТЕРМЕН ЖАЗЫЛҒАН СӨЗДЕР әдеттегідей жазылған 
сөздерден гөрі ОҚЫЛУЫ ҚИЫН: бас әріптерде көзге таныс әріптердің 
кескіні жоқ, сондықтан оларды оқу көп көңіл бөлуді қажет етеді. 

Жеке сөздерді тану оқумен бірдей емес, онда біз жеке сөздерді 
саналы түрде сканерлеп, олардың мағыналарын контекстке қарай 
түсінеміз. Интерфейспен жымы істеу кезінде қолданушы оқуы керек 
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мәтін көлемін азайтуға тырысу керек. Қысқа, қарапайым сөздерді 
қолдану минималды оқылыммен шарлауды жеңілдетеді. 

Интерфейстегі оқылатын мәтінге келетін болсақ, кейбір қағида-
ларды ұстанған жөн: 

– Контрастық мәтінді қолданыңыз. Мәтін фонмен жақсы айқын 
екендігіне және мәтіннің оқылуына әсер ететін қосымша түстер 
қолданылмайтындығына көз жеткізіңіз. 

– Тиісті шрифт пен кегльді (өлшемді) қолданыңыз. Әдетте Verdana 
немесе Tahoma сияқты өткір жиектері бар кертілмеген қаріптер 
жақсы оқылады. 10 пикселден кіші мәтінді көп жағдайда оқу 
қиын. 

– Өз ойларыңызды нақтылаңыз. Мағынаны нақты жеткізу үшін 
қажетті сөздердің минималды санын қолданыңыз. Қысқар-
тулардан аулақ болыңыз. Егер қысқартулар қажет болса, жалпы 
қабылданғандарын ғана қолданыңыз. 

2.2.7 Графикалық интерфейстердегі түс

Түс – интерфейстің визуалды тілінің ажырамас бөлігі. Көптеген 
қосымшаларда түстер абайлап қолданылып, көрнекі тілдің басқа 
элементтерімен – шартты белгілермен, пиктограммалармен, мәтінмен 
және олардың арасындағы кеңістік қатынастарымен жақсы үйлесуі 
керек. Мұқият болмасаңыз, түсті дұрыс қолданбау өте оңай. Ең жиі 
кездесетін қателіктер: 

– Түстер тым көп. Жиндағы маңызды элементтерді ерекшелеу 
үшін бір түсті қосу іздеу уақытын едәуір қысқартуы мүмкін. 
Жаңа түстерді қосу қолданушының жұмысын қосымша жедел-
деуіне әкеледі, бірақ жеті немесе одан да көп түстермен іздеу 
жылдамдығы айтарлықтай төмендейді. Осындай нәтижелер ин-
терфейс арқылы кез-келген навигация түрімен алынады деп бол-
жау орынды, өйткені жеті саны адамның қысқа мерзімді жадын-
да бір уақытта сақталатын ақпарат бөліктерінің санын көрсетеді. 

– Қосымша қанық түстерді қолдану. Қосымша түстер бір-біріне 
сан жағынан қарама-қарсы орналасқан. Егер мұндай түстер 
жеткілікті жоғары қанықтылыққа ие және қатар орналасқан бол-
са, онда олар жеңіл қабылдауға кедергі келтіретін және зейіннің 
шоғырлануына кедергі келтіретін визуалды эффектілерді туды-
рады. 
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– Шамадан тыс қанықтылық. Қатты қаныққан түстер жарқырап 
көрінеді және өзіне тым көп назар аударады. Түстердің қалыпты 
қанықтылығы қолданушының назарын аударатын шағын аудан-
дар үшін қолайлы, бірақ мұндай аймақтар әрдайым мұқият дай-
ындалуы керек. 

– Жеткіліксіз контраст. Егер заттың түсі фон түстерінен тек 
реңктерімен ерекшеленсе, бірақ ол қанықтылығымен немесе 
жарықтығымен ерекшеленбесе, онда объектіні қабылдау қиынға 
соғады. Пішін мен өң тек реңкі түсімен ғана емес, жарықтығымен 
және қанықтылығымен ерекшеленуі керек. Сонымен қатар, 
мүмкіндігінше түрлі-түсті фонда түрлі-түсті мәтінді қолданудан 
аулақ болу керек. 

– Түсті көру қабілеті бұзылған адамдарға күтімнің болмауы. Ер 
адамдардың шамамен он пайызы түстерді ажырата алмайды. Бұл 
дегеніміз, маңызды ақпаратты жеткізу үшін қызыл және жасыл 
реңктерді (атап айтқанда) қолданғанда сақ болу керек. Интер-
фейсте қолданылатын кез-келген түстер қанықтылығы немесе 
жарықтығы бойынша айтарлықтай ерекшеленуі керек. Егер ин-
терфейс ақ-қара түстерге ауыстырылғаннан кейін оқылатын бо-
лып қала берсе, түсі қабылдай алмайтын адамдар интерфейстің 
түсті нұсқасымен жұмыс істей алады [22]. 

2.2.8 Терезелер әрекеті және құрастыру реті

Қосымша интерфейстің негізгі құрамы екі типті терезе болып табы-
лады – негізгі және бағынышты. Бағдарламада терезелерді қолдану 
тәсілін таңдау қолданушы интерфейс инфрақұрылымының маңызды 
аспектісі болып табылады. 

Тарихи тұрғыда терезелер қағаздармен үйілген жазу үстеліне 
ұқсастықтан пайда болды. Құжатты қолдану қажет болғанда, адам 
құжатты басқа құжаттың үстіне қояды. Бұл тұжырымдама үлкен экран 
туралы сөз болғанда өте қисынды. Алайда, смартфондарда қолданушы 
бір уақытта ең көп дегенде бір құжатты, ал сирек жағдайда бүкіл 
құжатты көре алатындығын ескеру қажет. 

Егер қосымшаны үй ретінде қарастыратын болсақ, онда мұндағы 
әр терезе бөлек бөлме болып табылады. Үйдің өзі бағдарламаның 
негізгі терезесімен ұсынылатын болады, ал әр бөлме құжат терезесі, 
диалог терезесі немесе панель болып табылады. Егер бөлменің басқа 
бөлмелер орындай алмайтын ерекше функциясы болмаса, біз үйге 
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бөлме қоспаймыз. Сол сияқты, егер ол қолданыстағы терезелердің 
тағайындалмаған немесе орындай алмайтын мақсаты болмаса, 
бағдарламаға терезе қосуға болмайды. 

Мақсат мәселелеріне болашақ мақсаттар және арнайы менталды 
модельдер тұрғысынан қарау маңызды. Бөлменің тағайындалуы 
туралы ойлағанда біз белгілі бір мақсатты түсінеміз – бұл міндетті 
түрде белгілі бір тапсырма немесе функция емес. 

Диалогтық терезе – бұл себепсіз кіруге болмайтын тағы бір бөлме. 
Бұл қолданушы интерфейсін жобалауда жиі бұзылатын қағида-

лардың бірі. Бағдарламашылар өз жұмысын қосымшаны дискретті 
функцияларға бөлу арқылы орындайды, мұнда қолданушы интерфейсі 
көбіне параллель әзірленеді. Заңды нәтиже алынады: әр функция үшін 
жеке диалогтық терезе. Бұл интерфейсті айтарлықтай қиындатады.

Сондықтан, әзірленген қосымшаның мүмкіндігінше үш рет шерту 
ережесіне сәйкес келуі қажет. Басқаша айтқанда, бағдарламаның кез-
келген элементіне жету, үш қадамнан аспауы тиіс. 

Кейбір жобалаушылар әр диалог терезесінде бір функция болуы 
керек деп санайды. Бұл тәсілдің нәтижесінде интерфейстің терезелер 
саны жұмысты қйындатады.

Көптеген қолданушылардың тапсырыс шешімдері қадамдардың 
тізбектілігін талап етеді. Егер әр әрекет үшін бөлек диалогтық терезе 
ашылса, экран көп ұзамай визуалды түрде аса жүктеліп, навига-
ция қиындай түседі. Әрбір жаңа терезе қолданушыға терезелерді 
басқарумен байланысты қосымша интерфейс салығын жүктейді. 
Бағдарламаны күнделікті қолданған кезде бұл салықтардың жиынтық 
мөлшері шексіз деңгейге дейін артуы мүмкін. 

2.2.9 Әр түрлі қажеттіліктерге арналған жобалау 

Кейіпкерлер мен сценарийлер жобалаудағы күш-жігерді нақты 
қолданушылардың мақсаттарына, мінез-құлқына, ментальді модель-
деріне бағыттауға көмектеседі. Өнімдерді жобалау кезінде ескерілуі 
тиіс тұтынушылық қажеттіліктердің тізбектелген және қол жетімді 
үлгілері бар. Осы жалпы қажеттіліктерді қанағаттандырудың кейбір 
стратегияларын қарастырайық.

Командалық векторлар, жұмыс жиыны және кейіпкерлер 
Командалық векторлар мен жұмыс жиынының түсініктері әртүрлі 

дайындық деңгейінде қолданушыларының қажеттіліктерін жіктеуде 
өте пайдалы. 
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Командалық векторлар – қолданушылар бағдарламаға командалар 
бере алатын тәуелсіз әдістер. Тікелей манипуляция жасау, ашылмалы 
контексті менюлер, құралдар тақтасының басқару элементтерінің 
көрнекті элементтері – бұның бәрі командалық векторлардың мысал-
дары. 

Жақсы қолданушы интерфейсі қолданушыға қолданбалы бағдар-
ламаны қатар басқаруды қамтамасыз ету үшін әр түрлі формада 
маңызды қолданбалы функциялар ұсынылған бірнеше командалық 
векторларды ұсынады. Мысалы, көптеген картамен жұмыс істеу 
қосымшалары арнайы батырмаларды немесе қимылдарды қолданып 
масштабты өзгертуге мүмкіндік береді (2.3-сурет). 

Экранда арнайы батырмалар бар; бірақ, тәжірибелі қолданушылар 
сенсорлық экрандарда оларды қолданбайды, екі саусақты бір уақытта 
түйу/жайуды қалайды (мультитач технологияның бір ишарасы). 

Бастапқы қолданушылар үшін командалық векторлардың арасында 
ыңғайлысы көп. Әдетте меню мен диалогтық терезелер максималды 
қолдауды қамтамасыз етеді, сондықтан оларды оқыту векторлары 
деп атайды. Бастапқы қолданушылар таныс емес бағдарламаны шар-
лау қажет болғанда менюдің білім беру мүмкіндіктерін қолданады. 

 

2.3-сурет. Бейне масштабын өзгерту
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Жиі қолданылатын командалар еріксіз түрде әр қолданушының 
жадында сақталатындықтан, көптеген адамдар жұмыс жинағы 
деп аталатын белгілі бір командалар жиынын есте сақтайды. Әрбір 
қолданушының өзіндік жұмыс жиыны бар, дегенмен, ол басқа 
қолданушылардың жұмыс жиынтығымен едәуір сәйкес келеуі мүмкін. 

Барлық қолданушылардың қажеттіліктерін жабатын стандартты 
жұмыс жиынтығы жоқ. 

Кез-келген қолданушының жұмыс жиынын құрайтын команда-
лар ең көп қолданылатын командалар болып табылады. Қолданушы 
оларға тез және оңай қол жеткізгісі келеді. Жобалаушы қосымшаның 
ықтимал қолданушыларына дереу минималды жұмыс жиынтығы 
үшін қажетті командалық векторларды ұсынуға міндетті. Сонымен 
қатар, бұл бастапқы қолданушыларға бағдарламалық өнімді игеруді 
жеңілдетеді. 

Мұнда векторлар жиынтығының ережесінен ерекшелік бар. Қауіпті 
командаларда (мысалы, Барлығын өшіру) оңай қол жетімді бірнеше 
командалық векторлар болмауы керек. Олар меню мен диалогтық 
терезелер арқылы қорғалуы керек. 

Даралау және баптау
Мобильді интерфейс жобалаушыларына көбінесе қолданушыға 

өнімді өз қалауларына сәйкес реттеуге рұқсат беру-бермеу туралы 
шешім қабылдауы керек.

Адамдар өз ортасын қалауынша өзгертуді жақсы көреді. Тіпті 
жаңадан бастаушылар бағдарламаға өздерінің таңбаларын қоюды 
жақсы көреді, оны өзінің қалауы мен жеке талғамына сәйкес қарастыру 
үшін бейімдейді. Адамдар мұны өздерін жеке тұлға ретінде көрсету 
үшін жасайды. 

Даралау – бұл тұрақты объектілерді безендіру. Даралау бағдарла-
малық өнімдерді тартымды және танымал қылып, адами және жұмыс 
істеуге жағымды етеді, және де бұл навигацияның пайдалы құралына 
айналады. 

Екінші жағынан, навигация тұрақты объектілердің қозғалысынан 
зардап шегуі де мүмкін. Тұрақты нысандарды безендіру навигацияны 
жеңілдетеді, ал олардың қозғалуы кедергі жасайды.

Баптау дегеніміз тұрақты объектілерді жылжыту, қосу және 
жою. Баптау өз функцияларының жұмыс жиынын анықтай отырып, 
интерфейсті осы функцияларды табу және орындау оңайырақ бола-
тындай етіп реттегісі келетін жетілдірілген қолданушылар үшін 
қажет. 
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Жекешелендіру құралдары қолданушыға өз іс-әрекеттерінің 
нәтижелерін алдын-ала қарап шығуға мүмкіндік беретін қарапайым 
және қолдануға ыңғайлы болуы керек. Сондай-ақ, жекешелендіру 
әрекеттерін жою оңай болуы керек. 

Егер бағдарламаны баптау мүмкіндігі берілмесе, оған соңғы 
қолданушылардың көпшілігі наразылық білдірмейді. Кейбір 
тәжірибелі қолданушылар өздерін бөліп тастағандай сезінуі мүмкін, 
бірақ олар бағдарламаны қолдану кезінде ойлағандай нәтижеге жетсе, 
бағдарлама лайықты бағаланады. Кейбір жағдайларда икемділік өте 
қажет. Егер өнім тез дамып келе жатқан жұмыс ағындарына арна-
лып жобаланса, онда өнімнің өзінің қолдану ортасымен бірдей 
жылдамдықта дамуы өте маңызды болады.

Қолданушылардың тестілеуі бірнеше рет көрсеткендей аудитория 
белгілі бір идиомалық тиімділігі туралы көзқарастарының әртүрлі 
болатындығын баяндады, олар шамамен тең екі бөлікке бөлінді. 
Қолданушылардың жартысы бір идиоманы, ал екінші жартысы 
екіншісін таңдады. Аудиторияның нақты екі немесе одан көп үлкен 
топтарға бөлінуі бұл таңдау артықшылықтардың идиосинкратикалық 
модальді екендігін көрсетеді. 

Мұндай жағдайларда әдістердің қайсысын қолдану керектігін 
түсіну үшін пікірталас жүргізу қажет емес, өйткені олар оңай 
холиварға (қасиетті соғыс) айналады. Мұнда жауап айқын: екеуін де 
қолдану керек. Қолданушы аудиториясы идиоманың қалауы бойынша 
бөлінген кезде, жобалаушы екі идиоманы да ұсынуы керек. Екі топты 
да қанағаттандыру керек. Аудиторияның бір тобын ренжітіп, екіншісін 
қанағаттандыру мүмкін емес, мұнда бірге әзірлеушілердің қай топқа 
жататындығы маңызды емес [22]. 

Локализация және жаһандану 
Әр түрлі тілдер мен мәдениеттерге арналған қосымшаларды 

құру жобалаушылар үшін бірқатар нақты қиындықтарды тудырады. 
Мұнда тағы да командалық векторлар жақсы нұсқаулық бола алады. 
Шұғыл векторлар, мысалы, тікелей манипуляция және құралдар 
тақтасындағы белгіше-батырмалар идиомалық және визуалды 
болып табылады, сондықтан олар еш қиындықсыз жаһанданады. 
Әрине, жобалаушыларға бұл идомалар үшін таңдалған түстер мен 
таңбалардың басқа мәдениеттерде ерекше мәнге ие еместігіне көз 
жеткізу үшін бірнеше дайындық жұмыстарын жүргізуі керек. 

Oқыту векторлары енгізу өрісінің жазбалары, қалқымалы кеңестер 
мен нұсқаулар сияқты Меню пунктері тілге тәуелді, сондықтан 
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аударма арқылы орындалатын локализация объектілеріне жатады. 
Локализацияланатын интерфейстерді құру кезінде келесі моменттерді 
ескеру қажет:

– Кейбір тілдерде басқаларға қарағанда ұзын сөздер мен сөз 
тіркестері бар.

– Азия тілдерінде алфавиттік сұрыптау қиынға соғуы мүмкін. 
– Әр түрлі елдерде датаны көрсету форматы мен 12 және 24 

сағаттық есептеу жүйелерінің келісімдері әр түрлі. 
– Сандарда ондық бөлшекті бүтіннен бөлетін және ақшалай 

мөлшердегі триада таңбалары әр түрлі болуы.
– Кейбір елдерде жылдағы апталарды нөмірлеу әдетке айналған. 

Сонымен қатар, барлық елдер Григориан күнтізбесін ұстанбайды. 
Диалогтық терезелердегі меню пунктары мен хабарламаларды 

аудару кезінде олар біртұтас қарастырылуы керек. Аудару нәтижесінде 
интерфейстердің біртектілігін жоғалтпауын қамтамасыз ету маңызды. 
Контекстен аударылған меню пунктері мен белгілер басқа тәуелсіз 
аударылған интерфейс элементтерінің қасына орналастырылған 
кезде түсініксіз болуы мүмкін. Интерфейстің семантикасын барлық 
деңгейде сақтау қажет [22]. 
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3 PROCESSING ОРТАСЫНДА МОБИЛЬДІ 
ҚОСЫМШАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ 

3.1 Processing жұмыс негізі

Ерекше сұрақтан бастайық. Кім ақылды: адам ба, әлде компьютер 
ме? 

Көптеген адамдар компьютер деп жауап береді, себебі ол ақпаратты 
тез оқып, өңдей алады. Көптеген адамдарға қарағанда жылдамырақ. 
Олар әрине қателеседі. Адам ақылды. Себебін қарастырайық. 

Досыңыз сізден, компьютерден/смартфоннан үйге пиццаға тапсы-
рыс беруді сұрағысы келеді делік. Бұл тапсырманы кім жақсы орын-
дай алады? Әрине, сіз. Себебі, сіз өзіңіздің досыңыздың қай пиццаны 
ұнататынын білесіз. Сіз қандай пиццерияға қоңырау шалу керектігін 
немесе веб-сайтқа тапсырыс беруді шеше аласыз. Компьютер ше? Ком-
пьютер ештеңе жасай алмайды. Ол үшін бұл тапсырма рәсімделмеген, 
және ол өзі болжап, ойлай алмайды. Жасанды интеллект адамның биік 
ойына жетіп, барлық жерде таралғанға дейін бұл мәселенің шешімі 
жоқ. 

Мұның бәрі не үшін айтылады? Компьютерге, ұялы телефонға, 
смартфонға арналған кез-келген бағдарлама ешқандай ойластыруды 
қажет етпестен, өте айқын болуы керек. Ол орындалу қадамдары 
толық сипатталған нұсқаулыққа ұқсас болуы тиіс. 

Қорытынды жасайық: бағдарлама дегеніміз – бұл компьютерге/
смартфонға не істеу керектігі туралы берілген нұсқаулық. 

Келесі қадам – бұл нұсқаулық бағдарламасын қайда құруға 
болатындығын түсіну. Ол үшін «әзірлеу ортасы» деп аталатын арнайы 
бағдарламаларды – ағылшынша IDE аббревиатурасын қолданыңыз. 

Ұялы қосымшаларды құруға арналған көптеген әртүрлі орта 
бар. Android әзірлеушілерінің арасында ең көп тарағаны – Android 
Studio. Алайда, Android Studio-сы есептеу қуатын өте көп қажет 
етеді. Бұл әзірлеушілерге жақсы қуатты компьютер керек дегенді 
білдіреді. Өкінішке орай, қолданушылар әрқашан ең жақсы ДК иесі 
бола бермейді. Сондықтан қуаттылығы томен компьютерде толықтай 
жұмыс істеу мүмкін болмайды. 

Осыған сүйене отырып, әзірлеу ортасы компьютердің жоғарғы 
есептеу сипаттамаларын талап етпеуі керек. Әрине, бұл аса қымбат 
емес немесе тіпті тегін лицензиялы болуы керек. Ең дұрысы, әр түрлі 
пәндерді жұргізу үшін бірнеше әр түрлі тілдерді қолдауы тиіс. 
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Processing әзірлеушілер ортасы барлық осы талаптарға сай келеді. 
Бұл 2001 жылы MIT Media Lab-да Бенжамином Фраем және Кейси 
Риз бастаған ашық (open-source) жобасы. Лицензияны сатып алудың 
қажеті жоқ. Бұл ортаны компьютерге де орнатудың қажеті жоқ. Ресми 
сайттан жүктеу және архивтелген файлдар бумасын ашу жеткілікті 
(толығырақ төменде сипаттаймыз). Мұнда, маңызды мәселенің бірі, 
кодты компьютерде де, Android операциалық жүйесінде ұялы теле-
фонда да жаза аласыз, сонымен қатар Python-да бағдарламалауды 
меңгере аласыз. 

Processing – бұл Java негізіндегі бағдарламалаудың ашық тілі. Бұл 
бейнелерді, анимацияларды және интерфейстерді бағдарламалағысы 
келетін адамдарға арналған жеңіл және жылдам құралдар жиынтығы. 
Білім алушылар, суретшілер, дизайнерлер, зерттеушілер және 
әуесқойлар үйрену, прототипті құру және өндірісте қолдана алады. 

Сонымен қатар, Processing Arduino, Wiring және p5.js сияқты басқа 
IDE-ні дамытуға негіз болды. 

Егер ұялы байланыс туралы айтатын болсақ, Android жүйесінде 
смартфондарда дайын қосымшаларды құру және оны жүктеу өте тез 
және жеңіл орнатылады. 

Нәтижесінде, біз, авторлар, мобильді әзірлеу ортасын жоғарғы оқу 
орнында немесе тіпті мектепте арнайы курс ретінде оқыту ең қолайлы 
деп санаймыз. 

Әрине,бүгінгі таңда, прогресс бір орында тұрмайтынын бәріміз 
түсінеміз. Әсіресе бағдарламалау және IT саласында. Бірнеше жылдан 
кейін одан да қолайлы әзірлеу ортасы пайда болуы әбден мүмкін.

3.2 Processing ортасын жүктеу және онымен танысу 

Processing ортаның https://processing.org/ ресми сайты игерушіге 
пайдалы болатын бірінші және негізгі дерек көзі болып табылады. 

Мұнда IDE-ді жүктеуге, барлық жүйелік командалар мен айны-
малылар туралы қысқаша анықтаманы мысалдармен қоса ала аласыз 
және Форумда әр түрлі мәселелер бойынша әріптестеріңізден кеңес 
ала аласыз. Мүндағы жалғыз шектеу – бәр ақпарат ағылшын тілінде. 

Ең басынан бастайық. 
Ресми сайттағы «Download» менюін ашамыз. Мұнда әртүрлі 

операциялық жүйелер үшін ортаны жүктеуге арналған сілтемелер бар. 
Қажетті сілтемені басып, архивтелген буманы жүктейміз. 

Оффтоп. Егер ДК-де Windows орнатылған болса және қолданушы 
қай нұсқаны – 32 битті немесе 64 битті таңдау керектігін білмесе, онда 
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жұмыс үстелінен немесе бумадан «Бұл компьютер» немесе «Менің 
компьютерім» белгішесін тауып, 3.1-суретте көрсетілгендей, оның 
сипаттамаларын шақыру үшін мауыстың оң жағын басу керек.

 

3.1-сурет. Компьютердің сипаттамаларын шақыру 

Сипаттамаларда жүйенің типі сипатталады, мұнда ол 32 биттік 
немесе 64 биттік екенін оқуға болады. 

Жүктеп алғаннан кейін, Processing өңдеу ортасын қолдануға 
ыңғайлы жерде бума архивин ашамыз (оны орнатудың қажеті жоқ 
және Program Files бумасында орналасуы міндетті емес). Орнатуды 
аяқтадық. 

Маңызды!!! Processing ортасының дұрыс жұмыс жасауының 
бір шарты – буманы орналастыру мекен-жайы толығымен латын 
қарпінде болуы керек. Егер мекен-жайда кем дегенде бір орыс әрпі 
болса, қосымшаны телефонға жүктеу кезінде проблемалар туындауы 
мүмкін. Бұл қолданушы атына да қатысты. 

Енді жүктелген бумадағы Processing.exe белгішесін (3.2-сурет) екі 
рет басыңыз, сонда әзірлеу ортасының терезесі ашылады (3.3-сурет). 

 

3.2-сурет. Processing.exe белгішесі 
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3.3-сурет. Processing ортасының терезесі 

Экранның негізгі бөлігін болашақ бағдарлама немесе скетчке 
арналған «таза парақ» алады. Болашақта навигацияны жеңілдету 
үшін кодтың әр жолы сол жағында нөмірленген. Жоғарыда скетч 
атауы бар кірістірме бар, ол іске қосу кезінде үнсіз жариялау бой-
ынша қалыптасады және болашақта сақтау кезңнде өзгеруі мүмкін. 
Сол жақта одан жоғарыда – RUN және STOP батырмалары орналасқан. 
Немесе орыс тілінде – бағдарламаны іске қосу және тоқтату белгілері. 
Олардың оң жағында тағы екі батырма бар. Біреуі – DEBUG – қателерді 
іздеу режимін қосады. Екінші JAVA қолтаңбасымен – ортадағы әртүрлі 
бағдарламалау режимдеріне ауысуға мүмкіндік береді. Үнсіз жария-
лау бойынша, Processing-те Java режимі қойылған, бірақ төменде біз 
Android режимін мысал ретінде қолданып, жаңа режимді қалай қосуға 
болатындығын толығымен қарастырамыз. 

Бұдан жоғарыда File (файлдармен жұмыс), Edit (редакция-
лау құралдары), Help (түрлі анықтамалық материалдарды шақыру) 
классикалық кірістірмелер орналасқан. Айрықша режимдерден Sketch 
(скетчтермен жұмыс), Debug (қателерді іздеу режимімен жұмыс), Tools 
(қосымша құралдар) қосылған. 
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Скетчтен сәл төменде сұр жолақ орналасқан, онда IDE кейде 
оперативті нұсқаулар береді немесе кодтың кейбір өзі түсінбеген 
бөліктеріне «наразылық» танытады. Төменде екі кірістірмесі бар қара 
экран орналасқан: Console, онда бағдарлама іске қосылғанда немесе 
ондағы қателерді іздеу кезінде жүретін процестер сипатталады. Errors 
кодтағы табылған қателіктер мен сәйкессіздіктерді сипаттайды. 

Орнату функциясын шақыру 
Тікелей кодқа көшпес бұрын, теорияны және кодтың әр элементін 

бөлек қарастырайық. 
Компьютерлермен жұмыс істейтін, кем дегенде, жетік қолданушы 

бағдарламамен жұмыс істеу Setup немесе орнатудан басталатынын 
біледі. Дәл сол сияқты, Processing бағдарламасының орындалуы 
орнату функциясын шақыру немесе «кіріс нүктесінен» немесе скетч 
терезесіндегі void setup(){} кілт сөздерінен басталады. 

Оффтоп. void кілт сөзі C бағдарламалау тілінде пайда болды, содан 
кейін, «мұрагерлікпен» бірқатар басқа тілдерге, соның ішінде Java-ға 
көшті. Ол ағылшын тілінен «бос кеңістік», «бос орын», «вакуум» деп 
аударылады. Негізінде, бұл орындалғаннан кейін басқа функцияларда 
қолдану үшін ешқандай мәні қалмаған функцияны білдіреді. Егер 
функция қандай да бір мәнді қайтарса, онда void сөзінің орнына ол 
қайтаратын айнымалының типі жазылады. 

setup сөзінен кейін бірден жазылған екі жақшаның түріне 
назар аударыңыз. Көптеген басқа бағдарламалау орталары мен 
тілдеріндегідей, әр таңбаға немесе жақшаға тек бір ғана тапсырма 
немесе функция тағайындалады. Сонымен, дөңгелек жақшалар 
қасиеттерді немесе параметрлерді тізімдеу үшін қолданылады және 
олар әрдайым функцияны (setup кезінде) және команданы қатар алып 
жүреді. Фигуралы жақшалар басқа мақсатты көздейді. Олар команда-
лар мен әрекеттерді тізімделеді. Олар void-та да, басқа бағдарламалық 
элементтерде де кездеседі. 

Маңызды!!! Әрқашан ашық жақшаның сәйкес жақшамен 
жабылғанына көз жеткізіңіз. Жақша қажетті жерде қойылғаны 
дұрыс. Әйтпесе, бағдарлама кодты орындамайды. 

Маңызды!!! Орнату функциясы, кіру нүктесі немесе void setup(){}
бағдарлама басталған кезде бір рет қана орындалады, яғни барлық 
жазылған әрекеттер де бір рет қана орындалады. 

Әрі қарай. Бағдарламаны іске қосу кезіндегі алғашқы әрекеттердің 
бірі – оның терезесінің өлшемін орнату. Егер бұл орнатылмаса, 
терезенің әдепкі өлшемі 100-ден 100 пиксельге дейін болады. Бұл 
әрекет функцияның фигуралы жақшаларында жазылуы керек. 
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Экран өлшемін табиғи сандар немесе айнымалылар түрінде 
кем дегенде екі параметрді көрсететін size() командасының 
көмегімен орнатуға болады. Мобильді әзірлеу кезінде, компьютерлік 
бағдарламалардан айырмашылығы, қосымша смартфонның немесе 
планшеттің бүкіл экранын алып тұруы әдетке айналған. Бірақ әртүрлі 
құрылғылардағы экранның өлшемі мен кеңеюі әр түрлі, сондықтан 
нақты мәндерді тағайындау дұрыс болмас. Олар бір құрылғыға 
сәйкес келгенімен, екіншісіне сәйкес келмеуі мүмкін. Бұл жағдайда 
жүйенің екі айнымалысы displayWidth және displayHeight көмектеседі. 
Бағдарламаны орындау кезінде олар құрылғының экран өлшемдерін 
натурал сандар ретінде оқиды және оларды бірден қолдануға болады. 

Маңызды!!! Бас және кіші әріптерге назар аударыңыз. Егер олар-
дан қате жіберсеңіз, орта функцияны, команданы немесе айныма-
лыны «танымайды» және осы сөзді қызыл түспен белгілеп шақырады. 
Егер «резервтелген» немесе жүйелік функциялар, командалар немесе 
айнымалылар болса, орта оларды түрлі-түсті етіп ерекшелейді. 
Жүйенің функцияларын қанық және көк, командаларын жай көк, ал 
жүйелік айнымалыларды қызыл түстермен береді. Ерекшеліктер де 
бар. Мысалы, қосымша әзірлеу режиміне қатысты кілт сөздер үшін. 
Олардың жүйесі таниды және астын сызбайды, сонымен қатар 
түспен ерекшелемейді. Мысалы, смартфондағы немесе планшеттегі 
экранның автоматты түрде айналуын бұғаттайтын LANDSCAPE 
немесе PORTRAIT параметрлерімен берілетін orientation() коман-
дасы, Android режимінің командасына жатады және түспен 
ерекшеленбейді. 

Бағдарлама енді келесі түрде сипатталады: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

Үш ерекшелікке назар аударыңыз. Біріншіден, параметрлерді 
тізімдеу кезінде үтірді қолдануыңыз керек. Бұл әзірлеу ортасында 
дөңгелек жақшаның ішіндегі параметрлерді тізімдеу үшін ғана резерв-
телген. Екіншіден, командадан кейін нүктелі үтір қойылады. Бұл 
ортада және басқа бағдарламалау тілдерінің көпшілігінде нүктелі үтір 
әрекеттің немесе команданың аяқталуын белгілейді. Нүкте қоюға бол-
майды, өйткені нүкте бөлшек сандарды жазу үшін резервтелген және 
басқа мақсаттарда қолдану мүмкін емес. 
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Маңызды!!! Үтір немесе нүктелі үтір туралы ұмытпаңыз. 
Әзірлеудің барлық орталарында және бағдарламалау тілдерінде 
ұмытылған тыныс белгісі кодтың орындалуына жол бермейді. 

Үшіншіден, шегініс пен кодты форматтауға назар аудару керек. 
Ерекшеленген «қызыл сызық» оң жақ бойынша емес, сол жақ бой-
ынша туралауды білдіреді. Сонымен қатар, жабылатын фиралы жақша 
да оң жақта орналасқан. Void-ғы барлық ішкі код оңжаққа қарай жыл-
жумен жазылады, мұнда әрбір аяқталған әрекет бөлек жолда орнала-
сады. 

Дұрыс форматтау қоршаған ортаның өз талабы емес. Егер барлық 
қажетті тыныс белгілері мен жақшалар қойылған болса, ол кодты 
орындайды. Форматтау адамға бағдарлама кодын жақсы түсінуге 
және қабылдауға көмектеседі. Бұл бірлескен жобада жұмыс істегенде 
немесе code review өткізгенде ыңғайлы болады. 

Оффтоп. бағдарламашылар code review терминін қолданады және 
кодтың бір бөлігін бір немесе бірнеше әріптестері оны толыққанды 
іске қосу алдында немесе «релиз» кезінде тексеруді білдіреді. Мұндай 
code review барысында әртүрлі қателіктер немесе «баг» табылуы, код 
оңтайландырылуы, тіпті форматтауды түзету мүмкін. 

Сонымен, бізде бағдарламаны бастау функциясы бар, онда смарт-
фон, планшет немесе компьютер өлшемдеріне сәйкес келетін экран 
өлшемі орнатылған. Енді қосымша интерфейстің өзін салуды баста-
уымыз керек. Мұндай сызба жүйенің тағы бір void draw(){} функци-
ясында орындалады. Қабылданған форматтау бойынша функциялар 
арасында шегініс қалдару керек. 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
}

Маңызды!!! void draw(){} функциясы циклде оның соңғы командасы 
аяқталғаннан кейін бірден орындалады, демек ішіне жазылған барлық 
әрекеттер де орындалады. Бірақ бұл циклді тоқтату мүмкіндігі 
де бар. Мысалы, noLoop() командасын қолданып тоқтатып, loop() 
командасын қолданып қайта іске қосу керек. 
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Енді интерфейстегі төрт негізгі жазық объектілерді салу үшін 
бірқатар командаларды қолдануымыз керек: сызық, тіктөртбұрыш, 
эллипс және үшбұрыш. Сызықтан бастайық. 

Кесінді салу үшін екі нүктені көрсету керек. Processing ортасында 
кез-келген нүкте координаталар арқылы беріледі. Егер жазық фигу-
ралар құратын болсақ, онда бір нүктенің екі координаталарын орна-
тамыз: біреуі – X немесе ені бойынша, екіншісі – Y немесе биіктік 
бойынша. 

Маңызды!!! Processing ортасының геометриядағы классикалық 
тәсілден айырмашылығы, координаттың бастапқы нүктесі экранның 
жоғарғы сол жақ бұрышында орналасқан. Бұны өлшемдерде және 
орналастыру жұмыстарын атқару кезінде ескеру өте маңызды. 

Сызық кесіндісін салу үшін төрт параметрді көрсететін line() 
командасы қолданылады: біріншісі мен екіншісі – ені мен биіктігі 
бойынша басталу нүктесінің орны, үшінші және төртіншісі – ені мен 
биіктігі бойынша соңғы нүктенің орны. Егер көлемді сызық салынған 
болса, онда әрбір нүкте үшін оның үшінші параметрі – тереңдігі 
қосылады. 

 line(500, 500, 1000, 1000);

Тік төртбұрыш салу. rect() командасында кем дегенде төрт 
параметрді тағайындау керек 

rect(500, 500, 200, 200);

Алғашқы екеуі – төртбұрыштың ені мен биіктігі бойынша орна-
ласуы. Тік төртбұрыштың жоғарғы сол жақ бұрышы. Келесі екеуі – 
төртбұрыштың ені мен биіктігі. Сол бұйрықпен квадрат сызуға да 
болады. Ол үшін тіктөртбұрыштың ені үшін де, биіктігі үшін де бір 
өлшемді орнату жеткілікті. Басқа параметрлерді де орнатуға болады. 
Мысалы, бесінші параметрді қосу арқылы бұрыштарды тегістей ала-
мыз. Тағы үшеуін қосып, әр бұрышты бөлек тегістей аламыз.

Эллипс тіктөртбұрышқа ұқсас салынады. Ол ellipse() командасы 
арқылы, төрт параметрді беру арқылы салынады. 

 ellipse(1000, 1000, 400, 200);
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Жалғыз айырмашылық – орналасудың алғашқы екі параметрі 
эллипстің центірін анықтайды. Үшінші және төртінші парамет-
рлер эллипстің диаметрін ені мен биіктігін орнатады. Әрине, егер 
диаметрлерін бірдей орнатсақ, ол элипс емес, шеңбер болып салы-
нады.

Үшбұрышын салуға арналған triangle() командасында параметрлер 
көп – алтыға дейін. 

 triangle(1000, 500, 750, 1000, 1250, 1000);

Себебі үшбұрыш салу үш нүктені қосуды қажет етеді. Әр нүкте 
жазықтықта екі немесе көлемді түрде үш параметрмен белгіленеді. 

Көрнекті бейнелеу үшін орналасу және өлшем параметрлерін, 
сондай-ақ объектілердің сурет салу ретін аздап түзетуді ұсынамыз. 
Нәтижесінде келесі кодты аламыз: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
  rect(displayWidth-500, displayHeight-500, 200, 200);
  ellipse(500, displayHeight-500, 400, 200);
  line(500,displayHeight-500,displayWidth-500, displayHeight-500);
  triangle(displayWidth/2, displayHeight/2-200, displayWidth/2-100, 

displayHeight/2, displayWidth/2+100, displayHeight/2);
}

Параметрлерде сандарды орнатып қана қоймай, жүйенің айны-
малыларын қолдануға және математикалық есептеулер жасауға 
болатындығына назар аударыңыз. Қажет болса, команда ішінде 
басқа команданы жазуға болады. Сонымен қатар, кез-келген 
басқа бағдарламалау жағдайындағы сияқты, Processing ортасында 
командалардың жазылу реті түбегейлі маңызды болып табылады. 
Сондықтан сызықты тіктөртбұрыш пен шеңберден кейін салу керек, 
әйтпесе оны басқа объектілер жауып, ол көрінбей қалады. 

RUN батырмасы арқылы алынған кодты іске қосқан кезде, орта 
келесі 3.4-суреттегі экранды ашады. 
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3.4-сурет. Processing ортасында базалық кескіндерді салу 

Бұл суретте сызылған сызық тіктөртбұрыш пен эллипстің орнала-
суы әр түрлі нүктелер үшін берілгені анық көрсетілген. 

Жоғарыда келтірілген мысалдар әзірлеу ортасында және класси-
калық бағдарламалауда қарастырылды. Енді мобильді қосымша үшін 
әзірлеуді қарастырайық. 

3.3 Ұялы телефондағы әзірлеуші 

Ұялы телефондарға, смартфондарға және планшеттерге арналған 
көптеген операциялық жүйелер бар екендігінен бастайық. Әрқайсы-
сының өзіндік ерекшеліктері, қосымшаға қойылған талаптары, тіпті 
бағдарламалау тілдері бар. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, қазіргі кезде ең көп таралған 
операциялық жүйелердің бірі – Android. Бұл iOS-қа да қатысты, бірақ 
оның жұмысында және қосымшаны әзірлеуде бөлек қарастыруға 
тұрарлық көптеген ерекшеліктері бар. Сонымен қатар, iOS тек Apple 
фирмасының құрылғыларында қолданылады. Ал Android көптеген 
компаниялардың смартфондары мен планшеттерінде жұмыс істейді. 
Сондықтан, алдағы уақытта біз сол тұралы айтамыз. 

Оффтоп. Android операциялық жүйесі Linux ядросына негізде 
құрылған. Бастапқыда оны Google сатып алған аттас компания 
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әзірлеген. Осы операциялық жүйеге арналған қосымшалардың 
көпшілігі Java тілінде жазылған, бірақ қазір жаңа Kotlin тіліне 
біртіндеп көшу жүруде. 

Бағдарламаны смартфонға немесе планшетке кез-келген жүктеу 
үш қадамнан басталады: әзірлеу ортасында Android режимін қосу, 
қосымшаны әзірлеуші режимінде смартфонның өзінде компьютерден 
жүктеу және телефонға тікелей жүктеу. 

Processing-те Android режимін қосудан бастайық. IDE-нің жоғарғы 
оң жақ бұрышында Java деп белгіленген батырманы табыңу керек. Бұл 
батырмадағы жазу қазіргі уақытта қосылған режимді көрсетеді. Егер 
оны бассып, шыққан кірістірмеден «Add Mode…» таңдасаңыз немесе 
режим қоссаңыз, онда «Contribution Manager» немесе «Менеджер 
Дополнений» терезесі пайда болады (3.5-сурет). Ол арқылы қосымша 
бағдарламалау режимдерін, әр түрлі кітапханаларды, құралдар 
мен мысалдарды жүктей аласыз. Processing – бұл ашық жоба, яғни 
мұндай толықтырулар The Processing Foundation – негізгі әзірлеушіден 
немесе Processing қоғамдастығының белгілі бір мүшесінен болуы 
мүмкін дегенді білдіреді. Қажет болса, әзірлеушілердің өзі осы ортаға 
арналған құралдарды, кітапханаларды немесе тіпті бүкіл режимдерді 
құрады және қосады. 

 

3.5-сурет. Contribution Manager немесе Менеджер Дополнений
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Менеджер Дополнений бізді алдымен Android Mode режимі 
қызықтырады. Оны таңдап, төменгі оң жақтағы Install батырмасын 
қолданып, осы режимді IDE-ге жүктейміз. Содан кейін Менеджер 
терезесін келесі қолданғанға дейін өшіруге болады. 

Содан кейін, жоғарғы оң жақтағы негізгі терезеде Java режимін 
Android режиміне ауыстыру керек. SDK-ны жүктеу қажеттілігі туралы 
терезе пайда болады – 3.6-сурет. 

3.6-сурет. Орта SDK таба алмады 

Сірә, компьютерде SDK жоқ. Сондықтан SDK-ны автоматты түрде 
жүктеу дұрысырақ болар еді (терезедегі сол жақ батырма). Жүктеуден 
кейін Android SDK лицензиясын оқып, шарттармен келісіңіз – 3.7-
сурет. 

3.7-сурет. Google-дың Android SDK лицензиялау шарттарымен келісу 

Оффтоп. SDK – Software Development Kit – белгілі бір бағдарлама 
пакетін, аппараттық платформаны, операциялық жүйелерді және 
т.б. әзірлеу құралдары. SDK-ны әдетте осы платформаны әзірлеуші 
құрады. Android SDK – бұл Android операциялық жүйесінде жұмыс 
істейтін кез-келген құрылғыға арналған қосымшаларды әзірлеу 
құралы. Бұл тек смартфондар мен планшеттер ғана емес, сонымен 
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қатар ақылды көзілдірік пен сағаттардан бастап теледидарларға, тіпті 
автомобильдерге арналған басқа да құрылғылар. 

Әзірлеу ортасы дайын болғаннан кейін, тікелей смартфонға көшуге 
болады. 

Маңызды!!! Cмартфондар мен планшеттердің әр түрлі 
модельдері мен өндірушілері үшін «Әзірлеушілер үшін» бағыныңқы 
менюінің қосылуы әр түрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Сондықтан, 
егер төмендегі нұсқаулар жарамсыз болып шықса, Интернеттен 
тікелей өзіңізге қажетті модель мен оның өндіруші компаниясының 
нұсқауларын табыңыз. 

Смартфонда «Настройки» менюіне өтіп, «Телефон туралы (план-
шет туралы)» бөлімін таңдаңыз (3.8-сурет). 

 

3.8-сурет. Планшеттегі «Настройки» менюі 

Бұл бөлімде «Құрастыру нөмірі» жолын тауып, оны жеті рет шерту 
керек (3.9-сурет). 
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3.9-сурет. «Планшет туралы» бағыныңқы менюі

Жеті рет басқаннан кейін жүйе сізге әзірлеуші болғаныңыз туралы 
хабарлайды (3.10-сурет). 

 

3.10-сурет. Планшеттегі «Әзірлеушілір үшін» бағыныңқы менюі 
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Енді кез келген уақытта «Әзірлеушілер үшін» бағыныңқы менюін 
смартфон параметрлерінен таба аласыз. Мысалы, Android 6.0-да бұл 
пункт «Жүйе» категориясында орналасқан. 

 
3.4 Мобильді телефонда бағдарлама жазу

«Файл» салымы арқылы жаңа скетчті ашып, бастау функциясын 
жазуды және қосымшаның өлшемін орнатуды бастауымыз керек: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

Одан кейін, интерфейстің сурет салу функциясында эллипс коман-
дасын жазып, шеңбер салу керек: 

void draw(){
  ellipse(500, 500, 20, 20);
}

Енді осы шеңберді орналастыру үшін жүйенің mouseX, mouseY екі 
айнымалысын қолданайық:

void draw(){
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}

mouseX, mouseY айнымалылары компьютер мауысының ені мен 
биіктігі қай жерде екенін қадағалап, осы мәндерді олар қолданылатын 
жерде кодқа қайтарады. 

Әрі қарай бағдарламаны Java режимінде іске қосу қажет (3.11-
сурет). 

Бұл айнымалыларды мобильді қосымшаларда қолданған кезде, 
олар мауысты емес, сенсорлық экранды басатын саусақты бақылайды. 
Сондықтан сызбаны үзілісті түрде жасауға болады.

Енді бағдарламаны смартфонға немесе планшетке жүктеумен 
айналысамыз. Ол үшін алдымен скетчті сақтаймыз, алдын ала оның 
атын өзгерткеніміз дұрыс. Себебі қосымша дәл осы атпен телефонда 
бейнеленеді. Android режиміне ауысамыз. 
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3.11 – сурет. Сурет салудың шағын бағдарламасы

Смартфонды USB кабелі арқылы компьютерге қосамыз. Енді 
«Әзірлеуші режимі» «Режим разработчика» менюінде «USB бойынша 
жөндеу» «Отладка по USB» және «Белсенді режимді» «Активный 
режим» қосу керек (зарядтау кезінде экранды өшірмеу керек). Мәселе 
мынада, егер қосымшаны жүктеу кезінде телефон бұғатталса, компью-
термен байланыс үзіліп, байланыс қателігінен компиляция тоқтайды. 

Оффтоп. Телефонды басқа уақытта немесе басқа компьютерлерге 
қосқан кезде зиянды қосымшаларды жүктеуден қорғау үшін ондағы 
қолданба құрылғыға жүктелмеген кезде «USB бойынша жөндеуді» 
өшірген жөн. 

Смартфонның немесе планшеттің қалқымалы хабарламасында 
USB бойынша жөндеуді рұқсат бергеннен кейін, «Зарядтау» қосылым 
режимінен «Мультимедиа файлдарын тасымалдау» немесе MTP-ге 
ауысуыңыз керек. 

Смартфон мен компьютер бірін-бірі «көргенде» смартфон экра-
нында бар қалқымалы терезе: «Осы компьютерден USB жөндеуді 
рұқсат беруім керек пе?» – деген сұрақ пайда болады. Бұл терезеде 
«Әрдайым осы компьютерден жөндеуге рұқсат беріңіз» құсбелгісін 
қоюға болады немесе тек бір рет рұқсат етіңіз. Телефон енді оған 
Processing-тен қосымшаны жүктеуге дайын. 

Соңғы қадам – бұл әзірлеу ортасының құрылғыны «көретініне» көз 
жеткізу. Ол үшін «Android» менюінде «Devices» бағыныңқы менюінде 



133

смартфонның қосылуға арналған құсбелгісі бар екеніне көз жеткізу 
керек (3.12-сурет). Кейде бұл біраз уақытты алады.

 

 
3.12-сурет. Әзірлеу ортасы планшетке толығымен қосылған 

және компиляцияға және жүктеуге дайын 

Маңызды!!! Қосымшаны алғаш рет смартфонға қосқан кезде 
компьютердің Интернетке қосылғандығына көз жеткізіңіз, 
себебі әзірлеу ортасы Android SDK, Java және Processing Интер-
нет ресурстарынан компиляциялау үшін қажетті бағдарламалық 
құрылғыларды жүктейді. 

Әрі қарай –
 

 – «Run on device» батырмасын басып, телефонда 

қосымшаның ашылғанын күтіңіз. Бұл айтарлықтай ұзақ процесс. 
Маңызды!!! Осы Мұндағы жүктеу уақыты тым ұзақ болған-

дықтан, тікелей құрылғының өзінде қосымшаның жұмысын тексеруді 
жүргізу айтарлықтай уақыт жоғалту тұрғысынан тиімсіз болады. 
Қосымшаның жұмысын смартфоннан үнемі тексеріп отырған жөн, 
себебі оның жұмысы тек компьютерде және смартфондарда ғана 
емес, сонымен қатар әртүрлі модельдердегі құрылғыларда да өзгеше 
болуы мүмкін. 
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Әзірлеу ортасының төменгі жағында компиляциялау және 
жүктеу аяқталғаннан кейін консольда процестің аяқталуы және оған 
жұмсалған уақыт туралы хабарлама көрсетіледі – 3.13-сурет. 

3.13-сурет. Құрылғыға қосымшаны компиляциялау және жүктеу 

Осыдан кейін, сәл кідірістен кейін, бағдарлама смартфонда іске 
қосылады, және де оның дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеруге 
болады. 

Енді смартфон қосымшаларының арасында жаңасы пайда болды, 
ол – СІЗДІҢ БІРІНШІ ҚОСЫМШАҢЫЗ. Бұл қосымшаны кез-келген 
уақытта, тіпті компьютерге қосылмай-ақ, құрылғыда іске қосуға 
болады. 

3.5 Бағдарламада түстерді қолдану 

Осы уақытқа дейін бағдарламаның барлық бөліктері қара, ақ 
немесе сұр түсті болды. Және де үнсіз келісім бойынша. Бағдарламада 
бұл бөлек көрсетілмеген. Енді түсті қалай қою керектігін үйренейік. 

Алдымен цифрлық ортада түс қалай анықталатынын шешу 
керек. Түсті кодтаудың бірнеше нұсқалары бар. Processing-те үш 
түрі қолданылады: сұр деңгей, RGB (red, green, blue – қызыл, жасыл, 
көк) немесе HSB (Hue, Saturation, Brightness – реңк, қанықтылық, 
жарықтық). 

Сұр деңгейі 0 мен 255 арасындағы бүтін сан ретінде көрсетіледі, 
мұндағы 0 – қара, 255 – ақ. Арасындағы сан нөлге жақындағанда 
күңгірт сұр, ал 255-ке жақындағанда ақшыл сұр түс береді. 

RGB кодтауы сұр деңгейдің белгіленуіне ұқсас. Мұнда да 0-ден 
255-ке дейінгі аралықта бүтін сандарды қолданады. Айырмашылығы –
мұнда бір емес, үш сан керек. Бірінші сан қызыл деңгейді, екіншісі 
жасыл деңгейді, ал үшіншісі көк деңгейді береді. Мұнда 0 – түстің 
мүлдем жоқтығын, ал 255 – ең жоғарғы деңгейді білдіреді. Барлық 
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түстер осы үш түстің әр түрлі үйлесімділігі болып табылады. 
Егер 0-ден 255-ке дейінгі төртінші санды қоссаңыз, онда сіз түстің 
мөлдірлігін де реттей аласыз.

HSB кодтауы да үш мәннен тұрады: реңдік (0-ден 359°), қанықтық 
(0-ден 99%) және жарықтық тон (0-ден 99%). Осы үш параметрді 
орнатқаннан кейін хэштег (#) және алты он алтылық цифр түрінде 
түстің коды құрылады. 

Түсті таңдау және оның кодталуын іздеу үшін әр түрлі онлайн 
палитраларын да, Color Selector кірістірілген құралын да, Tools топ-
тамасынан Түстерді таңдауды да немесе Processing ортасындағы 
Құралдарды қолдануға болады – 3.14 сурет. 

 

3.14-сурет. Түстерді таңдау 

Ол үшін баған палитрасының ортасында түсті таңдап, сол жақтағы 
өрісте қажетті түс реңін таңдау жеткілікті. Таңдалғаннан кейін оң 
жақтағы ұяшықтарда барлық мүмкін болатын кодтар пайда болады. 

Енді түстерді өзгертуге тырысайық. Тізімде бірінші, әрине, фон 
болады. Фон Processing ортасында background() командасымен орна-
тылады. Кез-келген басқа команда сияқты, ол функцияның немесе void 
ішінде жазылуы керек. Фон командасы қандай void-та болуы керек 
екенін анықтау үшін ол нақты қашан орындалатынын білу қажет. 

Мысалы, бұрын жазылған мауыстың соңынан еретін шеңбер 
формасының бағдарламасын алып, void setup()-ке фон қосайық: 
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void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  background(0);
}

void draw(){
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}

Нәтижесінде бағдарлама қара фонмен, қарапайым «сурет салумен» 
бірдей болады – 3.15-сурет. 

 

3.15-сурет. void setup()-ғы қара фон () 

Енді background() командасын шеңбердің алдындағы void draw()- 
ға ауыстырыңыз

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
  background(0);
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}
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Біз мауыстың соңынан еретін бір ғана шеңбер аламыз – 3.16-сурет. 

3.16-сурет. void draw()-де объект алдындағы қара фон 

Егер шеңберді сызғаннан кейін фондық команданы қойсаңыз, онда 
экранда тек қара фон көрсетеді. 

Неліктен бұлай болып жатыр? 
Бірінші жағдайда, фон бастапқыда бір рет қана орындалатын void 

setup() функциясында орналасады. Сондықтан, басында фон да бір рет 
салынады, содан кейін void draw()-тан барлық объектілер сызылады. 
Біздің жағдайда бұл шеңбер.

Екінші жағдайда, фон void draw()-да сызылады, сондықтан, бұл 
үнемі цикл бойынша салынады. Одан кейін шеңбер сызылады. 
Нәтижесінде біз цикл бойынша тізбекті түрдегі сурет салуды аламыз: 
фон-шеңбер, фон-шеңбер және т.б.

Соңғы жағдайда, фон шеңберден кейін жазылған кезде қара экран 
алынады, өйткені әр кадрда алдымен шеңбер салынып, содан кейін ол 
фонмен боялады. 

Маңызды!!! Кез-келген бағдарламалауда функциялар мен/немесе 
командалардың реттілігі түбегейлі маңызды. 

Әрі қарай, біз объектіні fill() командасымен бояймыз. Мысалы, 
бағдарламадағы шеңберді ашық қызыл түске айналдырайық: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
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  background(0);
}

void draw(){
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}

Бағдарламада енді ақ емес, қызыл шеңбермен сурет сала аласыз – 
3.17-сурет. 

 

3.17-сурет. Қара фондағы қызыл қылқалам 

Бояу командасын объектінің алдында жазу керек екенін ескеріңіз. 
Әйтпесе, бірінші шеңбер ақ түсті болады. Тек келесі шеңбер боялады. 

Егер қосымша толық мөлдір нысанды қажет етсе, онда noFill() 
командасын жазу арқылы бояуды өшіруге болады. 

Сол себепті stroke() командасымен орнатылатын контурды да 
объектінің алдында жазу керек. Мысалы, алдыңғы бағдарламада кон-
траст орнату үшін ақ контурды тағайындайық: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  background(0);
}
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void draw(){
  fill(255, 0, 0);
  stroke(255);
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}

3.18-суреттегідей қосымшаны аламыз. 

3.18-сурет. Ақ контуры бар қызыл қылқалам 

Бояу кезіндегідей, егер контур қажет болмаса, noStroke() команда-
сын қолдануға болады. 

Бір емес, бірнеше түрлі түсті объектілер салынған кезде әр түске 
бояу командасын жазу керек. Әр объект үшін бұл міндетті емес. 
Мысалы:

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  background(0);
}

void draw(){
  fill(255, 0, 0);
  stroke(255);
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
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  fill(0, 255, 0);
  rect(100, displayHeight-100, 50, 50);
  rect(displayWidth-100, displayHeight-100, 50, 50);
}

Бағдарламаның төменгі бұрыштарында тағы екі жасыл квадрат 
аламыз (3.19-сурет). Кәсіби бағдарламашылар кодты оқуды жеңілдету 
үшін void draw() кодын екі бөлек функцияға бөлуді ұсынады. 

 

3.19-сурет. Түрлі түсті бірнеше объектілер 

Енді біз түстермен жұмыс істеуге арналған үш негізгі элементті 
білеміз және түрлі-түсті, көздің жауын алатын қосымшалар 
құра аламыз. Әрине, түстерді дұрыс таңдай білу – бұл оқулықта 
қарастырылмаған үлкен, бөлек тапсырма. Бұл негізінен дизайн және 
көркемдік қабылдау сұрағы. Сондықтан қосымшаларды әзірлеуші 
шағын топтарда да кем дегенде бір дизайнер жұмыс істейді. 

3.6 Голограммалар. Көлем қосу. Орын ауыстыру 

Біз жазық объектілерді қалай салу керектігін жоғарыда 
сипаттағанбыз, бірақ Processing ортасы көлемді объектілерді салуға 
және манипуляциялауға мүмкіндік береді. Ол үшін алдымен бұрын 
берілмеген z координатасын қосу керек. 

Бұл экранның өлшемін орнататын size() командасымен жасалады. 
Алғашқы екі параметрден – экранның ені мен биіктігінен тереңдігінің 
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айырмашылығы, ол қазіргі заманғы экранның физикалық параметрі 
емес, виртуалды параметрі болып табылады (бірақ бірнеше жылдан 
кейін голограмма проекциясы бар құрылғылар сатылымға шығуы 
әбден мүмкін). Сондықтан үшінші параметр физикалық өлшеммен 
емес, P3D арнайы параметрімен белгіленеді: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight, P3D);
  background(0);
}

Тек осыдан кейін ғана көлемді фигураларды салуды бастауға 
болады. Мұнда екі стандартты пішін бар: параллелепипед – box() және 
сфера – sphere(). Осы командалардың әрқайсысы үшін кем дегенде 
бір параметр қажет, яғни куб үшін бүйір өлшемі немесе сфера үшін 
радиус: 

void draw(){
  box(300);
  sphere(200);
}

Нәтижесінде біз жоғарғы сол жақ бұрышта бір-біріне қабаттасқан 
екі фигураны аламыз (3.20-сурет). 

 

3.20-сурет. Базалық көлемді фигуралар
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Себебі, көлемдік фигуралар үшін ешқандай орын белгіленбейді, 
және де олар әрқашан координат осінің басында сызылады. Сфера 
үшін тек радиусты, ал параллелепипед үшін бір параметрді немесе 
үш параметрді – ені, биіктігі және тереңдігінің өлшемдерін орнатуға 
болады. 

Егер осындай көлемді объектілерді тасымалдау керек болса, онда 
барлық координаттар жүйесін translate() командасымен тасымалдауға 
тура келеді, мұнда үш координатты (ені, биіктігі, тереңдігі) оны қайда 
тасымалдау керектігін көрсету қажет.

Координаттарды оң және теріс сандармен, айнымалылармен және 
тіпті математикалық есептеулермен орнатуға болады: 

void draw(){
  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, -100);
  box(300);
  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, 0);
  sphere(200);
}

Біз басқа нүктелерде салынған объектілерді аламыз (3.21-сурет). 
 

3.21-сурет. Координат басын тасымалдау 

Маңызды!!! Бірнеше translate() командалары бір-бірінің жұмысын 
толықтыратынына назар аударыңыз. Мәселен, мысалда бірінші 



143

команда кубты экранның ортасына, ал екіншісі сфераны экранның 
екінші жартысына жылжытты. Нәтижесінде сфера төменгі оң 
жақ бұрышта екені анықталды. 

Әрбір объект немесе объектілер тобы үшін координаталарды тасы-
малдауды бөлек көрсету үшін pushMatrix() және popMatrix() коман-
даларын қолдануға болады. Олар, сәйкесінше, бөлек координаттар 
жүйесін құруға және түпнұсқаға оралуға мүмкіндік береді: 

void draw(){
  pushMatrix();
  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, 0);
  box(300);
  popMatrix();
  
  pushMatrix();
  translate(displayWidth/3, displayHeight/3, 0);
  sphere(200);
  popMatrix();
}

Енді тасымалдау объектілердің бір-біріне қалай әсер ететіне 
қарамастан, объектілердің әрқайсысының тасымалдануын бөлек бере 
аласыз. Мұнда да куб пен сфераны салуға арналған екі бөлек функция 
құру ұсынылады. Мұны қалай жасау керектігі жоғарыда сипатталған. 

Бірақ 3.21-суретте тағы бір нюансты байқауға болады. Кодпен куб 
берілген, ал экранда квадрат бейнеленеді. Бар мәселе бұл кубтың 
көрінісінде. Егер кубтың тек алдыңғы жағынан қарасақ, онда оның 
жақтарын көре алмаймыз. Куб жақтарын көрсету үшін оны аздап бұру 
керек. Фигураларды көлемді түрде бұру rotate() командасы немесе 
жеке rotateX(), rotateY(), rotateZ() командалардың көмегімен жүзеге 
асырылады. Мұнда rotate() командасы rotateZ() сияқты жұмыс істейді, 
яғни Z осінің бойымен айналдырады. 

Маңызды!!! Барлық айналдыру командалары объектілерді коорди-
наттың бастапқы нүктесінің айналасында қозғалтады. Сондықтан, 
координаттарды тасымалдау және айналдыруға арналған команда-
ларды қажетті ретпен орнату өте маңызды.

Бұл айналдыру командаларында бір ғана параметр беріледі, ол 
бұру бұрышы. Егер сағат тілімен бұру қажет болса, онда бұрыштың 
мәні оң болуы керек. Егер сағат тіліне қарсы бұру қажет болса, теріс 
мән беру керек. 
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Маңызды!!! Айналдыру командаларында бұрыш градус емес, 
тек радианмен беріледі. Мектептегі математика курсынан 45°=π/4 
радиан, 60°=3/3 радиан, 90°=π/2 радиан, 180°=π радиан, 360°=2π 
радиан екенін білеміз.

Processsing-те π константасы жүйелік PI сөзімен беріледі.
Енді сипатталған командаларды қолданып, кубты бір жағы бой-

ынша бұрып, сфераны Z осі бойынша айналдырайық:

void draw(){
  pushMatrix();
  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, 0);
  rotateX(PI/4);
  box(300);
  popMatrix();

  pushMatrix();
  rotate(PI/4);
  translate(displayWidth/3, displayHeight/3, 0);
  sphere(200);
  popMatrix();
}

Кодтан және 3.22-суреттен көріп отырғанымыздай, куб өз осінің 
айналасында айналды, өйткені айналу командасы координаталарды 
тасымалдау командасынан кейін жазылған. Ал сфера бастапқы Z осі 
бойынша айналады. 

 

3.22-сурет. Координаттарды бұру және тасымалдаудың әртүрлі нұсқалары 
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Бұрышты радианмен белгілеу қолданушы үшін ыңғайсыз болады. 
Бұл жағдайда radians() командасын қолданған дұрыс, себебі ол граду-
спен берілген бұрыштарды радианға айналдырады: 

void draw(){
  pushMatrix();
  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, 0);
  rotateX(radians(45));
  box(300);
  popMatrix();

  pushMatrix();
  rotate(radians(45));
  translate(displayWidth/3, displayHeight/3, 0);
  sphere(200);
  popMatrix();
}
 
radians() командасы сандық мән береді. Сондықтан оны дербес 

қолдануға немесе параметрдің орнына басқа командаға қоюға болады. 
Бұдан да әдемі айналдыруды алу үшін, қосымшаны іске қосқаннан 

кейін void draw() функциясы салған кадрлар санын есептейтін 
frameCount жүйелік айнымалыны қолдануға болады: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight, P3D);
}

void draw(){
  background(0);

  pushMatrix();
  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, 0);
  rotateX(radians(frameCount));
  box(300);
  popMatrix();

  pushMatrix();
  rotate(radians(frameCount));



146                                                                                            

  translate(displayWidth/3, displayHeight/3, 0);
  sphere(200);
  popMatrix();
}

Бұл кодты іске қосыңыз. Қосымшадағы объектілер үнемі 
қозғалыста болады. Оның стационарлық суреті кодтың жұмыс істеп 
тұрған қосымша ретінде не істейтінін анық көрсетпейді.

3.7 Processing-тегі деректер типтері 

Жоғарыда қарастырылған командаларды үйрену кезінде кодты 
енгізгенде консольдан сәл жоғарырақ шағын қызыл жүйелік нұсқаулар 
пайда болды (3.23-сурет). Көбінесе int және float параметрлеріне қосу 
сұранысы бейнеленді. Бұл сөздер сандарды білдіреді. Олар команда 
үшін сандық параметрлер қажет болған кезде пайда болады. Енді 
деректер типін толығырақ қарастырайық.

Кез-келген бағдарлама ең алдымен ақпаратпен жұмыс істейді. Ол 
ақпарат қабылдай алады, өңдейді, шығарады және кейде генерациялай 
да алады. Ақпарат – кез-келген бағдарлама жұмыс істейтін басты және 
жалғыз негіз. 

Біз ақпаратты көбінесе сөз түрінде тасымалдаймыз. Бағдарла-
малауда сөздер және мәтін жолдарымен жұмыс істеу үшін String 
деректер типі қолданады. Ондағы кез-келген мәндер тырнақша арқылы 
жазылады. Мысалы, Hello, World!». Егер бір әріп немесе таңба қажет 
болса, онда деректер типі char болады. Ондағы мәндер апострофпен 
жазылады. Мысалы, ‘!’. 

Бағдарламалауда көбінесе сандар қолданылады. Олардың типтері 
өте көп. Базалық типтері – byte, int және float. 

byte типі, аты айтып тұрғандай, -128-ден 127-ге дейінгі бүтін санды 
8 бит ақпаратты сақтай алады. int типі (integer сөзінің қысқартылған 
түрі – бүтін сан) – 2 147 483 647 ден 2 147 483 648 дейінгі немесе 
32 биттік бүтін сандарды сақтай алады. float сөзі ағылшын тілінен 
қалтқы деп аударылып, сандағы үтірді білдіреді, ол сандарда қалтқы 
тәрізді ауыстырылыпп, бөлшек сан құра алады. Сәйкесінше, ол 
-3.40282347*1038-ден 3.40282347*1038-ге дейінгі бөлшек сандар үшін 
қолданылады. 

Енді басын изеген адамды елестетіп көріңіз. Ол да ақпарат береді. 
Бірақ сөздер немесе сандар түрінде емес, логикалық мән түрінде: true-
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fals (шын-жалған), қосу-өшіру, иә-жоқ немесе бар-жоқ. Бұл мәліметтер 
типі boolean деп аталады. 

 

3.23-сурет. Әзірлеу ортасының нұсқаулары 

Бұл Processing. ортасында қолданылатын мәліметтердің базалық 
түрлері. Әрине, басқалары да бар, олардың кейбіреуін төменде 
қарастырайық. Енді осы деректер түрлерін қалай қолдану керектігін 
талқылауымыз керек. 

Деректер типтері әрдайым жаңа айнымалыларды құру кезінде 
беріледі. Жоғарыдағы мысалдарда біз тек жүйелік айнымалыларды 
қолдануға тырыстық. Енді өзімізге қажеттісін құрамыз. 

Бағдарламалаудағы айнымалы – бұл, шын мәнінде, белгілі бір аты 
бар құрылғы жадының резервтелген бөлігі. Салыстырмалы түрде 
алсақ, нақты әлемде айнымалыны белгілі бір заттар немесе материал-
дар сақталатын сөре, ыдыс немесе сөмке деп атауға болады. Мұндай 
айнымалылар, физикалық әлемдегі сияқты, – «сыйымдылықтар» 
белгілі бір қасиеттерге ие: нені сақтауға болады және қандай 
мөлшерде. 

Кез-келген айнымалылар екі түрге бөлінеді: жергілікті және 
ғаламдық. Жергілікті айнымалыларды бөлменің қабырғасына шеге-
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ленген сөремен салыстыруға болады – оны тек сол бөлмеде ғана 
қолдануға болады. Яғни, локальды айнымалыны ол құрылған функ-
цияда ғана қолдануға болады. Ғаламдық айнымалыларды сөмкемен 
немесе рюкзакпен салыстыруға болады. Оның мәнін барлық жерде 
бүкіл код бойынша қолдануға болады. 

Енді тікелей кодта жаңа жаһандық айнымалы құруға көшейік. Оны 
құрудың бірнеше нұсқасы бар: 

int color1=0;
int color2=0, color3;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  color3=0;
}

void draw(){
  background(color1, color2, color3);
}

Кез келген жағдайда алдымен айнымалының типі көрсетіледі. 
Мысалда бұл int. Содан кейін оның аты жазылады (color1, color2 және 
color3). Бұл айнымалыны құруға немесе, дәлірек айтқанда жариялауға 
арналған міндетті бөлім. Бұл жағдайда деректер типін жариялағаннан 
кейін бірден бірнеше айнымалы аттарын үтірлермен бөліп көрсетуге 
болады. 

Маңызды!!! Әзірлеу ортасы тұрғысынан, әзірлеушінің қалауы 
бойынша айнымалының атауы кез келген тұрғыда болуы мүмкін. 
Орта атауды латын таңбаларымен және сандармен жазуды, соны-
мен қатар жүйелік және бұрын қолданылған атаулармен сәйкес 
келмеуін ғана талап етеді. Бағдарламашылар айнымалылар мен 
функциялардың атауын, олар не үшін жауап беретіндігі айқын бола-
тындай етіп, атауды ұсынады. 

Айнымалыны жариялағаннан кейін оған бастапқы мәнді беру 
немесе жазу ұсынылады. Мұны жариялағаннан кейін немесе 
функцияның ішінде бірден жасауға болады. Егер бастапқы мән 
берілмейтін болса, бірақ кодта ол қажет болса, жүйе мәнді үнсіз жари-
ялау бойынша тағайындайды. Сандық типтер үшін – бұл 0, символ 
үшін – ‘’, ал логикалық айнымалы үшін – false. Бірақ жолдық айны-
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малы үшін үнсіз жариялау бойынша мән тағайындалмайды, сондықтан 
Processing NullPointerException қатесін жариялайды.

Айнымалылар өзгеруі мүмкін, сондықтан әзірлеушілер оларды 
кодта өзгерте алады. Ол үшін бірқатар мамандандырылған белгілер 
қолданылады. Олардың бірі «=». Теңдік белгісі айнымалыда сақталған 
алдыңғы мәнді өшіріп, жаңасын жазады. Бірақ айнымалының мәндерін 
толығымен өшірмейтін, оларды модификациялайтын басқа да белгілер 
бар: + =, - =, * =, / =, ++ және - -. 

Мұнда + = және ++ белгілері ұқсас әсерге ие. ++ айнымалы мәніне 
1-ді қосады және бұл + = 1-ге толығымен сәйкес келеді. + = белгісі 
анағұрлым әмбебап болғанымен, ол айнымалыға тек бірді ғана емес, 
жалпы одан кейін көрсетілген кез-келген мәнді қоса алады: 

  color1++;
  color2+=1;
  color3+=8;

- = және - - белгілері де сол сияқты. Бірақ мұнда, сәйкесінше, 
берілген мән немесе бірлік айнымалы мәнінен алынады. 

* = немесе / = белгілерінің көмегімен айнымалының мәнін берілген 
санға көбейтуге немесе бөлуге болады. 

Енді біз бұл белгілерді біртіндеп өзгеретін фонды алу үшін 
қолданамыз: 

int color1=255;
int color2=0, color3;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  color3=0;
}

void draw(){
  color1- -;
  color2++;
  color3++;
  background(color1, color2, color3);
}
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Біз жергілікті айнымалыларды қолдануды да қарастырамыз. Бірақ 
жариялалау принципі олар үшін бірдей: деректер типі, аты жазылады 
және бастапқы мәні тағайындалады. Жалғыз айырмашылық – олар кез 
келген функцияның ішіне орнатылып, тек сол жерде қолданылады: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
  int color1=0;
  if (mousePressed){
    color1=255;
  }
  background(color1);
}  

Бұл кодта if (mousePressed){ } бізге таныс емес. Енді оны 
қарастырайық. 

3.8 Сенсорлық экранда басу және созу функциялары 

Бұрынғы барлық қосымшаларда қолданушының өзара әрекеттесуі 
экранда мауыстың қозғалуымен шектелген, олар mouseX және mouseY 
жүйелік айнымалыларымен оқылды. Бірақ мұнымен қоса батырмалар 
да қажет, бұл сенсорлық экранды басуды да қабылдауы тиіс. 

Ол үшін Processing ортасында бірқатар жүйелік функциялар бар: 
mousePressed(), mouseDragged(), mouseMoved(), mouseClicked() және 
mouseReleased(). 

mousePressed() функциясы смартфонның немесе планшеттің 
сенсорлық экранында немесе компьютерде мауыс батырмасы 
басылған кезде жанады, сонымен қатар, жүйенің Boolean айныма-
лысы бола алады. Осы функцияны қолданып, шерткенде жылжитын 
тіктөртбұрыш салайық: 

int rectX=200, rectY=200;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
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}

void draw(){
  background(0);
  rect(rectX, rectY, 50, 50);
}

void mousePressed(){
  rectX+=10;
  rectY+=10;
}

Бұл қосымшада экранның түсі өздігінен өзгермейді, ол тек экранды 
басу кезінде өзгереді. Түстердің айнымалыларын өзгерту әрекеттері 
void mousePressed()-та жазылады. 

Маңызды!!! Жүйеде жазылған басу және созу функциялары коман-
далары тек осындай басу және созу кезінде жұмыс істейді. Яғни, 
егер void mousePressed() фигуралық жақшасында rect() бұйрығын 
жазсаңыз, тіктөртбұрыш мауыс немесе экран басылған сәтте ғана 
пайда болады, содан кейін ол void draw() объектілерімен боялады. 

Енді mouseDragged()-ті қолданып көрейік. Бұл функция сенсорлық 
экрандағы созуды, яғни экрандағы саусақпен басылған сенсорлық 
қозғалысты оқиды. Алдымен жүйенің тағы бірнеше айнымалылары-
мен танысайық: pmouseX және pmouseY. Бұл айнымалылар мауыстың 
координаталық мәнін ғана емес, сонымен қатар алдыңғы кадрдағы 
мәндерді сақтайды (void draw() функциясын салу кезінде). Оларды 
ағымдағы mouseX және mouseY салыстыра отырып, созу қай бағытта 
болғанын анықтауға болады. Нәтижесінде келесі кодты аламыз: 

int rectX=200, rectY=200;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
  background(0);
  rect(rectX, rectY, 50, 50);
}
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void mouseDragged(){
  rectX+= pmouseX-mouseX;
  rectY+= pmouseY-mouseY;
}

mouseMoved(), mouseClicked() және mouseReleased() функция-
лары анағұрлым сирек қолданылады. Бірақ олардың арсеналыңызда 
болғаны жөн. mouseMoved() мауыс басылмаған немесе саусақ 
сенсорлық экранда жылжығанда орындалады. mouseClicked() мауы-
сты немесе саусақты басқаннан және босатқаннан (шерткеннен) кейін 
бірден орындалады. mouseReleased() мауыс немесе сенсорлық экран 
батырмасы босатылған кезде орындалады. 

Мобильді қосымша үшін осы функциялардың көмегімен, бүкіл 
экран бір батырма сияқты болғаны жеткілікті болса, функционал-
дылықтың маңызды бөлігін жазуға болады. Егер жұмыс барысында 
бірнеше батырма қажет болса, онда тағы бір құралды, атап айтқанда 
шарттарды қолдану керек.

3.9 Тағайындалған шарттар 

Шарт қойылған кезде, ол келесідей мағынаны білдіреді: «Егер 
сіз тапсырманы орындаған болсаңыз, демалуға болады». Мұндағы 
түйінді сөздер, тіпті сөздік формада болса да, «Егер ..., онда ...». «Егер» 
сөзінен кейін тікелей шарт жазылады, ал «онда» сөзінен кейін – шарт 
орындалған кезде не істеу керектігі жазылады. 

Processing ортасында кілттік сөз және шарттың қажетті элементтері 
if (){} болады. Мұнда ауызша формадағыдай if операторынан кейін 
дөңгелек жақша ішінде шарт жазылғаннан кейін бірден, фигуралық 
жақшада – орындалатын әрекет немесе әрекеттер тобы жазылады: 

void draw(){
  if (mousePressed){
    color1=255;
  }
  background(color1);
}  

Сонымен қатар, ауызша шартты толықтыруға болады: «Егер сіз 
тапсырманы орындаған болсаңыз, демалуға болады, әйтпесе жұмыс 
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істеңіз». Сол сияқты, бағдарламаның шартын else{} жүйелік сөзімен 
толықтыруға болады: 

void draw(){
  if (mousePressed){
    color1=255;
  } else {
    color1=150;
  }
  background(color1);
}  

Дөңгелек жақша ішіндегі шарт үшін логикалық айнымалыны 
немесе екі параметрді немесе мәнді салыстырудың қандай да бір түрін 
қолдануға болады. Бұл салыстыру жұмыстарын бірқатар таңбалар 
көмегімен орындауға болады: >, <, >=, <=, != и ==. > и < белгілерімен. 
>= и <= белгілерінің мағынасы ұқсас, бірақ екі шаманың тең болу 
мүмкіндігі де қосылады. == и != белгілері бір-біріне қарама-қарсы 
мағынаға ие: екі шама тең, ал екі шама тең емес. 

Маңызды!!! Екі мәннің тең екендігін білу үшін = таңбасын 
қолдануға болмайды, өйткені ол мәнді тағайындауға немесе жазуға 
арналған. Сонымен қатар, егер мәндерді сәйкестендіру үшін екі 
жолды салыстырғыңыз келсе, equals() командасын қолдану керек:

  if (str1.equals(str2)) {
    background(255);
  }

Енді экранды виртуалды екі бөлікке бөлейік: сол жақ экранды 
шерткенде ол жарықтанады, ал оң жағын шерткенде ол қараяды. Ол 
үшін алдымен фондық параметрде, экранды басқан кезде өзгеретін 
айнымалысы бар код жазамыз:

int color=150;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}
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void draw(){
  background(color);
}

void mousePressed(){
  color+=10;
}

Енді команданы және шарттың синтаксисін, және де қарсы әрекетті 
қосайық: 

void mousePressed(){
  if(){
    color+=10;
  }
  else {
    color-=10; } }

Бқл жерде жұмыс коды үшін шарт жеткіліксіз болып тұр, атап 
айтқанда сол жаққа басу арқылы өту шарты. Екі жақтың шекарасы 
дәл экранның ортасынан өтеді. Оны экран енін displayWidth 2-ге бөлу 
арқылы есептей аламыз, ал mouseX көмегімен басқанда кезде қай 
жерге келетінімізді есептей аламыз. Енді осы екі шаманы салыстыру 
ғана қалады. Мауысты сол жақта орналастыру үшін оның координаты 
экран енінің ортасынан кем болуы тиіс. Міне, оның шарты: 

void mousePressed(){
  if(mouseX<displayWidth/2){
    color+=10;
  }
  else {
    color-=10;
  }
}

Бұл кодты void draw() функциясында айтарлықтай толығымен void 
mousePressed() функциясын mousePressed ауыстыру арқылы ғана 
қолдануға болады. Онда екі шартты біріктіру керек. Ол үшін И, ИЛИ, 
НЕ – &&, | |, ! арнайы логикалық операторларын қолданған ыңғайлы 
болады. 
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Егер екі шартты бір уақытта сәйкестендіру қажет болса, И – && 
операторын қолданыңыз. Мысалы, «Үздік студент пен спортшы рек-
тор стипендиясын алады». Мұнда, егер адам үздік студент болса, бірақ 
спортшы болмаса, ол стипендия алмайды. Немесе, егер ол спортшы 
болса, бірақ ол үздік оқушы болмаса да стипендия алмайды. 

Егер кем дегенде бір шартты орындау қажет болса, онда ИЛИ – | |
операторы қолданылады. Мысалы, «Балалары бар жолаушыларға, 
мүмкіндігі шектеулі адамдарға немесе қарттарға орын беріңіз». 
Мұнда, егер кем дегенде бір шарт орындалса, оған орын беруге 
тұрарлық. 

НЕ – ! – қарама-қарсы мағына береді. Сонымен «шын емес» ол 
«жалған» немесе true!==false. 

Нәтижесінде біз фон түсін басқаруға арналған келесі кодты аламыз: 

void draw(){
  background(color);
  if(mousePressed && mouseX<displayWidth/2){
    color+=10;
  } else if (mousePressed && mouseX>displayWidth/2){
    color-=10;
  }
}

3.10 Циклдар 

Кейде бағдарламалау кезінде әзірлеушіге осындай тапсырмалар 
кездеседі. Мұнда әрқашан көшіру-қою комбинациясын қолдануға 
болады, бірақ тапсырманы немесе кодты оңтайландыруға, оны қысқа, 
анық және түсінікті етуге болады. 

Бір типті тапсырмаларды орындауға арналған кодты қысқарту 
құралдарының бірі – бұл циклдарды қолдану. 

Циклдар – бұл бағдарлама конвейерлерінің бір түрі. Мұнда барлық 
қайталанатын әрекеттер бір рет жазылады және осы әрекеттерді қандай 
тізбекте және қашанға дейін қайталау керек екеніне анықталады. 

Processing ортасында циклдардың екі түрі қолданады: for және 
while. Олардың айырмашылығын, мысалы, кәмпит жасайтын 
конвейерді елестету арқылы оңай түсінуге болады. for циклінің 
көмегімен әзірлеуші осы «кәмпиттердің» қаншасы дайын екенін, 
бір айналымда қанша «кәмпит» жасалатынын және қанша «кәмпит» 
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әзірлеу керегін нақтылайды. while циклының формасы әлдеқайда 
қарапайым. Онда тек тоқтау шарты белгіленеді. «Кәмпиттер» мысалы 
үшін, тоқтату шарты «дайын кәмпит салынған қорап толған кезде» 
болуы мүмкін. 

Енді for циклымен бірдей квадрат, ал while циклымен бірдей 
шеңберлер салайық: 

void setup(){
  size(displayHeight, displayHeight);
}

void draw(){
  for(int i=10;i<=displayHeight/2-70; i+=50){
    rect(i,i,70,70);
  }
  int j=displayHeight;
  while(j>=displayHeight/2+70){
    ellipse(j-70,j-70,70,70);
    j-=50;
  }
}

Нәтиже 3.24-суретте көрсетілген. 
 

3.24-сурет. Бір типтіі объектілерді салу
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Бұл екі цикл жүйелік сөздермен және екі жұп жақшалармен бері-
леді – цикл параметрлері үшін дөңгелек және қайталанатын әрекеттер 
үшін фигуралы жақшалар қолданылады. Олардың әрқайсысы, 
әрдайым, циклдің бірнеше рет қайталануын немесе итерациясын 
санауға мүмкіндік беретін есептеушті қолданады. Әдетте бұл int типті 
жеке айнымалы, әдетте оны i, j, k және т.б деп атау қабылданған. Ал 
енді әр циклды толығырақ талдап көрейік. 

for циклінің дөңгелек жақшаларының ішінде негізгі үш элемент 
беріледі. Бірінші элемент – санақ неден басталатыны. Мысалда i=10; 
тең. Әрі қарай, тоқтату шарты орнатылады: i<=displayHeight/2-70;. 
Соңында санауыш өзгеретін қадам: i+=50 беріледі. Фигуралы 
жақшалар ішінде циклде не орындалу керектігі беріледі. Сонымен 
қатар, көбінесе, бірақ әрдайым емес, есептеуіш объектілердің немесе 
олардың қасиеттерінің жылжуын немесе өзгеруін орнату үшін бұл 
әрекеттерде параметр ретінде қолданылады. 

Маңызды!!! Кез-келген циклды тоқтату шарты, есептеуіштің 
көмегімен берілсе де, берілмесе де, қол жетімді болуы керек. Әйтпесе, 
бағдарлама орындалмайды, тұрып қалады және құрылғы жұмысын 
баяулатады. 

while циклі үшін дөңгелек жақшаның ішіне тек циклдың аяқталу 
шарты – j>=displayHeight/2+70 қойылады. Сондықтан есептеуішті 
қолданған кезде оның бастапқы мәні мен өзгеру қадамын бөлек 
орнатуға тура келеді. Сәйкесінше – цикл алдында және цикл ішінде

Сондай-ақ, қадамды оң бағытта – i+=50 да, теріс бағытта – j-=50; 
орнатуға болатындығын байқуға болады. Онда тоқтату шартына да 
басқа белгі тағайындау керек: сәйкесінше i<=displayHeight/2-70 және 
j>=displayHeight/2+70. Әйтпесе, қосымшаны да, құрылғыны да баяу-
лататын шексіз цикл орнайды. 

3.11 Деректер массивы

Бұрын айнымалыларды сөрелер немесе сөмкелермен салыстырдық. 
Біз бір айнымалыда тек бір ғана мәнді сақтауға болатындығын білеміз. 
Бірақ бағдарламалауда бірнеше ұқсас деректерді бірден сақтауға 
мүмкіндік беретін арнайы құрылым бар. Ол массив деп аталады. 

Processing ортасында мәліметтер массивін ажыратуға болатын 
негізгі элемент – тік жақшалар – [ ]. Алдымен мәліметтер массивтерін 
жариялауды үйренейік. Олар айнымалыларға ұқсас болғандықтан, 
оларды функциялардан тыс (егер олар глобальды болса) және 
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функцияның ішінде (егер олар жергілікті болса) жариялауға 
болады. Массивті жариялау массивте сақталған декертер типінің 
мәлімдемесінен, квадрат жақшалардан, массив атауынан, теңдіктен 
және массив элементтерін жазудан (фигуралық жақшаларда) немесе 
массивтегі элементтер санының мәлімдемесінен (квадрат жақшаларда) 
тұрады: 

float [] rectsizeX = { 90, 150, 30 };
float [] rectsizeY = new float [3]; 

Осыдан кейін массив элементтерімен тұрақты айнымалы сияқты 
жұмыс істеуге, оларға мәндерді жазуға, кодтағы параметрлер ретінде 
қолдануға, мәндерді өзгертуге болады. Массив элементіне сілтеме 
жасаудағы жалғыз айырмашылық тік төртбұрышты жақшаларды 
қойып, оның ішіне элементтің нөмірін жазу керек: 

rect( rectsizeX[0], rectsizeY[0], 40,40);

Маңызды!!! Массивтегі элементтердің нөмірленуі әрдайым нөлден 
басталады. Егер, мысалы, массивте 3 элемент болса, онда тізімде 
біріншісі rectsizeX[0] элементі, ал соңғысы – rectsizeX[2] элементі 
болады. 

Енді бұрын қарастырылған құралдарды қолданып, қар жауып 
тұрған шағын «жаңа жыл» қосымшасын құрайық: 

float [] elX = new float [100];
float [] elY = new float [100];
float [] color = new float [100];

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);

  for (int i=0;i<100;i++){
    elX[i]=random(0,displayWidth);
    elY[i]=random(0,displayHeight);
    color[i]=random(0,255);
  }
}
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void draw(){
  background(0);
  for (int i=0;i<100;i++){
    elY[i]+=5;
    fill(255,255,255,color[i]);
    ellipse(elX[i],elY[i],30,30);
    if (elY[i]>displayHeight){
      elY[i]=0;
      elX[i]=random(0,displayWidth);
      color[i]=random(0,255);
    }
  }  
} 

Соңғы бағдарлама динамикалық түрде өзгереді және 3.25-суретке 
ұқсас болады.

 

3.25-сурет. Жаңа жылдық қосымша 

Бұл кодта тек таныс емес команда random() болып табылады. Ол 
берілген диапазонда кездейсоқ мәндер шығаруға мүмкіндік береді. 
Сонымен, егер жақша ішінде бір сан көрсетілсе, онда 0-ден осы санға 
дейінгі кездейсоқ мәндерді шығарады. Егер екі мән орнатсақ, онда 
команда осы диапазон аралығындағы кездейсоқ мәнді береді. 
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INTRODUCTION

Modern man does everything to achieve poppy comfort and convenience 
in his life. To do this, today information technology specialists develop 
mobile applications that solve a huge number of problems in different areas 
of human life.

All mobile apps can be divided into applications for work purposes and 
for entertainment. The first allow to monitor and optimize work processes, 
to compile analytical reporting, to perform other functional tasks. The 
second ones are for having interesting and fun time.

However, as practice shows, specialized software is in great demand 
today. It is such software that you can create your own business with since 
modern companies do not invest in products that could to some extent 
optimize or simplify existing business processes.

In recent years, the rate of demand for mobile apps has been steadily 
increasing. Such statistics allows us to conclude that the development of 
mobile applications is relevant and appropriate.

A mobile app is a software product designed for mobile devices equipped 
with an operating system. Mobile apps can be preinstalled on a device by 
producers, downloaded from a USB-media, or downloaded from online 
stores free of charged or for a fee.

In this book, we will briefly review the history of mobile devices, 
technologies and the classification of mobile apps. We will look at the stages 
of mobile apps development using the programming language Kotlin. A 
reader will be able to learn not only the basics of mobile apps development 
but also peculiarities of their adaptation to existing services and will receive 
valuable guidelines on the design and writing of software codes for new 
content in the modern environment – Processing. 
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1. MOBILE APPS AND TECHNOLOGY

1.1 Mobile Apps Classification

IT experts and analysts agree that in 2019 the growth in mobile device 
usage will remain positive. It is worthy to note that users spend 90% of 
their time using various mobile applications and only 10% for work with 
the browser. However, mobile network providers note that the number 
of active Internet connections from mobile applications is constantly 
increasing, which suggests that a mobile app often acts as a client and 
requires an active Internet connection (navigation maps, social networks, 
messengers). Accordingly, it requires the use of standard Internet protocols 
and technologies: HTTP, HTTPS, POP3, IMAP, Web Daw and others [3].

Mobile applications, available for purchase and installation on 
smartphones have thematic content, they are clearly thematically structured 
and are focused on the information requirements of certain categories of 
users.

Let’s look at some categories of mobile apps.
Categories of mobile application by performance. Among the most 

popular categories of mobile applications are: 
1) Entertainment (gaming apps, multimedia, music, ordering tickets to 

the theater, movies and the like);
2) Travel (hotel booking, car rental, guide services, online interpreter 

service and the like);
3) Business (financial applications, planning, trading, city jobs, job 

search and the like);
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4) Social applications (social networks, global «branding» networks, 
specialized (club) networks and the like); 

5) Food (ordering and delivery of food, geolocation of food 
establishments, recipes); 

6) Sports (sports news, buying tickets for sports events, game simulators);
7) Education (training programs, interactive courses and the like);
8) News (digests, tapes, ratings).
Classification of mobile applications by activity:
1) Content apps. They are very popular and are used to listen music, 

watch movies and review photos, read digital books and magazines. 
They also include informational applications, for example, providing 
weather forecasts, city transport schedules, breaking news, recipes, 
or apps specially developed for upcoming events such as sports 
championships, exhibitions, or forums. And, of course, special 
advertisement applications. 

2) Business apps. These passes are designed to help with office work, 
calculations, exchange of official data, providing access to online 
shopping, payment systems and bank accounts for investors, however 
it is difficult to translate business tasks to mobile devices. 

3) Mobile games are the most sought-after sector of mobile apps.
4) Mobile social networks. This type of apps is becoming more and more 

popular every day, increasing the large audience in all countries of the 
world, which contributes to the development of the mobile Internet 
expanding its accessibility throughout the planet.

Classification of mobile applications by type of monetization:
1) A paid application sold through an app store.
2) Free app with a paid subscription.
3)  Free app with built-in purchases.
4) Free app with ads inside the app.
In terms of monetization and profitability, the choice of development is 

small: sale at a fixed price, free application with a display of advertising, 
sale of unique properties within the application.

It should be noted that the presented list of categories is constantly 
evolving and replenished. Moreover, mobile applications are being 
transformed into new types of services, including 3D images, augmented 
reality, trackers of human physical condition, wearable gadgets, mobile 
agents in security systems, intelligent agents in hybrid networks and 
cognitive systems, and much more.
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It should also be noted that mobile applications are divided into:
1) Native (created by platform providers and downloaded through their 

app stores). This is the most common type of application. They are 
based on programming languages for operating systems such as 
Android, Windows Phone and iOS. Thanks to such applications, you 
can take full advantage of the functionality of GPS, video cameras 
or acceleration sensors. The main advantage of native apps is the 
ability to work offline without the need for an Internet connection. 
Most often, applications of this type are distributed through the Play 
Market, AppStore and others. Various electronic libraries can also be 
native applications. 

2) Cross-platform (HTML5, website and web application, optymized 
for mobile devices). This type of application uses WEB technology 
to operate on a mobile device. The main and undoubted advantage 
of such applications is the possibility of a one-time creation for 
all types of platforms. Also, the mobile version of the site has a 
significant advantage – cross-platform. However, on the downside, 
it is worth noting that such applications do not allow the use of 
camera or geolocation functions in a smartphone, and they cannot be 
downloaded from the application store. 

 
Figure 1.1. Mobile sites, web applications

3) Standard (hybrid) applications (contain non-native and web 
applications). Android programming simply cannot work without 
hybrid applications. They are native and web applications linked 
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together. The main advantages of hybrid applications are cross-
platform web technologies and the ability to access the functions of 
a smartphone or other mobile device. It is worth noting, though, that 
developing hybrid IOS applications is significantly more expensive 
than developing other types of applications. Many popular social 
networks have their own hybrid apps that can be downloaded freely 
from the online store. 

Figure 1.2. Hybrid Apps

Choosing an application in this case is of interest to the developers in 
terms of performance, independence from a supplier, work security and a 
number of other factors that are listed in Table 1.1.

Table 1.1. Criteria for comparing different types of mobile apps

App Type 
(criteria)

Access 
to device 

functionality
Speed

Development 
cost

Presence in 
app stores 

Approval 
process

Native Full High High Available Mandatory 

Hybrid Partial

Average 
(depending 
on internet 

speed)

Accessible Available Mandatory 

Web Missing 

Average 
(depending 
on internet 

speed)

Accessible Unavailable Absent 
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As you can see from the table, each type of mobile application presented 
has its advantages and disadvantages, so when deciding on the technology to 
develop an application, you need to take into account functional, technical 
and commercial requirements presented in the table, as well as a number of 
other requirements that reflect the specifics of a particular application [4].

Nevertheless, the value of mobile applications is often determined not 
only by their unique properties, but increasingly by their ability to be an 
effective part of a large information eco-system, which allows in real time 
to solve the problems of finding the necessary information, communication 
with people, services and devices. information and analytical support of the 
client and the like.

Below, let’s look at the most popular sectors of mobile applications: 
mobile business applications, mobile games, mobile social networks.

1.2 Mobile Apps for Business

 Mobile applications are infiltrating many areas of business today. They 
are already firmly rooted in industries such as publishing, e-commerce, 
services, and so on. Today mobile applications are becoming a powerful 
marketing tool that allows you to solve various tasks facing a business: 
attracting customers; increased sales; creating a positive image of the 
company; optimization of communication processes with customers 
and partners. Such programs can act as both the main and additional 
communication channel with the target audience. Development and creation 
of mobile applications for Android and iOS, React JS is useful for both 
startups and already existing, successfully functioning projects, into which 
applications can breathe new life.

Business applications can be different:
Online stores, the main purpose of which is the sale of goods and 

services. According to statistics, today more than 70% of users make 
purchases through mobile devices. Not surprisingly, this is a fairly effective 
sales channel.

Corporate mobile applications, which are a complementary way of 
shaping corporate culture and in-house communication within a company 
[15].

Consider some categories of software that can be useful for entrepreneurs. 
From each category we tried to choose the best apps for Android and iPhone.

1) Finance Manager
Keeping accounts under strict supervision is a good practice for 

everyone. And for an entrepreneur, this is simply vital. This financial 
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management software will help you keep track of income and spending and 
optimize your available budget.

Money Lover
Money Lover is an app for those who want to keep their finances 

under control. You can use it to keep an eye on spending, to form a budget 
and always be aware of how many problems there are. In addition, the 
application is able to fix debt obligations and regular payments, as well as to 
remind about the need to make another payment.

Figure 1.3. Money Lover App Interfaces

Money Manager
This is a very functional application. It allows you to control income, 

expenses, and provides comprehensive statistics for any period of interest to 
the client. Among the most significant functions are the following: access to 
data from a computer, the use of a double-entry system, budget planning for 
individual categories, credit and debit card management. 

Figure 1.4. Money Manager App Interfaces
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Zen-mani: accounting for expenses
«zen-mani» can independently track expenses, which eliminates the 

need to manually input each payment and purchase. To do this, you can 
connect the import of the transactions from Sberbank, Alpha Bank, Yandex.
Deneg, Webmoney, or QIWI.

In addition, the application can receive information about the write-
off of money from incoming SMS from all the largest banks in Russia, 
Kazakhstan, Belarus. With the help of «zen-mani» the client will be able to 
see the big picture of their finances and understand how much money free, 
and how much should be reserved to pay the bills.

Figure 1.5. zen-mani App Interfaces: Expense Accounting

Figure 1.6.  Bills Monitor App Interfaces

Bills Monitor
Each of us must make large monthly payments. Rent, utilities, cable TV, 

Internet, language courses, gym and more. Delaying any of these payments 
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will create problems or deprive any benefits, so it is better not to forget 
about them.

With the Bills Monitor app, users will be absolutely taken over by all the 
bills as well as receive a pre-bet, how much money is left in the end for life.

2) Messenger
The development of the Internet pushes cellular communications into 

the background. You can call a thread using instant messengers anywhere 
in the world where the Network operates. Moreover, the subscriber can 
communicate for free and make not only voice, but also – in some prog-
rams – video calls. It became very easy to communicate with partners or 
organize international conferences. 

Figure 1.7. Messengers Interfaces (iPhone Screen Shots)

3) Email client
Despite the dominance of messengers and social networks, email 

remains the main channel of business correspondence. And to use it with 
maximum convenience, you need a good email client. It may be the most 
popular Gmail, but customers also like Spark for iOS and Mac with its 
smart incoming information sorting features.

Figure 1.8. iPhone screen shots, iPad
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4) Calendar
Time is no less valuable resource for a businessperson than money. If 

you want to take control of it and not miss any important event, users need 
a visual and functional cripple.

 

 
Figure 1.9. Calendar interfaces in an app

5) Task Manager
It can be very difficult to keep all the work in mind. Mobile apps offer 

task planners that will always remind you, if a user suddenly forgets, about 
some important business.

Figure 1.10. iPhone, iPad, Apple Watch screenshots

6) Notepad
A digital notepad is a tool for capturing important ideas in the format 

of sketches, text or voice notes. Some programs in this category, such as 
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One Note, are also suitable for working with business documents. It is not 
necessary to carry paper notebooks with you, meaningful thoughts can be 
duplicated on a gadget.

 

 
Figure 1.11. iPhone, iPad, iMessage, Apple Watch screenshots

7) Document scanner
In addition to the digital notebook, it is convenient to use a document 

scanner. Such a program quickly digitizes almost any paper document with 
the help of a smartphone camera. The recognized text can then be stored in 
a notebook or sent to the right person.

Figure 1.12. iPhone, iPad screenshots

8) Presentation manager
Entrepreneurs often deal with presentations. With this format it is 

very convenient to communicate information to partners, investors or 
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subordinates. Creating a presentation on a small screen is not a good idea. 
But a mobile presentation manager allows you to quickly repeat the material 
before the performance, when there is no computer at hand.

 

 
Figure 1.13. iPhone, iPad, Apple Watch screenshots

9) Cloud drive
It is difficult to think of a more convenient storage for snapshots, videos, 

presentations, and other files than cloud storage. It is enough to upload the 
data to the server using a special program, and they will always be available 
from any device connected to the disk. 

Figure 1.14. iPhone, iPad, iMessage screenshots

10) News aggregator
For a business to prosper, an entrepreneur must be alert and keep an eye 

on events, whether it is fluctuations in bitcoin,» the actions of competitors 



174                                                                                            

or changes in the law. Social media algorithms may not show the right 
information in time. 

 

 
Figure 1.15. iPhone, iPad screenshots

11) Guide
In order not to get lost in an unfamiliar city and so on, you need to 

install the guide on your tablet or smartphone. Such applications display 
maps of settlements along with data about their infrastructure, routes and 
various points of interest. 

Figure 1.16. iPhone, iPad screenshots

12) Audiobook player
Business literature is a good source of new knowledge and ideas with 

which an entrepreneur can advertise himself and his business. But what 
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to do when there is no time to read? The way out is to read books while 
walking, flying or driving. In the app «Listen» audiobooks can be bought 
one at a time. Bookmate offers unlimited access to the library as part of a 
paid subscription.

 

 
Figure 1.17. iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV screenshots

1.3 Mobile Gaming Apps

Today, mobile games are considered the fastest growing trend of 
the gaming industry. Most people play them for fun, but for some it is 
a fascinating hobby. This popular category of mobile apps reaches an 
incredibly wide audience which unlocks the potential for a business.

Most likely, everyone knows such games as Angry Birds, Clash of 
Clans, Plants vs. zombies. They have prompted many people to immerse 
themselves in mobile application industry and start developing their own 
products despite the fact that it requires knowledge of technology, creative 
thinking, and the ability to effectively build those processes [16].

To create a quality game that can become profitable you need: to explore 
the market and come up with an idea, develop a fun gameplay, choose a 
platform, create a design, build a monetization plan for the application. 
There are several stages when working on mobile games.

1.3.1 Development Stages

Forming an idea
This is an important step that will contribute to the further success of 

the entire project. Considering a huge number of ideas already implemented 
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in the mobile industry, it is necessary to offer something fresh, or provide 
something already familiar, but in a new wrapper. The main thing is that it 
must appeal to a mass audience for potentially more profit. Therefore, we 
must not forget about the people who will play the novelty created by the 
developer.

First of all, you need to decide which game will be developed. Select 
the category of games and the type of audience you want to target. Define 
genre: arcade, simulator, action, strategy or RPG, etc.

Get involved in the gameplay
The factor of little dependence on the gameplay allows you to retain 

most users. There is a proven way to get involved in the game - it should be 
easy and fun with gradually increasing levels of difficulty. As a rule, players 
quite often lose interest in games that are too long, and in order to attract 
them, you can use the following techniques: create short levels where there 
will be a lot of unlockable content, come up with various bonuses, secret 
items. Everything for a user to retain interest in the game. 

Select platform (OS)
When developing games for mobile devices, you need to choose a 

platform. Usually, the choice comes down to Android or iOS. It would be 
more convenient to simplify this task by moving to a hybrid model, but 
with cross-platform development additional costs will need to be taken into 
account. The target market must be the deciding factor here. Focusing on 
the operating system that the most profitable players will use will help to 
prioritize. If the developer is not afraid of additional costs, then support of 
two platforms at once will be an unmistakable option.

Create a unique design
It’s much more difficult to design a game design than it is for a regular 

mobile app. It is necessary to take into account a thousand nuances, pay 
attention to details. Perfection is made up of little things, and this is sure 
to be noticed by sophisticated users. As a result, it is a nice design that 
can become an original feature which will allow you to stand out in a 
competitive market.

Plan a monetization strategy
There are many games that do not make a profit at all. But it is better 

for developers to develop a monetization strategy in advance before starting 
development. Project development can be costly and require a lot of time, 
so there has to be a plan to return the investment. Here are some common 
ways to monetize mobile games:

1) Buying in an app. The Freemium model the most common type of 
monetization. Despite the fact that such purchases account for only 
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2% in Android games and slightly more in iOS games, this is an 
effective way to generate income. 

2) Advertising in an app. Many entertainment apps combine ads with 
in-game purchases. This is a good decision, since the other methods 
alone cannot generate significant income. However, it is important to 
pay attention to the content of the advertisement because if it is not 
related to the topic the results will be unproductive.

3) Premium versions. The Premium model offers a free trial or a demo 
and asks players to pay to continue using it. Of course, you can 
immediately request payment, but this will significantly reduce the 
number of purchases.

4) Order the development of a game from professionals.
The final step to creating a successful product is choosing a mobile game 

development company. You need a team of experienced developers who 
have the necessary skills to turn an idea into a profitable business. Game 
development is already difficult and creating unique and memorable projects 
requires a professional approach [16].

1.3.2 Mobile Games Development Software

The gaming industry has provided developers with a variety of usable 
game creation tools. Three the most popular game development tools are 
Unity, Unreal Engine, AppGameKit.

Unity
It is an integrated development environment that offers multi-platform 

solutions to create 2D and 3D games. It includes a huge number of features, 
pre-installed modules, textures, and documentation. Developers use this 
environment to create anything from simple to AAA games.

Unity Pros:
– Creating objects, adding different components to them. 
– Functional graphics editor.
– Built-in mode ‘Play Mode’ for a quick debugging.
– Support for a variety of platforms, APIs, technologies.
Unreal Engine
Time-tested game development software, mostly AAA. Many world-

class games have used it as a base. It allows you to create games that will be 
supported by most platforms and operating systems.

Unreal Engine offers developers two main tools: the traditional C++ and 
blueprints visual scenarios, which help to quickly understand game logic. 



178                                                                                            

The software is designed to meet the needs of both giant and small gaming 
projects.

AppGameKit
Software for multi-platform gaming products suitable for any 

independent mobile game development studio. 
AppGameKit Pros:
– A fast compiler, plenty of ready-made solutions for easy development.
– Cross-platforming.
– Built-in game monetization tools.

1.3.3 Development Errors

The gaming world does not stand still – progress has given users 
augmented and virtual reality which opens new opportunities, both for 
developers and customers. Now everyone is eager to release a super-hit for 
mobile devices. But many people do not consider the risks and make typical 
mistakes in the process of work.

Let us consider them:
1) Overload with a lot of functions. Do not release a mobile game at 

once with a full range of features and functions trying to include all 
the ideas in the first release. It is better to launch the mobile game in 
stages. Each next version with new features will give an idea of the 
user’s behavior, and the developer will be able to decide what next 
improvements should be added.

2) An ill-conceived monetization policy. You need to think over a way to 
monetize the game in advance. The choice of model depends on the 
goals (for example, achieving profitability), as well as market demand.

3) Loss of interest by users. To keep players, you must make an effort. 
Before attracting new users, you need to find out why old users are 
leaving. Reasons can be errors, lack of gamification (services and 
applications that use existing tools from the gaming industry (game 
mechanics) for attracting and retaining users and more), a complex 
interface, better alternatives and so on. It will be useful to study the 
players who will act as guides to correcting errors and introducing 
new ideas.

4) Weak promotion. Even a perfect game will not pay off without 
promotion. Continuous user acquisition is important for revenue 
dynamics. Investments in marketing, branding and promotion are 
required for an app to go viral. A large budget will allow developers 
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to receive reviews in famous blogs, advertise on social networks, on 
game portals. Only a versatile approach will bring the desired results 
[16]. 

1.3.4 Game Development Team

In the process of production of the game in the case come representatives 
of many «gaming» professions. When developing a small project within 
a limited budget, one person can combine the responsibilities of an entire 
development team. Consider the main specialists:

Programmers
Programmers are busy writing game codes. Through their efforts, game 

physics, artificial intelligence, with which the player will have to fight when 
playing «against the computer», and much more are realized. Many game 
programmers became such after they started programming on their own as 
a hobby.

If we talk about the tools of a programmer then almost all commercial 
games are written in the C++ or C# language, some especially the most 
important parts of a game, are written in the Assembler language. Strictly 
speaking, it is possible to write a game using almost any programming 
language. For example, simple games can be created in Microsoft Word or 
Microsoft Excel using embedded programming languages such as Visual 
Basic For Applications.

Artists
The role of artists and in general all those who work with graphics, is 

difficult to overestimate in the modern game industry. At all times, one of 
the criteria for evaluating a game is its graphic component, and modern 
means of working with graphics allow you to create beautiful game worlds 
which is based on the painstaking work of artists in all its manifestations.

In addition, animators are now equipped with advanced hardware and 
software (in particular – Motion Capture technology), which, for example, 
allows you to record real human movements and then transfer them to game 
characters.

Musicians
Composers, musicians, actors, sound engineers are working on the sound 

design of the game. They write and perform music, read the texts of the 
characters. Without decent music and high-quality sound, as well as without 
good graphics, a modern game is unlikely to be successful.

For a constructive and effective working relationship, a composer and a 
developer of mobile games need to develop a general idea of a soundtrack 
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as soon as possible. This is an important condition for a successfull result. 
The reason for this is simple – everyone hears and understands music and 
sound effects a little differently. Some may hear the «power» in the reefs 
of heavy metal, but not feel it in distorted digital synths. Therefore, it is 
important to develop your own understanding of which instruments and 
sounds convey the right mood, and to make a final decision together with 
the game developer.

Writers
Strategies, puzzles, quests for a PC like films or theatrical performances 

must have an original plot, the development and adaptation of which is the 
responsibility of a computer game writer. He comes up with and writes a 
script choosing relevant topics taking into account the age of a potential 
targeted audience, creating several story lines. 

A screenwriter of mobile computer games is a demanded profession. 
Today, different types of games for mobile devices are very popular, so 
large domestic and foreign companies such as Mail.Ru Group, Yandex and 
others are looking for authors.

To work in this area you need well-developed creative thinking, excellent 
imagination, erudition. These qualities allow you to create a unique and 
interesting scenario that will attract the maximum number of players. Most 
often, specialists have a higher philological education, in addition, they are 
recommended to take a basic training course on game design or narrative 
design.

1.4 Mobile Social Media

Mobile communications become more and more Internet-oriented. For 
advanced users, social media communication from a mobile phone is no 
less common than regular calls or SMS messages.

Moreover, unlimited tariffs, massive accessibility of Wi-Fi, populari-
zation of smartphones and existing set of applications for social networks 
are literally pushing people into «mobile sociality».

All «social» applications can be divided into two large groups. The first 
one includes official applications developed by a particular social network, 
and the second includes third-party applications. The programs of mobile 
phone manufacturers stand somewhat apart, and most of them are just a 
shortcut to access a mobile social network site, although there are some 
very functional products [18].

Among mobile platforms, iOS and Android are the most fortunate in 
terms of the release of official client applications for social networks, for 
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which all major social networks have released their own applications. 
However, this is not surprising – the listed platforms are actively developing, 
and many of their users are relatively actively using the Internet from their 
mobile devices. Let us take a look at several popular mobile social networks.

Facebook
The official mobile client of this social network exists in the form of 

versions for iOS, BlackBerry, Android and web OS. A typical set of 
capabilities for full-featured Facebook clients include status updates, feed 
view, events, walls, user information, link exchange, add posts, upload 
photos, and watch videos. In 2011, Facebook released another official mobile 
app called Facebook Messenger. This application is designed for instant 
messaging and video. It is integrated with the messaging system on the 
main Facebook site and built on top of the open MQTT protocol. As of 
April 2017, the monthly audience of the messenger was 1 billion.

 Facebook has not forgotten the owners of ordinary mobile phones, 
whose functionality can be expanded only through JAVA applications. 
A program was released, the essence of which follows from its name – 
Facebook for Every Phone. The app’s compatibility list includes over 2500 
different mobile phone models. They allow you to read your news feed, 
view and upload photos, chat with friends, edit your personal profile, and 
even create a new account. Also, without leaving the application, you can 
work with the device camera and access the address book [17]. 

Figure 1.18. Facebook for Every Phone
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Twitter
The list of platforms supported by the official microblogging client 

Twitter includes iOS, Android, BlackBerry, and Windows Phone. The 
mobile Twitter client provides standard features – reading and writing 
messages, copying someone else’s posts (ReTweet), exchanging direct 
messages, searching, managing followers lists, sharing photos, videos, 
links, searching, viewing trends, and more. By the way, using the function 
of adding photos directly from a mobile phone available in this application 
is often more convenient than entering pictures via a computer [17].

 

Figure 1.19. Mobile Twitter

Instagram
Perhaps the easiest way to tell what’s going on is through an image or a 

video. And Instagram is right for that. A user can subscribe to updates of 
friends and relatives, to be aware of what is happening in their lives, to find 
and subscribe to the accounts of strangers from all over the world – either 
by geotagging or tags.

Photos can be processed with filters or a simple but powerful editor 
before publication. During the day, you can report on what is outgoing on 
in you live with «stories» – photo or video messages that are available to 
subscribers for a certain time. There is a possibility of sending personal 
photo, video and text messages [17].
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Figure 1.20. Instagram

 
Youtube
The official YouTube app brings together some of the most popular videos 

from around the world, from news to music videos, from instructional videos 
such as «how to peel a banana without hands» to a serious documentary. 
YouTube has long been used by vlogers (short for «video bloggers»).

Figure 1.21. YouTube
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Pinterest
It is a service for storing visual bookmarks that you can organize in a 

collection. And also social media: keep track of what collections and what 
people fill them with, updates that users are subscribed to, add what you like. 

 
Figure 1.22. Pinterest

Tumblr
A platform for publishing blogs and at the same time a social network. 

A user can publish his messages (text, sound, video, images), add tags to 
them, comment on other people’s publications, «reblog» what he likes, send 
private messages to other users [17]. 

Figure 1.23. Tumblr
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Linkedin
Networks of professional contacts, communication with colleagues, one-

time thinkers on professional topics. LinkedIn’s profile is a resume that 
illustrates a career and career heights users have reached.

Figure 1.24. LinkedIn

Figure 1.25. Flickr
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Flickr
Free storage of 1000 GB for images without losing their quality, 

convenient tools for uploading and cataloging images. Even if a user is not 
a photographer, but a connoisseur of beauty, he will find many beautiful 
pictures and interesting people who should be subscribed to and follow their 
photo life and photo creativity [17].

Snapchat
This is a messaging app with attached photos and videos. You can add 

text and pictures, stickers, masks to them and send to the list of recipients. 
For such snapshots or clips, which are called «snap», you can specify a time 
limit for viewing the publication («snap») [17].

Figure 1.26. Snapchat

Line
The social network, which grew out of a messenger, is very popular in 

China. The main feature of LINE is a huge number of stickers. The company 
regularly releases new stickers tying them to once-personal events.

A user can purchase additional themes. Focused on young (and informal) 
audiences, the social network was already worth about $28 billion last year.
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Figure 1.27. Line

Path
The social network Path is focused exclusively on mobile devices. On 

a computer you can see individual posts shared from the application but 
nothing more. The program has its own zest: you can add a maximum of 
150 people to your friends – that is how many constant social connections 
one person can really support at the same time – the so-called Dunbar 
number.

Figure 1.28. Path
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Wechat
Standard set: animated stickers, voice chats, video calls, user profiles. 

With the latest update, WeChat has acquired an online store through which 
you can purchase some products for everyday life. It is this social network 
that can be considered one of the most promising on the market.

Figure 1.29. WeChat

1.5 Mobile Cloud Solutions

Despite the growing power of modern mobile devices, sometimes it is 
just not enough memory. What can mobile technologies offer to solve these 
problems? You can achieve almost unlimited computing power using cloud 
computing technology.

 
Figure 1.30. Cloud Computing Technology
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Mobile cloud computing is defined by the following: «Cloud computing 
services available in a mobile eco-system. This definition covers many 
elements, including a consumer, an enterprise, femtocells, transcoding, 
end-to-end security, home gateways, and broadband mobile services» 
(Femtocells are small base stations of a cellular network) [19].

To better understand the specifics of mobile cloud computing, let’s take 
a closer look at cloud computing as a whole. Two key points are important 
here.

1) Cloud computing allows convenient, on-demand network access to a 
shared pool of configurable computing resources (such as networks, 
servers, storage systems, applications and services) that can be quickly 
occupied and released with minimal management effort and without 
intervention service provider.

2) There are three main models of cloud services: Infrastructure as a service 
(IaaS), platform as a service (PaaS) and software as a services (SaaS).

What is behind the complex acronyms SaaS and PaaS, what makes IaaS 
different from them?

iPhone or Android smartphones have already made us an active user of 
cloud services. And although public storage systems, synchronization of 
settings and photos, data transfer between networks are ubiquitous, most 
people still do not know or are not sure about what IaaS, PaaS, SaaS and 
other designations are.

Let’s start with the understanding that cloud technologies use a single 
classification of computing models with a suffix «... aaS» (... as a service). 
This will help you navigate these acronyms more quickly. Now we’re going 
to have a look at a cloud service model. 

IaaS (Infrastructure as a Service)
«Infrastructure as a service» – a user eliminates the need to deal with 

infrastructure. All responsibility for an operation of the equipment is 
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shifted to a service provider. In most cases, IaaS is a model of selling server 
time, depending on the amount of consumed computing power and network 
traffic. 

PaaS (Platform as a Service)
«Platform as a service» – a user gets the opportunity to deploy 

applications without the cost of hardware and software. An apps can 
be created by any company or offered as a third-party web service. It is 
recommended to use only as much computational resources as required 
dynamically changing the workload and operating parameters.

SaaS (Software as a Service)
«Software as a service» – a user can use ready-made software and 

tools through the Internet client in his work smartphone or on a computer. 
The most convenient model for remote management of an application 
that is quickly upgraded and updated, does not require control over the 
infrastructure, operating systems without loss of customization and data.

MaaS (Monitoring as a Service)
«Monitoring as a Service» – allows you to track key parameters of 

infrastructure and software that a user uses through the central control 
panel in the web interface online. It is still a new link in this big cloud 
puzzle, but it is already considered an integral part of the future of the IT 
industry and Big Data processing. Helps to reduce the risks of unexpected 
costs and optimize work.

CaaS (Communication as a Service)
«Communication as a service» is an IT outsourcing solution for 

corporate communications leased from one provider. It includes an Internet 
telephony service (voice over IP, that is, VoIP), instant messengers (IM 
applications), interfaces for collaboration or synchronization of changes in 
working documents, video conferencing. The user orders what is required 
for communication and eliminates infrastructure and software costs with 
dynamic expansion of capacity and coverage on demand.

XaaS («Anything» as a Service)
«Anything as a service» is a model of providing information technologies 

as a ready-made service using hybrid cloud computing models or focusing 
on one of them.

Consider companies that provide mobile cloud services across a variety 
of models.

Amazon Web Services
In the infrastructure sector, amazon Web Services was initially 

dominated by the automated public cloud model followed by Rackspace. 
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Amazon Web Services offer a wide range of global cloud products, including 
computing services, storage, databases, analytics tools, networking, mobile 
services, and more. These services help different organizations grow faster, 
reduce IT costs and ensure scale. The largest corporations and fast-growing 
startups trust AWS to support a wide range of workloads, including mobile 
and web applications, game development, data processing and storage, 
storage, archiving and more.

AnyPresence
The goal of the AnyPresence cloud-based mobile platform for businesses 

is to reduce costs and simplify design and deployment of applications. 
You can use it to collect and deploy HTML5, iOS, and Android programs 
without installing software. Mobile application templates and integration 
capabilities make mobile projects easier.

Skyhigh Networks
Skyhigh Networks allows businesses to use cloud services (SaaS, 

PaaS and IaaS) to address problems arising from an active uncontrolled 
use of cloud services by employees, especially those armed with personal 
mobile devices. The cloud service does not place additional burden on 
the customer’s IT infrastructure. No installations or agents are required 
for mobile devices. Using the platform, IT administrators and security 
professionals identify cloud services on the network and receive detailed 
risk reports for each of them.

Microsoft
Microsoft’s IaaS cloud service offers Azure Mobile Services, which are 

designed to make it easier for mobile app developers to build and use a 
backend. Using the Windows Azure cloud as such a backend will provide 
ready-made push notification functionality, cloud storage, authentication, 
and authorization of users without having to deploy their own infrastructure. 
In addition, with the development of the service, will be added official 
instrumental support for Windows Phone, iOS and Android.

Mobile cloud trends:
1) Companies are moving towards a mobile cloud for customers who 

need smartphone and tablet apps to access key companies. Employees 
need access from mobile devices. Behavior patterns and habits are 
changing under the influence of the mobile cloud. According to the 
Pew Internet Project, by 2020, most Internet users will be working 
mainly in cyberspace with applications on successful servers available 
through network devices.

2) A mobile ecosystem that changes behaviors and habits consists 
of many devices. The possibilities for exploiting the information 
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generated by these devices seem endless, for example, one of the 
projects proposes the organization of parking lots using smart devices 
that can send messages to drivers about the availability of free spaces. 

3) Another trend indicates the «mobilization» of money through the 
mobile cloud. For example, TabbedOut has created a service that lets 
you open, view and pay checks using smartphones. Starbucks began 
providing customers with the ability to pay for purchases using an 
e-wallet that generates a barcode on the screen that is scanned by a 
cashier. A Starbucks customer’s wallet is funded by credit card or 
PayPal account.

1.6 Classification of Mobile Devices 

Recently, publications of numerous analysts have begun to appear in the 
periodicals more and more often, trying to justify the division of pocket 
devices into classes according to one or another criterion. And indeed, 
looking at new items displayed in stores, an ordinary inexperienced buyer 
sometimes simply gets lost in their variety. It is difficult for a layman to 
distinguish a cell phone from, say, a pocket PC, a smartphone, a videophone, 
a communicator, or a camera phone. Meanwhile, all these terms, to one 
degree or another, have already taken root in the Russian language, just as 
neologisms like «telephone», «TV» and «Internet» have taken root in their 
time. Sooner or later, each of us will have to get used to these words in order 
not to be left behind the board of progress. Moreover, all these verbal new 
formations were invented not for specialists, but just for the convenience of 
consumers.

In fact, everything is quite simple, and the rapid emergence of new 
words is hardly to blame the inventors of all these novelties – just the world 
around us is changing much faster than sometimes we would like.

So, let’s try to understand the modern terminology of pocket 
communication devices even if we do not manage to satisfy all connoisseurs. 
Afterall, what can you do? Even some modern players work under the 
control of full operating systems and have functions that give great 
advantage to any pocket-com-drinker of previous years. But today we will 
not be immersed in the different images of all handheld electronic devices. 
Let’s limit ourselves to starting with devices similar to a phone.

Today, there is no generally accepted standard term which we could 
use to define this or the other device. Nevertheless, some criteria well 
established in the special literature still exist, and now we will try to define 
the main terms denoting a particular class of devices. At least roughly.
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What devices are mobile? And why are they called that, and what is this 
well-known mobility?

Mobile devices are devices such as smartphones, Internet tablets, 
e-books, phones, PDAs, netbooks. Their main characteristic is, of course, 
the size. In the era of total miniaturization, mobile devices are displacing 
so-called «stationary» ones: computers are replaced by tablets and 
smartphones, smartwatches, virtual reality glasses and other «mobile» 
portable, lightweight devices.

Smartphones
Smartphone (from the English Smartphone – clever phone) is a mobile 

phone, which is supplemented by the capabilities of a personal computer. 
And this is true – today smartphones have replaced computers for many 
users because they provide all the same functions. In the future, smartphones 
will be even more popular as a replacement for personal computers and 
laptops. This is also confirmed by the fact that users are increasingly using 
smartphones to access the Internet [7].

The main difference between a smartphone and a usual mobile phone 
is the presence of an operating system. However, considering the fact that 
some phones are equipped with an operating system, there should be much 
more differences. For example, this is a large touch screen.

 The very first smartphone, in our usual form, with a touch screen 
where control was carried out only by hands, was the first iPhone – it was 
produced in 2007. Then the smartphone became a real sensation because 
before that no one offered anything like it on the market. It’s no surprise 
that in a matter of months, the iPhone has become a sales leader. 

Figure 1.31. iPhone
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It is worth noting that the functionality of the very first iPhone was 
limited. For example, it lacked the ability to send MMS messages, which, 
however, did not affect the sales of the device in any way.

What does the use of a smartphone give us? This is:
1) Surfing the internet and social networks.
2) Multimedia center. You can watch movies on the smartphone screen, 

listen to music, watch online broadcasts.
3) Games. In official online stores today, you can find a huge number of 

all kinds of games, some of which are free.
4) Camera. Cameras allow you not only to get great photos, including 

«selfies» but also to have online video calls or video chats with 
friends. 

5) Wireless modules greatly expand the possibilities. For example, you 
can use mobile communications to access the Internet, more to it the 
current technologies make the speed of the mobile Internet higher 
than on the home computer.

6) Applications. In online stores there is a huge number of games for 
every taste and purse.

Generally speaking, the «smart phone» fully justifies its name - it really 
is a phone and a computer in one device.

Tablets
A tablet computer is a modern multimedia device the possibilities of 

which are almost limitless. At the moment, tablet-type devices are used in 
all areas of human life from domestic use to high-tech enterprises and, of 
course, in business.

If a few years ago tablets were not so popular, and few people knew 
about them, but Apple’s incredible breakthrough with its first iPad pushed 
many manufacturers of computer technology to quickly release similar 
products.

For many years of competition between companies, large and small, we 
got a huge market of tablet computers where you can find absolutely any 
gadgets, both expensive and inexpensive, and most importantly, they were 
able to satisfy the desires of millions of users around the world, and there is 
no limit [7]. 

A prototype of the future tablet gadget, even to say the idea, once-was 
up with the advent of the first computer. Even then, the once-workers and 
engineers were trying to create something similar to a notebook, only 
an electronic one that could store much more information than a regular 
notebook.
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As the first computer developed, the tablet itself developed and appeared, 
at first they wanted to make it look like a small-scale personal computer, i.e. 
a monitor, keyboard, mouse, but only all in a reduced version. From this 
modern netbooks and laptops appeared, but some companies, for example, 
DEC, went further and finally released, so to speak, a standard of future 
e-books. The resulting device was perfect for reading documents and 
supported pen input.

After the release of iPhone followed by iPad, the world and humanity 
entered a new era of computer technology, the pace of which only increased 
every year.

The state-of-the-art tablet device is a multifunctional computer that 
supports, in addition to touch, pen and voice input, works well with almost 
all external peripherals from standard USB cards to keyboards and hard 
drives.

Recently, some touchscreen devices have achieved such performance 
that they can compete with budget laptops, and even win in some 
positions. After the advent of the iPad which functions based on a closed 
and proprietary iOS operating system, many developers began to develop 
their own operating systems which are now used by more than 80% of all 
produced touch devices.

Figure 1.32. Tablet

Wearable devices
Typically, such devices are equipped with sensors that track various 

forms of physical activity or parameters of the user’s environment. Most 
modern wearable devices use a smartphone with an internet connection. 
But in the future, as battery life and processor power increases, component 
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size decreases, and other technical challenges are overcome, wearable 
devices will become truly independent and use their own processors and 
connectivity.

Most consumers believe that wearable devices are something like 
physical activity trackers (such as Fitbit) or smartphone accessories (Pebble 
and others). However, many developers are already exploring a possibility 
of more active use of wearable devices.

 Vanson Bourne conducted a study of 300 UK IT-CIOs. The result 
showed that 29% of UK companies have projects in one way or another 
related to the use of wearable devices. The main reasons for such projects 
are employee well-being (16%), quick access to important information (15%) 
and improved customer service (14%).

Modern wearable devices are able to track heart rate, body temperature, 
blood pressure and the like. Insurance companies plan to offer policies at a 
bargain price to those customers who agree to wear devices that track their 
health and activity level.

Employees share their biometric data with an employer who uses them 
to motivate the company’s employees to keep their lifestyles healthy and 
provides the insurance company with information to reduce the corporate 
insurance costs.

a                                                                  b
Figure 1.33. Wearable devices: a – Smart Watch; b – Fitness bracelet

In principle, we figured out what the essence of mobile devices is. The 
main thing is to choose the right mobile device, and then it will truly serve 
users in all matters.
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1.7 Communication Technology

1.7.1 Wi-Fi Technology. Standards

The fastest growing telecommunications segment today is Wireless 
Local Network (Wi-Fi). In recent years, there has been increasing demand 
for mobile devices based on wireless technology.

It’s worth noting that Wi-Fi products transmit and receive information 
using radio waves. Multiple simultaneous broadcasts can occur without 
mutual interference due to the fact that radio waves are transmitted on 
different radio frequencies, also known as channels. 

To transmit information, Wi-Fi devices must «superimpose» the data on a 
radio wave also known as a carrier wave. This process is called modulation. 
There are various types of modulation, which are discussed below. Each 
type of modulation has advantages and disadvantages in terms of efficiency 
and power requirements. Together, the operating range and modulation type 
define a physical data layer (PHY) for data transmission standards. Products 
are PHY compatible when they use one band and one modulation type [8].

The first standard of wireless networks 802.11 was approved by the 
Institute of Electrical and Radio Electronics Engineers (IEEE) in 1997 
and maintained the data speed of up to 2 Mbps. The standard modulation 
technology schemes are pseudo-random frequency tuning (FHSS – 
Frequency Hopping Spread Spectrum) and wideband direct spread spectrum 
modulation (DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum).

In 1999, IEEE approved two more Wi-Fi wireless standards – 802.11a 
and 802.11b.

The 802.11a standard operates in a frequency range of 5 GHz with a data 
growth of up to 54 Mbps. This standard is based on the digital modulation 
technology of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM –
Orthogonal Frequency Division Multiple).

The 802.11b standard uses a 2.4GHz frequency range and reaches data 
speeds of up to 11 Mbps. Unlike the 802.11a standard, the 802.11b is built 
on the DSSS principle.

Since the DSSS scheme is easier to implement than OFDM, products 
using the 802.11b standard have started to appear on the market earlier 
(since 1999). Since then, wireless radio access protocol products and those 
using the standard 802.11b have been widely used in corporations, offices, 
houses, country cottages, public places (hot spots) and so on. All products 
that have passed the WECA Wireless Ethernet Interoperability Alliance 
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certification are marked with the officially registered Wi-Fi logo. Alliance 
WECA (includes all major manufacturers of wireless devices based on 
Wi-Fi technology. The alliance is engaged in certifying, labeling, and also 
testing for interoperability equipment using Wi-Fi technology.

In early 2001, the United States Federal Communications Commission 
(FCC) ratified new rules allowing additional 2.4 GHz modulation This 
allowed the IEEE to expand the 802.11b standard resulting in support for 
higher data rates. Thus, the 802.11g standard appeared which operates at 
data rates up to 54 Mbps and was developed using ODFM technology.

Wi-Fi frequencies
Wireless Internet access is now available to everyone. It is enough 

to connect Wi-Fi at home, in a country house or in an office and you 
can receive a signal without worrying about endless wires, telephone 
connections, modems and communication cards.

A Wi-Fi router is a router that decides how to forward packet data for 
various modular network segments. Simply put, if a user has one or more 
laptops in the house and they all need an Internet connection, then a wireless 
router solves this problem.

The Wi-Fi system independently finds laptops and establishes a 
connection with the Internet. The standard scheme of wireless route-
congestion provides at least one connection. The distribution of internet 
occurs at different frequencies.

The Republic of Kazakhstan has developed documents that regulate 
the distribution of frequencies: «The list of authorized and import of high 
frequency devices from abroad to the Republic of Kazakhstan» and Decree 
of the Government of the Republic of Kazakhstan dated September 11, 
2000 No. 1379 «On Approval of the Table of Allocation of Frequency Bands 
Between Radio Services of the Republic of Kazakhstan».

Certain frequencies are basic for work in the ranges and do not require 
special permission. To find a free communication channel, you need to 
coordinate the network with other network administrations. Each network 
must use a frequency channel separated from the other channel by a 25 
MHz band. Table 1.2 provides the standards.

Table 1.2

Standard 802.11 802.11a 802.11b 802.11g

Standard 
certification date 

1997 1999 1999 2003
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Сontinuation of table 1.2

Affordable 
bandwidth 

83.5 MHz 300 MHz 83.5 MHz 83.5 MHz

Frequency of 
operations

2.4-2.4835 
Ghz

5.15-5.35 Ghz
2.4-2.4835 

Ghz
2.4-2.4835 

Ghz

Modulation 
types

DSSS, FHSS OFDM DSSS DSSS, OFDM

Channel data 
speed 

2, 1 Mbps
54, 48, 36, 24, 

18, 12, 9 , 6 
Mbps

11, 5.5, 2, 1 
Mbps

54, 36, 33, 24, 
22, 12, 11, 9, 
6, 5.5, 2, 1 

Mbps

Compatibility 802.11 Wi-fi5 Wi-Fi
Wi-Fi at 11 
Mbps and 

below

With the use of 5 GHz and OFDM modulation, standard 802.11a has 
two key advantages over the 802.11b standard. First, it is a significantly 
increased data transfer rate over communication channels. Secondly, the 
number of non-overlapping channels has increased.

The 5GHz range (also known as UNII) actually consists of three sub 
ranges: UNII1 (5.15-5.25 GHz), UNII2 (5.25-5.35 GHz) and UNII3 (5.725-
5.825 Ghz). With two UNII1 and UNII2 sub-ranges used at the same time 
you can get up to eight non-cross channels versus just three in the 2.4 GHz 
range. Also, this standard has much more affordable bandwidth. Thus, using 
the 802.11a standard you can support more simultaneous, more productive, 
non-conflict wireless connections.

It should be noted that since the 802.11a and 802.11b standards operate 
in different ranges, the products developed for these standards are not 
compatible either. For example, a Wi-Fi hotspot operating in the 2.4 GHz 
802.11b band will not work with a wireless LAN card that operates in the 
5 GHz band. However, both standards can coexist. For example, users 
connected to access points using different standards can also use any 
internal resources of this network, provided that these access points are 
connected to the same core network.

802.11g – high speed in the 2.4GHz range. The 802.11g carries higher 
data speeds while maintaining compatibility with 802.11b products. The 
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standard operates using DSSS modulation at speeds up to 11 Mbps, but 
additionally uses OFDM modulation at speeds above 11 Mbps. Thus, the 
equipment of 802.11b and 802.11g is compatible at speeds not exceeding 
11Mbps. If in the 2.4 GHz band you need a speed higher than 11 Mbps, 
then you need to use equipment of the 802.11g. We can say that the 802.11g 
standard combines all the best of both the 802.11b and 802.11a standards. 

Standard 802.11n. The standard for Wi-Fi networks, appeared in 2009. It 
is called Wi-Fi 4. It operates in the 2.4 and 5 GHz bands (devices supporting 
the 5 GHz band are much less common), and it allows speeds up to 150 
Mbps with a channel width of 40 MHz for each independent antenna. 
802.11n uses completely new technologies that increase data transfer rates 
and extend coverage. The modulation used by the standard is called MIMO 
(Multiple Input Multiple Output). This modulation is based on the use of 
multiple antennas, respectively, a lot of information streams are created, 
which significantly increases the data transfer rate.

Wi-Fi Standard 802.11ac. A standard for wireless local area networks 
Wi-Fi, operating in the 5 GHz frequency range. Backward compatible with 
IEEE 802.11n (5 GHz band) and IEEE802.11a. Received the name Wi-Fi 5. 
In 2019-2020, it will be replaced by the IEEE 802.11ax standard. Devices 
with 802.11ac usually also implement the 802.11n in the 2.4 GHz range.

The standard allows you to significantly expand the bandwidth of the 
network, starting from 433Mbps to 6.77 Gbps at 8xMU-MIMO-antennas. 
This is the most significant innovation regarding IEEE 802.11n. In addition, 
a decrease in power consumption (J / bit) is expected, which, in turn, will 
increase the battery life of mobile devices.

Scope of Wireless Technology 
In most cases, wireless networks (using hotspots and routers) are built 

for commercial purposes to attract profit from customers and tenants.
1) office centers;
2) shopping malls;
3) hotel complexes;
4) warehouses;
5) venue for commercial and public events and so on.

1.7.2 GSM Standards – Generation of Cellular Networks

Generation of cellular communication is a set of functional capabilities 
of a network, namely: registration of a subscriber, establishment of a call, 
transfer of information between a mobile phone and a base station via a 
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radio channel, a procedure for establishing a call between subscribers, 
encryption, roaming in other networks, and a set of services provided to a 
subscriber [8].

All mobile networks are divided into different generations. G is 
an English capital letter for Generation. The evolution of cellular 
communication systems includes several generations of 1G, 2G, 3G, 4G. 
Work is underway to create new fifth generation (5G) mobile networks. 
Standards of various generations, in turn, are subdivided into analog (1G) 
and digital communication systems (the rest). 

Let’s consider them in more detail. Communication has always been of 
great importance to humanity. When two people meet, a voice is enough 
for them to communicate, but when the distance between them increases, 
there is a need for specialized tools. When Alexander Graham Bell invented 
the telephone in 1876, a significant step was taken to allow two people to 
communicate, but to do so, they needed to be near a fixed telephone set. 
For more than a hundred years, wire lines have been the only way for 
most people to organize telephone communications. Radio communication 
systems that do not rely on wires for network access were developed for 
special purposes (for example, the army, the police, the navy, and closed 
car radio networks), and eventually systems appeared that allowed people to 
communicate on the phone using radio communication. These systems were 
primarily intended for people driving cars and became known as mobile 
telephone systems [8]. 

First Generation Mobile (1G)
The official birthday of cellular communications is April 3, 1973, when 

Motorola’s head of mobile communications, Martin Cooper, called Joel 
Engel, AT&T Bell Labs’ head of research, while on a busy New York 
street. These two companies were at the forefront of mobile telephony. 
This technology was commercialized 11 years later, in 1984, in the form of 
the first generation (1G) mobile networks which were based on an analog 
method of information transmission.

The main standards for analog mobile communications are AMPS 
(Advanced Mobile Phone Service) (USA, Canada, Central and South 
America, Australia), TACS (Total Access Communications System) 
(England, Italy, Spain, Austria, Ireland, Japan) and NMT (Nordic Mobile 
Telephone) (Scandinavian countries and several other countries). There were 
also other standards for analog mobile communications – S-450 in Germany 
and Portugal, RTMS (Radio Telephone Mobile System) in Italy, Radiocom 
2000 in France. In general, mobile communications of the first generation 
were a patchwork quilt of incompatible standards.
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In the days of 1G, no one thought about data services – these were 
analog systems, conceived and developed solely for voice calls and some 
other modest capabilities. Modems existed, however, due to the fact that 
wireless communication is more susceptible to noise and distortion than 
conventional wired communication, data rates were incredibly slow. In 
addition, the cost of a minute of conversation in the 80s was so high that a 
mobile phone could be considered a luxury.

All analog standards use frequency (FM) or phase (PM) modulation for 
voice transmission and frequency shift keying for transmission of control 
information. This method has a number of significant disadvantages: the 
ability to listen to conversations by other subscribers, the lack of effective 
methods to combat signal fading under the influence of the surrounding 
landscape and buildings or due to the movement of subscribers. To transmit 
information from different channels, different parts of the frequency 
spectrum are used – the Frequency Division Multiple Access (FDMA) 
method is used. This is directly related to the main disadvantage of analog 
systems – the relatively low capacity, which is a consequence of insufficient 
rational use of the allocated frequency band in frequency division.

Each country has developed its own system, incompatible with the rest 
in terms of equipment and operation. This led to the need for a common 
European mobile communication system with high capacity and coverage of 
the entire European territory. The latter meant that the same mobile phones 
could be used in all European countries and that incoming calls were to be 
automatically routed to the mobile phone regardless of the user’s location 
(automatic roaming). In addition, it was expected that a single European 
market with common standards would lead to cheaper user equipment and 
network elements regardless of manufacturer [8]. 

Second Generation Mobile (2G)
In 1982, the CEPT (French Conférence européenne des administrations 

des postes et télécommunications) formed a working group called the 
Groupe Spécial Mobile (GSM) to study and develop a pan-European 
terrestrial system general purpose mobile communication – the second 
generation of cellular telephony (2G) systems.

The name of the GSM working group also came to be used as the name 
of the mobile communication system. In 1989, the responsibilities of CEPT 
were transferred to the European Telecommunications Standards Institute 
(ETSI). GSM was originally intended for ETSI member countries only. 
However, many other countries also have a GSM system implemented, such 
as Eastern Europe, Middle East, Asia, Africa, Pacific and North America 
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(with a GSM derivative called PCS1900). The name GSM has come to mean 
«Global System for Mobile Communications», which is in keeping with its 
essence.

The first mobile networks of the second generation (2G) appeared in 
1991. Their main difference from the first-generation networks was the 
digital method of information transmission, due to which, the service of 
exchange of short text messages SMS (Short Messaging Service) appeared, 
beloved by many. When building second-generation networks, Europe 
went by creating a single standard – GSM; in the United States, most 2G 
networks were built on the basis of the D-AMPS (Digital AMPS – digital 
AMPS) standard, which is a modification of analog AMPS. By the way, it 
was this circumstance that caused the appearance of the American version 
of the GSM standard – GSM1900. With the development and spread of the 
Internet, for mobile devices of 2G networks, WAP (Wireless Application 
Protocol) was developed – a protocol for wireless access to the resources of 
the global Internet directly from mobile phones.

The main advantages of 2G networks over their predecessors were that 
telephone conversations were encrypted using digital encryption; 2G system 
introduced data services starting with SMS text messages. 

The growing need of mobile users to use the Internet from mobile 
devices has become the main impetus for the emergence of networks, 
generation 2.5G which became the transition between 2G and 3G. 2.5G 
networks use the same mobile communication standards as 2G networks, 
but support for packet data transmission technologies has been added to 
the available capabilities – GPRS (General Packet Radio Service), EDGE 
(Enhanced Data rates for GSM Evolution – increased transmission speed for 
GSM development) in GSM networks. The use of packet data transmission 
made it possible to increase the speed of information exchange when 
working with the Internet from mobile devices up to 384 kbps, instead of 
9.6 kbps for 2G networks. 

The HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) system is the 
simplest upgrade of the GSM system for data transmission. The essence 
of this technology was to allocate to one subscriber not one, but several 
(theoretically up to eight) time intervals. Thus, the maximum speed 
increased to 115.2 kbps. HSCSD provided a speed sufficient to access the 
Internet, however, during data transmission, data packets are separated 
by indefinite intervals, thus using this technology is extremely wasteful. 
The fact is that HSCSD networks, like classical GSM networks, are based 
on circuit switching technology in which a duplex channel is assigned to 
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a subscriber for the entire duration of the communication session. Due to 
pauses in transmission, the channel resource was spent irrationally. 

A further evolution of the GSM system was the GPRS technology. Its 
implementation contributed to a more efficient use of the channel resource 
and the creation of a comfortable environment when working with the 
Internet. The GPRS system is designed as a packet data transmission 
system with a theoretical maximum transmission rate of about 170 kbps. 
GPRS coexists with the GSM network, reusing the basic structure of the 
access network. The GPRS system is an extension of GSM networks with 
the provision of data services on the existing infrastructure, while the 
core network is expanding by overlaying new components and interfaces 
dedicated to packet transmission. 

Progress did not stand still and, to increase the data transfer speed, a 
new system was invented – EDGE. It provided for the introduction of a new 
modulation scheme. As a result, the speed of 384 kbps became achievable. 
EDGE has been introduced in GSM networks since 2003 by Cingular (now 
AT&T) in the United States.

GPRS and EDGE technologies were used differently in different sources. 
They have already outgrown the second generation but have not yet reached 
the third generation. GPRS was often called 2.5G and EDGE 2.75G.

The main digital standards of second-generation cellular systems:
–  D-AMPS (Digital AMPS – Digital AMPS; 800 MHz and 1900 MHz 

ranges);
– GSM (Global System for Mobile Communications – Global Mobile 

Communications, 900, 1800 and 1900 MHz) bands; 
– CDMA (800 and 1900 MHz ranges);
– JDC (Japanese Digital Cellular) is the Japanese standard of digital 

communication. 
Third Generation Mobile (3G)
A further development of mobile networks was the transition to the third 

generation (3G). 3G is a standard for mobile digital communications, which, 
under the abbreviation IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 
2000), unites five standards – W-CDMA, CDMA2000, TD-CDMA / 
TD-SCDMA, DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – 
advanced digital wireless technology). Of the listed 3G components, only 
the first three are full-fledged third-generation cellular communication 
standards. DECT is a wireless telephony standard for home or office use, 
which, within the framework of third generation mobile technologies, can 
only be used to organize hot spots (hotspots) to these networks.
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The IMT-2000 standard gives a clear definition of 3G networks – the 
third-generation mobile network is understood as an integrated mobile 
network, which provides: for stationary subscribers, an information 
exchange rate of at least 2048 kbit/s, for subscribers moving at a speed of 
no more than 3 km/h – 384 kbps, for subscribers moving at a speed not 
exceeding 120 km/h – 144 kbps.

With global satellite coverage, 3G networks must provide an exchange 
rate of at least 64 kbit/s. The basis of all third-generation standards are code 
division multiple access protocols. This network access technology is not 
fundamentally new. The first work on this topic was published in the USSR 
back in 1935 by D.V. Ageev.

Technically, code division networks operate in the following way – 
each user is assigned a specific numeric code that spreads over the entire 
frequency band allocated for the network. In this case, there is no time 
division of signals, and the subscribers use the entire channel width. In this 
case, the subscriber signals are superimposed on each other, but thanks to 
the numeric code they can be easily differentiated. As mentioned above, this 
technology has been known for a long time, but until the mid-80s of the 
last century it was classified and was used exclusively by the military and 
special services. After the removal of the secrecy labels, its active use in 
civilian communication systems began [8].

Generation 3.5G
The further development of networks was the technology HSPA (English 

High-Speed Packet Access), which became known as 3.5G. Initially, it 
allowed reaching speeds of 14.4 Mbit/s, but now theoretically a speed of 
84 Mbit/s or more is achievable. HSPA was first described in the fifth version 
of the 3GPP standards. It is based on the theory that, with comparable cell 
sizes, the use of multi-code transmission allows reaching peak speeds.

Fourth Generation Mobile (4G)
In March 2008, the radiocommunication sector of the International 

Telecommunication Union (ITU-R) defined a number of requirements 
for the international mobile wireless broadband 4G standard, called the 
International Mobile Telecommunications Advanced (IMT-Advanced) 
specifications, in particular by setting the data rate requirements for service 
subscribers: 100 Mbit/s should be provided for highly mobile subscribers (for 
example, trains and cars), and subscribers with low mobility (for example, 
pedestrians and fixed subscribers) should be provided with 1 Gbit/s.

Since the first versions of mobile WiMAX (Worldwide Interoperability 
for Microwave Access) and LTE (Long Term Evolution) support speeds 
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significantly less than 1 Gbps, they cannot be called IMT-compliant 
technologies. Advanced, although they are often referred to by service 
providers as 4G technology. On December 6, 2010, ITU-R recognized that 
the most advanced technologies are 4G.

The main, basic, fourth-generation technology is the technology of 
Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM). In addition, for 
maximum transmission speed data transmission using N antennas and 
their reception with M antennas – MIMO (Multiple Input/Multiple Output) 
is used. With this technology, transmitting and receiving antennas are 
separated so as to achieve weak correlation between adjacent antennas [8].

What is 5G?
Above, we examined four generations of mobile communications. 

Currently, operators, with the support of equipment suppliers (vendors), are 
actively testing the capabilities of the fifth-generation networks which are 
expected to flourish commercially by 2020. The explanation is quite simple: 
there is a so-called ten-year rule. If you look a little into the past, you 
will notice that each new generation of mobile communications appeared 
about 10 years after the appearance of the previous one: the first generation 
appeared in the early 80s, the second – in the early 90s, the third –
in the early 00s, the fourth – in 2009. The conclusion is that commercial 
5G networks will begin to fill the world in 2020. The fifth generation 
(5G) mobile communication standard is a new stage in the development of 
technology, which is intended to expand the possibilities of accessing the 
Internet through radio access networks.

The standardization of mobile communication networks of the 2nd, 
3rd, 4th and 5th generations is carried out by the partner project for 
standardization of 3rd generation systems (3rd Generation Partnership 
Project, 3GPP). In 2017, 3GPP officially announced that 5G would become 
the official name for the next generation of mobile communications and 
introduced a new official logo for the communications standard.

Figure 1.34. 5G logo
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5G Network Services
– Extreme Mobile Broadband (eMBB) – implementation of ultra-

wideband communication to transfer «heavy» content;
– Massive Machine-Type Communications (mMTC) – support for the 

Internet of Things (ultra-narrowband communication); 
– Ultra-Reliable Low Latency communication (URLLC) – providing a 

special class of services with very low latency. 
More services on 5G networks can be reviewed here.
Obviously, there will be many more devices connected to the network 

in the future, most of which will operate on a «always online» basis. In this 
case, a very important parameter will be their low power consumption. 

5G network requirements
1) Network bandwidth of up to 20 Gbps down (to subscriber); and up to 

10 Gbps in reverse (up). 
2) Support for simultaneous connectivity of up to 1 million devices/km2.
3) Reduction of time delay on the radio interface to 0.5 ms (for URLLC 

Super-reliable inter-machine services) and up to 4ms (for eMBB 
Super-wide mobile services). 

Potential technologies in 5G
1) Massive MIMO. MIMO technology means using multiple antennas 

on transceivers. The technology, which has been successfully applied 
in fourth generation networks, will also find application in 5G 
networks. At the same time, if the networks currently use MIMO 2x2 
and 4x4 then in the future the number of antennas will increase. This 
technology has two powerful arguments at once for its application: 
the data transfer rate increases almost in proportion to the number of 
antennas; the signal quality is improved when the signal is received 
by several antennas at once due to the diversity of reception (Receive 
Diversity). 

2) Going into centimeter and millimeter ranges. Currently, LTE 
networks operate in frequency bands below 3.5 GHz. For the full 
functioning of 5G mobile networks, it is necessary to deploy networks 
in freer high-frequency bands. With an increase in frequency at which 
information is transmitted, the communication range decreases. 
This is a law of physics it can be circumvented only by increasing 
transmitter power which is limited by sanitary standards. However, 
it is believed that the base stations of fifth-generation networks will 
be located more densely than they are now due to the need to create 
a much larger network capacity. The advantage of the tens of GHz 
bands is the large amount of free spectrum.
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3) Multi-technology. To provide high-quality service in 5G networks, 
it is necessary to support both existing standards, such as UMTS, 
GSM, LTE, and others, for example, Wi-Fi. Base stations using Wi-Fi 
technology can be used to offload traffic in particularly busy places. 

4) D2D (Device-to-device). Device-to-device technology allows devices 
located nearby to each other to exchange data directly, without 
participation of the 5G network through which only signaling traffic 
will pass. The advantage of this technology is the ability to transfer 
data transmission to the unlicensed part of the spectrum, which will 
further relieve the network. 

In October 2019, the first 5G Beeline network began operating in 
Kazakhstan. The pilot zone of the fifth generation of mobile communications 
is deployed in the city of Shymkent. Technology testing will last three 
months and will be completed in December 2019. Based on the pilot results, 
the cellular operator will receive an analysis of the necessary investments in 
technology, the prospects for 5G in Kazakhstan and assess the readiness of 
its own networks for the widespread introduction of 5G. 

 The 5G network is built on Nokia equipment and consists of three 
base stations and core network equipment. The total coverage area is about 
thirteen square kilometers. This is enough for tests of speed, functionality, 
measurements of signal propagation both outside and inside the premises. In 
the future, the experience of Shymkent will become a ready-made business 
case for the construction and implementation of 5G. That is, the experience 
of Kazakhstan will become key in the implementation of 5G, it is used 
both in the Beeline network and in other companies of the VEON group, 
in countries such as Russia, Ukraine, Kyrgyzstan, Armenia, Pakistan and 
Bangladesh and others. 

The benefits of 5G are not limited to high speeds of mobile Internet, 
which for the end user will be at least 1 Gbps. First, the commercial use 
of this communication standard is necessary for the digitalization of the 
economy, industry, cities. Such technology as «Internet of Things» with the 
introduction of 5G will become widespread.

Beeline has already begun preparations for the widespread introduction 
of 5G. The company has launched a project for a large-scale network 
modernization. It provides for a full coverage analysis, with the aim of 
building new base stations that will provide high Internet speeds, without 
«white spots» in cities. Replacement of equipment at a number of facilities 
will allow to bring data transfer rates to 4.5G and 4.9G levels and in the 
future to quickly transfer base stations to work according to 5G standards. 
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Today, Beeline is available in more than 3,700 cities and towns in 
Kazakhstan. This is 95% of the population 65% of which have access to the 
internet standard 4G.

Thus, the evolution of mobile standards can be presented in the following 
form (Figure 1.35):

Figure 1.35. Evolution of Mobile Standards

1.7.3 Bluetooth Technology

The technology uses small, short-range transceivers either directly built 
into a device or plugged into a free port or a PC card. Adapters operate 
within a radius of 10 meters and, unlike IrDA, they do not have to be in 
line of sight, that is, there may be various obstacles or walls between the 
connected devices. 

Devices using Bluetooth operate in the 2.45 GHz ISM (Industrial, 
Scientific, Medical) range and are capable of transmitting data at speeds of 
up to 720 kbps at a distance of up to 10 meters and transmitting 3 voice 
channels. This is achieved using 1 mW of transmit power and a frequency 
shifting mechanism that prevents interference. If a receiving device 
determines that the distance to a transmitting device is less than 10 m, it 
automatically changes the transmit power to the level required for the given 
location of the devices. The device switches to power saving mode when the 
amount of data transferred becomes small or the transfer stops.
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The technology uses FHSS – Frequency Hopping (1600 hops/s) with 
extended spectrum. During operation, the transmitter switches from one 
operating frequency to another according to a pseudo-random algorithm. 
Time division duplex (TDD) is used for full duplex transmission. Isochronous 
and asynchronous data transfer is supported and easy integration with TCP 
/ IP is provided. Time Slots are unwrapped for synchronous packets, each of 
which is transmitted on a different radio frequency. 

Bluetooth devices should be powered by 0.1 W. Each device has a 
unique 48-bit network address compatible with the IEEE 802 local network 
standard format.

The 2.45 GHz band is not licensed and can be freely used by anyone. 
It is controlled only by the Federal Communications Commission (FCC), 
limiting the part of the range that each device can use. The fact is that there 
are a lot of these devices – starting from wireless networks that support 
standards 802.11 and 802.11b and Bluetooth devices and up to microwave 
ovens. The commission is now considering a request to increase the usable 
range for Home RF (a specification used in audio and video equipment). 
This increase may affect other devices operating in this range which are 
increasing in number. At the same time, the FCC stated that the use of 
an unlicensed frequency carries an undoubted risk and the possibility of 
interference and conflicts between devices is possible.

Bluetooth devices are able to communicate with each other forming 
piconets each of which can include up to 256 devices. In this case, one of 
the devices is the master (Master), seven more are slaves (Slave), the rest are 
in standby mode. Piconets can overlap and slave resources can be accessed. 
Overlapping piconets can form a distributed network over which data can 
migrate.

Bluetooth Principle
The principle of operation is based on the use of radio waves. Bluetooth 

radio communication is carried out in the ISM-band (Industry, Science 
and Medicine), which is used in various household appliances and wireless 
networks (license-free range 2.4-2.4835 GHz). Bluetooth uses the Frequency 
Hopping Spread Spectrum (FHSS) method. The FHSS method is easy 
to implement, provides robustness to broadband interference, and the 
equipment is inexpensive.

According to the FHSS algorithm, in Bluetooth, the signal carrier 
frequency jumps 1600 times per second (a total of 79 operating frequencies 
1 MHz wide are allocated, and in Japan, France and Spain the band is already 



211

-23 frequency channels). The sequence of switching between frequencies for 
each connection is pseudo-random and is known only to the transmitter and 
the receiver which every 625 μs (one time slot) synchronously re-tunes from 
one carrier frequency to another. Thus, if several pairs of receiver-transmitter 
work nearby, they do not interfere with each other. This algorithm is also an 
integral part of the system for protecting the confidentiality of transmitted 
information: the transition occurs according to a pseudo-random algorithm 
and is determined separately for each connection. When transmitting digital 
data and audio signal (64 kbit/s in both directions), different coding schemes 
are used: the audio signal is not repeated (as a rule), and digital data will be 
re-transmitted in case of loss of the information packet [9]. 

The Bluetooth protocol supports not only the point-to-point connection 
but also the point-to-multipoint connection.

1.7.4 Mobile Security Issues

To begin with, let’s look at the important data that can be found in 
the We Are Social and Hootsuite reports on the global state of digital 
technologies for 2019.

Today, there are 5.11 billion unique mobile users in the world which is 
by 100 million (2%) more than last year.

In 2019, the Internet has an audience of 4.39 billion people which is by 
366 million (9%) more than in January 2018.

There are 3.48 billion registered users on social media. Compared to the 
data at the beginning of last year, this figure increased by 288 million (9%). 

3.26 billion people access social media from mobile devices. This is 10% 
more than last year when 297 million fewer people accessed from mobile in 
social networks.

More than 366 million new users have been online since last year’s 
report was published. Every day since January 2018, an average of one 
million people first discovered the global network, which is 11 newcomers 
per second [10].

Developing countries, where the Internet was not very widespread, 
gave a significant increase in 2019. India stands out where the number of 
online users jumped 100 million in 12 months, more than 20 percent in 
a year. India’s internet penetration rate is now around 41% – a significant 
improvement from last year’s 31%.
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Figure 1.36. Internet users in 2019

Internet user habits are also changing rapidly. Mobile phones now 
account for almost half of the time people spend online. 

Even today, many employees use smartphones, utilities and PDA to 
conduct business negotiations and store important data without needing a 
PC. In addition to standard telephone functions, staff can apply such devices 
for the following purposes:

1) E-mails;
2) Instant messaging (SMS, MMS, IM-messages via IC) or Windows 

Messenger;
3) Application applications, such as ERP systems, CRM systems, sales 

automation systems;
4) View and analyze barcodes
5) Online gaming
6) All sorts of chats
7) Web surfing;
8) Downloading and sharing files online;
9) Personal and confidential information. 
Today, mobile devices not only provide growth but also bring new 

security threats that can be very costly for the company.
The increasing number of mobile users and the explosive growth of the 

Internet have destroyed the notion of an organization’s perimeter. Protecting 
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a company’s network with a firewall is no longer up to date. Users often 
travel outside the perimeter, where they expose sensitive and personal data 
at risk and may be attacked. Mobile devices can be easily attacked with 
malware or used to transport it. Another danger is the portability of these 
devices – they can be easily lost or stolen, which could jeopardize the data 
stored on them. 

The main risks associated with mobile devices:
1) Loss of sensitive data due to theft or loss of my mobile devices;
2) Loss of performance and sensitive data due to malware infection; 
3) Fraud; 
4) Loss of performance due to hacking.
Hardware today costs many times less than the information on a device. 

Lost data can lead to loss of reputation, loss of competitiveness and potential 
litigation.

All over the world, data encryption issues have long been regulated by 
relevant legislation. For example, in the United States, U.S. The Government 
Information Security Reform Act (GISRA) requires mandatory data 
encryption to protect confidential information held by government agencies. 
EU countries have adopted the European Union Data Privacy Directive. 
Canada and Japan also have relevant regulations. Information protection 
in the Republic of Kazakhstan is reflected in the Law of the Republic of 
Kazakhstan «On Communications» dated July 5, 2004 N 567. All these 
laws provide for serious penalties for the loss of personal or corporate 
information.

Two technologies can be used to ban unauthorized access to data:
– Remote data erasure 
– Data encryption.
Data can be deleted remotely by a special erase command or 

automatically due to a violation of the security policy (exceeding the number 
of unsuccessful logins). Please note that the remote erase command is not 
always effective since it cannot be transmitted if the device is not connected 
to the Internet or to a wireless network. In this case, encryption will provide 
much stronger protection for your data. 

In addition, do not forget about such a risk as unauthorized access to 
data during repair (including warranty) or sale of used devices. 

Infection with malware. The danger of malware on ordinary PCs has 
become quite regular. Today, mobile devices are becoming more and more 
attractive to virus writers. The prospect of mobile malware spreading poses 
significant risks to corporate users.
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Built-in email and text messaging capabilities make these devices 
extremely attractive to attackers. Using Wi-Fi and Bluetooth, malicious 
software can potentially spread within their peer-to-peer network.

Do not forget about another problem – spam. Users who are distracted 
by SMS messages are significantly less productive.

In the mobile market there is a steady trend of increasing the level of 
«intelligence» of mobile communications. The number of smartphones is 
being drastically reduced, which naturally stimulates the growth of the 
number of problems previously inherent only in personal computers (PCs). 
At the same time, it is worth noting that today smartphones are much less 
protected from harmful effects.

This problem was discussed in June 2004 after the Cabir virus appeared 
for Symbian OS. The reason is quite natural – the number of viruses for 
mobile devices, just like once viruses for PC, is in several dozen today.

Most of the known viruses for smartphones are Trojans and use OS 
vulnerabilities to implement their functionality. In addition, there are mobile 
worm viruses.

According to experts’ forecasts, it will be difficult for most owners of 
portable devices to protect themselves from mobile viruses. 

The most dangerous mobile phone malware is created by organized 
crime groups. In the PC world, spam and online crime are already driving 
numerous virus outbreaks. The same goes for the mobile world. The most 
likely scenario is that mobile spammers will spread viruses that infect a 
large number of phones. The infected phones will then send SMS spam and 
multimedia messages to all the numbers in their phone books, and phone 
owners will have to pay for all of this. 

According to McAfee, the number of such viruses is increasing an 
order of magnitude faster than similar programs for personal computers. 
In addition, mobile phone malware poses a much greater threat than its 
computer counterparts. Statistics show that the software required to protect 
mobile phones from adverse external influences is not popular among users 
[10]. 

As you know, safety is ensured by the joint efforts of people, processes 
and technologies. To protect mobile devices and corporate networks from 
loss of data (performance), the organization’s management should take the 
following actions:

1)  Create a clear policy for the use of mobile devices in the organization;
2) Determine how users and devices can be authenticated to access data;
3)  Encrypt all data;
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4) Provide secure connections to access data;
5) Create rules for firewall and intrusion detection systems to protect 

against hacking;
6) Install malware protection on mobile devices;
7) Ensure that this protection is centrally managed;
8) Ensure that users understand the need for non-hazard measures.
An organization should have an understandable mobile security policy 

coordinated with the IT department, the legal department and the HR 
department.

It should be taken into account that in addition to mobile devices 
belonging to an organization, employees will use their own. So the security 
policy for the use of mobile devices should be unambiguous regardless of 
the ownership of the devices.

Building a security policy requires accurate knowledge of the type 
and model of devices used in an organization. After analyzing the types 
of devices used, the security administrator will be able to understand the 
defects of their protection system, and therefore, will get a clearer idea 
of what exactly actions need to be taken to reliably protect the corporate 
network. 

1.8 Implementing Mobile Apps on Java 2 Micro Edition

The Java language was originally called Oak and was developed by 
James Gosling for programming consumer electronic devices. Because a 
language with this name already existed, Oak was soon renamed to Java. 
Named after the Java coffee brand, which, in turn, received the name of 
the island of Java of the same name therefore the official emblem of the 
language depicts a cup of hot coffee. In accordance with the etymology in 
Russian-language literature from the end of the twentieth to the first years 
of the twenty-first century, the name of the language was often translated as 
Java, and not transcribed.

Java programs are translated into bytecode executed by a virtual 
machine (JVM). The advantage of this way of executing programs is 
complete independence of the bytecode from the operating system and 
hardware, which allows you to run Java applications on any device for 
which there is a corresponding virtual machine). Another important feature 
of Java technology is a flexible security system, within which the execution 
of a program is completely controlled by a virtual machine. Any operations 
that exceed the specified program authority (for example, an attempt to 
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unauthorized access to data or connection to another computer) will cause 
an immediate interruption.

Within Java, there are several major families of technologies. Java 2 
Micro Edition (J2ME) is a subset of Java platform that has been specifically 
designed for portable devices such as cell phones, PDAs, digital TV 
receivers, and is a virtual machine with the minimum required libraries.

There are following main categories of portable devices:
1) Devices with low power and limited functionality that are capable of 

non-stationary network communications – mobile phones, two-way 
pagers, PDAs and organizers.

2) Devices with more power and user interface (UI), connected to a 
fixed uninterrupted network connection – set-top boxes to TVs, TVs 
with Internet access, car navigation systems, smartphones, high-end 
communicators.

Using the principle of modular construction of programs in J2ME 
provides the ability to develop applications for different types of devices, 
depending on their functionality, memory size and type of communication. 
For this purpose, J2ME uses configurations and profiles [13].

1.8.1 J2ME Configurations and Profiles

The J2ME configuration defines a minimum Java platform for the 
portable device category. In other words, configuration is a specification 
that identifies available system-level resources.

The configuration includes three basic elements:
1) A set of properties in the Java programming language;
2) A set of properties of the Java virtual machine;
3) Set of java-supported libraries and software interface apps (APIs).
There are two basic J2ME configurations for the respective categories of 

portable devices:
– Connected, Limited Device Configuration (CLDC) – configuration for 

non-permanently connected mobile devices with limited capabilities.
– Connected Device Configuration (CDC) – configuration for 

permanently connected devices with a memory capacity of two or 
more mega-bytes and with greater functionality. 

The J2ME profile defines the programming interface for a specific 
class of devices. A profile implementation consists of a set of Java class 
libraries that provide a program-level interface, that is, define all kinds of 
functionality and services.
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Profiles are used to provide a real platform for a family of devices that 
have configurable capabilities. In this way, interoperability is guaranteed, 
which does not necessarily imply interoperability between end products 
from different manufacturers – between all devices in the same category 
to define a standard Java application development platform. For example, a 
profile can support network communication for the Short Message Service 
(SMS) standard. Since SMS is a ubiquitous feature in cellular telephony, it 
makes sense to define this service in a profile that is designed for mobile 
phones, rather than embedding it in the configuration.

The profile is embedded on top of the configuration and includes 
libraries that match more specific characteristics of a given device category 
than libraries that contain configurations. Applications are then built on top 
of the configuration and profile and can only use the class libraries provided 
by these two low-level specifications. Profiles can be embedded on top of 
each other, but a J2ME application can only contain one configuration. 
Figure 1.37 shows the layers that make up the J2ME platform.

Java Applications
API Profiles

API Configuration
Libraries

Virtual Java machine
Computer Operating System

Hardware

Figure 1.37. J2ME Platform

1.8.2 Connected Configuration, 
Limited Device Configuration

The purpose of using the CLDC is to establish a standard Java platform 
for devices. Because of the wide selection of system software on various 
personal devices, the CLDC makes minimal assumptions about the 
environment in which it exists. For example, one OS may support multiple 
parallel processes, another may or may not support a file system, and the 
like. 

CLDC is different from the CDC and is its subgroup. However, these 
configurations are independent of each other, so they should not be used 
together when describing the platform.
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Figure 1.38 shows the connection between the two configurations and 
the J2SE platform.

Figure 1.38. CLDC is a CDC subgroup

Like CDC, CLDC defines the required level of Java programming 
language support, the required functional support for the compliant Java 
virtual machine, and the required set of class libraries. 

The CLDC specification does not include support for the following Java 
language properties:

– Floating point calculations
– Finalization of an object
– Java.lang class hierarchy. Error in its entirety.
The lack of support for the floating point is the main language level of 

the Java virtual machine.
There is also no finalization of the object. This means that object.

finalized has been removed from CLDC libraries.
The Java.lang.Error exclusion hierarchy has also been removed from 

CLDC libraries and is therefore not available for applications. The main 
reason for the lack of error handling is the limited memory of mobile 
devices. This usually does not create any inconvenience when developing 
applications. In addition, error handling on portable devices such as mobile 
phones is device-specific. 

CLDC is a configuration on top of which one or more profiles are 
embedded, therefore CLDC is intended for developers of individual 
applications.



219

1.8.3 Connected Device Configuration

The Java virtual machine used by CDC is called the Compact Virtual 
Machine and has the following main properties:

1) Improved storage system;
2) Small time-assembly intervals on average;
3) Complete separation of the virtual machine from a memory system; 
4) Modular garbage collectors;
5) Garbage collection by generation.
CVM was designed to provide the following properties:
1) Portability;
2) Fast synchronization;
3) Run Java classes separately from permanent memory (ROM);
4) Support for natural flows;
5) Small-class service areas; 
6) Providing interfaces and supporting real-time operating system 

services (RTOS);
7) Converting Java threads directly into natural threads;
8) Support all the properties and libraries of the Java virtual machine, 

such as the remote call interface, the Java virtual machine interface, 
and so on.

The CDC sets a minimum set of class and API libraries. It supports the 
following standard Java packages:

– java.lang – system classes of the Java virtual machine;
– java.util – basic Java utilities;
– java.net – Universal Datagram Protocol (UDP) datagram and input / 

output (I/O);
– java.io – Java file I/O;
– java.text – the most minimal support for internationalization;
– java.security – minimal low level security and object serialization 

encryption.

1.8.4 Foundation Profile

The configuration, together with the profile, forms the J2ME runtime. 
The system-level properties and services supported by the configuration are 
effectively hidden from the application developer. In fact, the application 
developer is not allowed direct access to them. If this is not followed, the 
application will not be considered J2ME compliant. 
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Table 1.3. Foundation Profile Packages

Foundation profile 
package name 

Description 

java.lang Java language support
java.util Adds full support to zip and other J2SE utilities
Java.net Adds TCP/IP sockets and HTTP connections
java.io Support for I/O mechanisms
java.text Supports the internationalization of the package
java.security Adds signature and code certification

From a programmer’s point of view, a profile is essential for “useful” 
work. The profile defines the layer that contains the API. The Foundation 
profile contains the J2SE packages listed in Table 1.3.

Profiles can be embedded on top of each other.

1.8.5 Personal Profile Profile

The Personal Profile Specification was developed in the Java Community 
and the final result is JSR-62. The Personal profile provides a fully AWT-
enabled environment. The intention of its creators was to provide a platform 
suitable for Web applets. It also provides a way to navigate J2ME for 
Personal Java applications.

Table 1.4 lists packages that are included in the Personal profile.

Table 1.4. Personal Profile Packages

Personal profile 
package name 

Description

1 2

java.applet Сlasses needed to create apples and used by apples.
java.awt AWT classes to create custom inter-face programs.

java.awt.data transfer
Classes and interfaces to send data inside and 
between apps.

]ava.awt.event Classes and interfaces to handle AWT events.

java.awt.font Classes and font interfaces. 
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Сontinuation of table 1.4

java.awt.im
Classes and interfaces for describing input method 
editors.

java.awt.im.spi
Interfaces that help you develop input method 
editors for any Java runtime environment.

java.awt.image Classes to create and change images.

java.beans
Classes that support the development of JavaBean 
composites.

javax.microedition.xlet
The interfaces used by applications and application 
managers of the J2ME Personal profile for 
communication.

1.8.6 RMI Profile

The Remote Method Invocation (RMI) profile is a profile created for 
platforms that support CDC configuration. It was defined by JSR-66 and 
defined by various companies contributing to the Java Community Process. 

The RMI profile requires an injection of the Foundation profile and is 
embedded on top of it. RMI Profile Products must support the following 
properties:

1) Full semantics of RMI calls;
2) Support for marshalling facilities;
3) RMI Wired Protocol;
4) Export of remote objects through UnicastRemoteObject API;
5) Distributed garbage collection and garbage collector interfaces, both 

for client and server;
6) Activator interface and activation protocol for a customer
7) RMI registry interfaces and the export of a registry of remote objects.

1.9 Mobile Operating Systems

Let’s consider the most common operating systems for mobile devices. 
The vast majority of them are based on the Java mobile platform.

Symbian OS
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It was the most popular OS for mobile devices thanks to the support of 
Nokia. The fact that the system is small and that the graphical interface 
and the kernel of the system are separate from each other also played an 
important role. This made it easy to port it to various mobile devices. 
Multitasking was later added.

Each developer created his own distribution of this operating system, 
depending on the limitations of the hardware platform for which it was 
developed. This is how the Series 60, Series 80, Series 90, UIQ and 
MOAP versions appeared. Each version had its own characteristics, which 
made it necessary to develop its own applications for each version. It was 
inconvenient, so after the appearance of Windows Mobile, Android and 
iPhoneOS, it lost its popularity among mobile device manufacturers. So, 
this year, Sony Ericsson and Samsung announced that they will no longer 
support this operating system. At the moment, of the major manufacturers 
of mobile devices, only Nokia uses this OS for its smartphones [11].

Advantages:
1) Low memory and processor requirements. 
2) The function of releasing unused memory.
3) Stability.
4) A small number of viruses for this platform.
5) New versions are quickly released and instability is corrected. 
6) A large number of programs.
Disadvantages:
1) To communicate with a PC you need to install additional software.
2) Software incompatibility for old and new versions.
Windows Mobile

This operating system was developed by the world leader in the 
production of operating systems – Microsoft. This system uses the same 
programming interface as the desktop version. This makes it easier to 
write programs, and users enjoy the clean, intuitive interface that they are 
familiar with on Windows desktop. Windows Mobile is a component-based, 
multitasking, multithreaded and multi-platform operating system. Thanks to 
this, the OS is widely used on mobile devices.



223

Advantages:
1) Similar to the desktop version.
2) Convenient synchronization.
3) The set includes office programs.
4) Multitasking.
Disadvantages:
1) High requirements to equipment. 
2) There are a large number of viruses.
3) Instability in the work.
Android

Android is one of the youngest Linux-based mobile operating systems 
developed by the Open Handset Alliance (OHA) with the support of Google. 
The source code is in the public domain, so any developer can create their 
own version of this mobile OS. A small number of restrictions have been 
put forward for application developers, due to which there are many both 
paid and free applications that can be conveniently downloaded from the 
Android Market [11]. 

Advantages:
1) Flexibility.
2) Open-source codes.
3) Lots of programs.
4) High speed.
5) Convenient interaction with Google’s services. 
6) Multitasking.
Disadvantages:
1) Many current versions – for many devices, the new version comes 

in too late or does not appear at all, so developers have to develop 
applications focusing on older versions.

2) High predisposition to hacker attacks due to the opening of the code.
3) Almost always requires refinement.



224                                                                                            

iPhone OS (IOS)

Apple’smobile operating system. This system was distributed only on 
Apple products. Applies to iPhone, iPod, iPad and AppleTV set-top box.

Advantages:
1) Convenient to use.
2) High-quality support. 
3) Regular updates that fix many operational problems.
4) Ability to buy many different programs in the App Store.
Disadvantages:
1) The need for jailbreak to install unofficial applications.
2) Blocked nature of the OS.
3) No multitasking.
4) There is no built-in document editor.
Palm OS

This operating system appeared in 1996. Used in the PDA. It was very 
widespread due to its wide capabilities and user friendliness. To date, it 
has practically not been used, but recently the developer was absorbed by 
HP. Thanks to this, there were hopes for the resurrection of the operating 
system that was once popular among the PDA.

Advantages:
1) Undemanding to resources.
2) Very user-friendly interface.
3) Convenient synchronization with the PC.
4) Reliability.
Disadvantages:
1) There is no complete multitasking.
2) Multimedia functions are not developed.
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3) The system is not evolving (although it is possible that HP will be 
able to overcome this).

BlackBerry OS

The operating system runs exclusively on devices manufactured by 
Research in Motion Limited (RIM). Focused on corporate users. It got its 
name from the smartphones for which it was created, since the keyboards of 
smartphones were similar to a blackberry. Smartphones with this operating 
system have become widespread in the corporate environment due to the 
complexity of intercepting messages. 

Advantages:
1) Convenient use of e-mail. 
2) Easy to synchronize with your PC.
3) There are a lot of security settings.
Disadvantages:
1) Optimized for displaying only text information, the quality of work 

with graphics is not very good.
2) Not a very convenient browser.
As you can see, the technical characteristics of the device are by no 

means the main parameter when choosing a mobile device. After all, there 
is minimal sense from a device that is crammed with the most modern 
hardware, but which runs on an operating system with little capabilities. 
Therefore, the user should carefully choose a mobile operating system 
suitable for his specific requirements. 

1.10 Mobile Apps Designers

«If you are not on the Internet, you are not in business», Bill Gates once 
said and was certainly right. Nowadays it is worth considering – are you in 
business if you do not have a mobile application?

With the development of Internet technologies, more and more new tools 
appear that automate the work of people, as well as help to significantly 
save time and money. Today you don’t have to be a software developer to 
create websites. Special design services allow you to create a website for a 
customer in a matter of hours. To do this, you do not need to edit the HTML 
code, you just need to put the necessary elements in the visual editor.
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The same situation is with mobile applications. There is a special service 
for the development of mobile applications – a mobile application designer. 
The constructor allows you to develop a complete functional application in 
just a few days.

In the visual editor of the service, the necessary elements of the mobile 
application are loaded and configured – background images, icons, company 
address, application functions, appearance, menus, etc. [14].

Mobile app designers have appeared relatively recently – with the 
proliferation of smartphones. Developers quickly realized that smartphone 
software is very much needed to sell their products and services, but not all 
of them can make the app themselves.

So there were platforms-designers, which give anyone the opportunity to 
create a mobile app like a collage of photos. There are many of them and, as 
a rule, all of them, one way or another, are paid.

Platforms for creating mobile applications differ in functions, prices, 
and how they can be used to make an application. According to the latter 
criterion, they are divided into two main categories:

Generators. These are platforms that create mobile content based on 
the user’s existing web page. The user gives the URL generator to his site, 
and it automatically creates a mobile application with the same sections and 
content as the user has on the site.

No-Code Development platforms/builders. These are platforms that 
allow the user to assemble an application from ready-made elements. The 
user will have ready-made templates and interface elements, as well as 
some functionality, such as geo-positioning, sending notifications, working 
with bank cards and much more.

There are two types of applications that are able to create these platforms:
Hybrid (PWA). These are, in fact, web applications adapted to the screen 

of a mobile device. They open on a smartphone using a browser.
Native. These are applications that are installed on the operating system 

of a mobile device. Native apps are the most user-friendly and beneficial for 
the entrepreneur.

Application creation can be done in two ways. First, you can buy a 
source code from a service and independently support them and distribute 
the application. In addition, you can buy a paid subscription, and then the 
site team will publish the application itself in the App Store/Google Play 
and will support it.

In addition to the support fee, you will have to buy an account in the 
App Store or Google Play, which costs $99 and $25, respectively. To recoup 
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the costs, many platforms have loyalty programs that allow customers 
not only to create an app, but also to make money on it – for example, by 
connecting ads.

Let’s consider all the pros and cons of applications developed in the 
constructor.

1) By developing a mobile application in a designer, a customer of 
this application significantly saves the company’s budget because 
applications created in a designer are much cheaper than applications 
written by developers. And in terms of functionality, an application 
developed in a no-code development platform is no different from 
an application developed by a programmer. Therefore, by creating 
applications in a designer, you can reach the widest possible audience. 
That is, small companies of small and medium-sized businesses that 
are focused on the end user can become clients. And these are great 
business opportunities in mobile applications. After all, the more 
customers, the higher the potential income.

2) Since a designer of mobile applications is also written by 
programmers-developers, it also consists of code that has long been 
tested on thousands of other working applications, there are no errors 
in application development. And in an application that is written 
separately, a programmer can make a mistake, and then all the code 
will have to be reworked to eliminate the shortcomings. And it takes 
a lot of time – several weeks, or even months.

3) The functionality of applications for business provides a business 
owner with an opportunity to solve marketing problems, that is, to 
attract new customers, retain existing ones. Therefore, business 
applications need functions that allow you to solve such problems, 
and these are loyalty programs, QR coupons, geo-coupons, an online 
store, a menu, push notifications, and so on. If you look at applications 
for business created by developers and applications assembled in a 
mobile application designer, it is easy to trace the relationship by 
functionality. The question is, why to pay extra for an app and wait 
several months when you can develop an app and publish it in a 
couple of weeks? If the functions of a no-code-development platforms 
are not enough for the customer, then, of course, you should contact 
the developer to order an application with the required functionality. 
Because a programmer can write any function he wants. This is a 
big plus of working with a programmer. But if a small business has a 
small income, then it is inappropriate to spend the company’s monthly 
income on the development of a tool such as an application.
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4) Edits on the fly. Apps developed in the AppGlobal Designer do not 
need to be republished in the AppStore and GooglePlay after they 
have been modified after publication. Let’s say a restaurant’s menu 
has changed from summer to winter. It is important for the restaurant 
owner that the application displays up-to-date information. A 
mobile app builder that allows you to make edits on the fly is quite 
appropriate. Because all the changes that are made to the application 
after publication will be immediately displayed on all phones of the 
users of this application. And for this you do not have to undergo 
re-moderation in the AppStore and GooglePlay libraries. This is a 
definite plus for the application owners, as well as for the developers 
themselves.

5) The speed at which the app is developed. Another plus of working 
in a designer is the ability to develop an application in just a few 
hours. But full development will take several days plus a week or 
two to publish the application. Applications written by a developer 
are created over several months, sometimes the waiting time for 
application development can reach six months. For business owners, 
this is not entirely beneficial.

Summing up, we can say that a mobile application builder is a visual 
online editor on a web platform, in which users can independently create, 
test and promote applications for mobile devices. In most cases, it does not 
require special knowledge and programming skills for work.

1.11 Mobile Apps Designers Market

The market for mobile app builders is not as big as it seems at first 
glance. For the review, we took into account several important factors:

Accessibility – accessibility refers to a threshold of entry and a required 
knowledge (programming, design, and so on).

Interface – a design language is taken into account, the simplicity of 
sequential actions, the ability to test applications before publication.

Functionality – a set of modules and capabilities of the final product.
Individuality and branding – the ability to create a non-typical template 

project, upload your own icons and loading screen.
Application Management – the ability to create truly dynamic content.
Restrictions – in-app ads, limited or paid installs, and so on.
Development time – the average time it will take to develop an 

application and publish it.
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Cost – a final cost of a product and the reasonableness of the pricing.
Customer support – willingness to help quickly in your native language.
Below are some mobile app builders.
Tadapp

Figure 1.39. Application Designer Interface #0. Tadapp

Tadapp is a service for converting a site into an app. If a site has a good 
and responsive mobile version, then the choice should be made in favor of 
Tadapp. The service converts a site into an application for Android, iOS and 
Windows devices in a few minutes.

Free native PUSH mailings are available. You don’t need programming 
knowledge. You just need to specify the address of a site.

The interface is simple and clear. You can manage multiple apps in your 
personal office.

Features: possibility of free PUSH mailings, off-line pages for the 
application. The functionality of the application completely repeats the 
functionality of the site.

Individuality and branding: it is possible to download your own app 
download screen, icons, app design corresponds to the mobile version of 
the site.

Development timeline: It takes a few minutes to get your application 
files. 

Cost: You can create a free app, but there are also paid types of 
activations for some additional features. 
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iBuildApp

Figure 1.40. iBuildApp Mobile App Designer Interface

iBuildApp is the number one mobile app designer in the world by the 
number of registered users.

iBuildApp customers have created more than 500,000 mobile apps in the 
last 2 years.

iBuildApp has developed and patented do-it-yourself technology to 
quickly create iPhone/Android apps without software skills.

Availability: No programming knowledge is required.
Interface: Clear editing blocks. The design of the interface lags behind 

modern backend solutions.
Functionality: you can create both an information application and an 

online store. Possibility of PUSH mailings. Forms, galleries, multimedia, 
feeds (this is a feed into which content blocks are automatically loaded). 
Client / user management is available only at the most expensive plan.

Individuality and branding: a large collection of templates, it is possible 
to download your own download screen application, icons.

App management: You can add new content after you publish your app 
without updating it.

Restrictions: Tariff plans are valid for one app only and 10 apps for the 
maximum tariff. There are no in-app ads. The initial tariff has installation 
restrictions – up to 500.
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Development time: A small application will take 2-3 days.
Cost: free test period 4 days.
Support: the site has an active Knowledge Base, online support in the 

chat and through the ticket system. Support reaction speed – instantly (in 
chat).

Apps-Tech

Figure 1.41. Apps-Tech Mobile App Designer Interface

Free mobile app designer Apps-Tech allows a user to create a mobile app 
in a short time and without the involvement of programmers.

Availability: No programming knowledge is required.
Interface: a large list of modules.
Functionality: You can create both an information app and a store.
Individuality and branding: a large collection of templates, you can 

download your own icons.
Manage your app: It’s possible to add content without updating.
Restrictions: Different tariff plans offer different limits in number of 

applications – 1/3/10.
Cost: free test period for 7 days. Subscription fee from 4.99 to 19.99 

USD per month or from 59.88 to 239.88 USD per year.
Support: There is phone support and email.
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Alstrapp

Figure 1.42. Alstrapp App Designer Interface

Alstrapp is a full-fledged CMS for creating and managing an app for 
Android and iOS. The app, created through Alstrapp, will have a clean code 
and will easily be moderated in mobile attachments.

Availability: No programming knowledge required.
Interface: The interface is made in a modern style. There is a system 

of localizations, including in Russian language. There are opportunities to 
preview and download the app on a smart background before publication.

Functionality: can be used to create an informational app, not a store. 
Possibility of PUSH and Alert mailings. Forms, galleries, multimedia, chat 
with users.

Management: Customer/user management is available, there is an 
authorization system in the app, you can store your software on PhoneGap 
servers, or copy the app to your local store and use PhonGap’s free data 
plan.

Individuality and branding: two main templates for Android and 
iOS devices. There is a template where the user’s device is detected 
automatically. Several color schemes. Ability to upload custom icons and 
loading screens.

App management: all content in the application (except for icons and 
title settings) is dynamic. This means that you can add any content to the 
application without updating it. You can manage dozens of applications in 
one panel. 

Restrictions: One license allows you to create an unlimited number of 
applications without technical restrictions and advertising.
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Development timeline: You can publish an app almost immediately, and 
then start adding content.

Cost: one-time purchase – $64. Very economical considering that you 
don’t have to make monthly payments. Alstrapp is installed on a hosting / 
server, so additional costs may be required, but they are not comparable to 
paid subscriptions.

Support: the site does not have an active Knowledge Base, but access to 
the documentation is provided after purchasing a license. There is support 
for chat and Email. Support reaction speed – instantly (in chat).

AppsGeyser

Figure 1.43 - AppsGeyser App Designer Interface

Foreign project of the application constructor. Its peculiarity is that the 
user can turn his site into an application and leave the basic design.

Accessibility: no knowledge of programming is required.
Interface: The interface is very simple and everything is clear at first 

sight.
Functionality: is suitable only for creating an application where the 

user’s site or a prepared set of HTML pages will be displayed. Possibility of 
PUSH mailings.

Individuality and branding: there is a collection of templates (twe-tet 
schemes), the ability to download your own icons and download screens.

App Management: you can add content, for this you need to publish the 
content on your site or upload your HTML pages in advance.
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Restrictions: built-in and the most diverse advertising. Advertising 
revenue is split 50/50 with the user. This constructor is not for business 
applications.

Cost: it is a free constructor. Instead, you need to place an advertising 
banner in your application.

Support: there is a Knowledge Base, Email support. Support language is 
English. Reaction speed – about 5 hours.

Appmachine

Figure 1.44. Appmachine Mobile App Designer Interface

A powerful enough tool to create your own application. Has a large 
selection of built-in templates and modules. Clear logic of the constructor, 
despite the absence of the Russian language.

Accessibility: no programming knowledge required. Applications need to 
be built from ready-made blocks. The disadvantages include only the lack 
of Russian localization.

Interface: thoughtful interface with the ability to preview the application. 
It is possible to download the application to your smartphone for testing.

Functionality: suitable for creating almost any application. Possibility of 
PUSH mailings. Forms, media content and dozens of other modules. User / 
Client Management System.

Restrictions: depending on the tariff plan, there are restrictions on the 
number of applications. Initial rates – pay for only one application.

Individuality and branding: large collection of templates (free and paid). 
Ability to upload custom icons and loading screens.
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App management: The user can add dynamic content without first 
updating the app.

Development time: The average development time is 2-3 days.
Support: there is a Knowledge Base, Email support. Support language is 

English. Reaction speed – about 3 hours.
Shoutem

Figure 1.45. Shoutem Mobile App Designer Interface

One of the most understandable designers. All blocks and patterns are 
displayed in clear images.

Accessibility: no programming knowledge required. Applications need to 
be built from ready-made blocks. The disadvantages include only the lack 
of Russian localization.

Interface: modern interface with the ability to preview the application. 
Despite the English language – the interface is easy to understand.

Functionality: suitable for creating almost any application. Possibility of 
PUSH mailings. Forms, media content and dozens of other modules.

Restrictions: depending on the tariff plan, there are restrictions on the 
type of application and its functionality. For example, at the initial tariff, 
it is possible to create an application only for Android and without such an 
important function as Push notifications.

Individuality and branding: templates with different types of markup, 
familiar and easy on the eyes. Ability to upload custom icons and loading 
screens.
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App Management: content update via API channels and content 
synchronization is possible only on advanced tariff plans.

Development time: The average development time is 2-3 days.
Support: there is a Knowledge Base, Email support. Support language is 

English. Reaction speed – about 3 hours.
Flipab

Figure 1.46. Flipab Mobile App Designer Interface

At first glance – a real «photoshop» for mobile dreams. This is the most 
powerful and useful tool, to date, for self-creation of the application without 
knowledge of programing. It’s not an online designer. This is a complete 
software to install on a user’s computer.

Accessibility: no programming knowledge required. However, due to the 
absence of the Russian language and the complex interface of the settings, it 
takes a long time to study the possibilities of the builder. The documentation 
is presented in English, which makes the software difficult to use.

Interface: professional interface. A user who is familiar with other 
similar programs will be comfortable working with the application.

Functionality: suitable only for creating information applications. 
There is no PUSH mailing option. Forms, media content and dozens of 
other modules are included in the program. This constructor is suitable for 
beautiful static applications.

Individuality and branding: templates with different types of markup, 
but there are also single page applications. Ability to upload custom icons 
and loading screens.
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Restrictions: there is no support for the free version. At the moment 
of launching the application, the user will see the developer’s logo. On 
the other hand, the restrictions are small in exchange for free use of the 
program for an unlimited number of applications.

App Management: the user can only create static content. You cannot 
add dynamic content here without updating the application.

Development time: The average development time is 7-8 days.
Support: Support is not intended for a free plan.
And now consider the top best mobile designers in 2019.
Appy Pie
This is the fastest growing application development platform in 

the world. Appy Pie has managed to make a great impact in the app 
development industry. This platform is especially useful for first-time app 
users who are new to the field. Small and midsize businesses will find the 
platform especially useful due to the great flexibility in payment – different 
tariff plans give you the opportunity to start building your apps for free and 
then upgrade to the subscription that suits their budget. 

One of the reasons this platform has gained popularity so quickly is the 
sheer number of unique features it offers. For example, with Appy Pie, you 
can add in-app purchases, ads, download e-books or other content to your 
app, connect databases, integrate social media, create an instant messaging 
app, and so on. It is one of the easiest to use drag and drop platforms that 
allows non-coding people to easily create their own business applications 
in just a few minutes. Appy Pie pricing plans are affordable and ideal for 
startups, solo entrepreneurs, and small to medium businesses. [14] 

Swiftic
Developed in 2010, Swiftic started out as Israel’s Como and has since 

built over a million apps worldwide. The components or building blocks 
provided by this app building platform are varied and can be used to create 
a loyalty card, e-commerce store. You can collect reviews and ratings from 
users or implement an event app. Most of the apps built on their platform 
are owned by restaurants, music bands, and other organizations that host 
events.

The app building platform offers some of the most impressive templates 
out there. In addition to the look and feel, the builder also implements 
some of the most advanced features – social networking, chats, geofencing, 
iBeacons, and more. With GoodBarber, you can get your own Android app 
for $32 a month, and if you get Android and iOS right away, a monthly 
subscription can go up to $96. Both plans also implement a beautiful 
progressive web application[14].
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GoodBarber
The app building platform offers some of the most impressive templates 

out there. In addition to the look and feel, the builder also implements 
some of the most advanced features – social networking, chats, geofencing, 
iBeacons, and more. With GoodBarber, you can get your own Android app 
for $32 a month, and if you get Android and iOS right away, a monthly 
subscription can go up to $96. Both plans also implement a beautiful 
progressive web application.

The builder templates are pretty pretty and offer a pretty competitive 
price for native apps. Great additional features like push notifications, chats, 
and so on give a lot of flexibility when building apps. However, one of the 
drawbacks is the lack of its own online store component, but the user can 
always integrate third-party stores like Amazon, Etsy, Shopify and so on. 
[14].

BuildFire
BuildFire is one of the most trusted platforms with which over 30,000 

companies have built their applications. Most of their clients are businesses, 
influencers, or brands. BuildFire calls itself one of the leading platforms in 
the accelerated application development market.

Convenient control and administration panels facilitate the update release 
process. The platform is popular with customers due to its ease of use, quick 
reconfiguration capabilities, and wide application changes. You can make 
changes on the fly and even test those changes in real time. BuildFire offers 
a free plan and a Premium plan that is available for $49 per month [14].

Mobincube
This app building platform has established itself as a builder for 

everyone. Their motto is «everyone should be able to create their own 
application and make a lot of money from it through Admob». The platform 
allows you to release an application with any plan – from the cheapest to 
the most expensive.

The editor allows you to create fairly complex functions, like SQLite 
databases to fetch data from an external server. While the designer has a 
lot of room for improvement in UX, there is no other platform for building 
applications that offers to release an actual application for free.

The platform offers very competitive prices and a large selection 
of templates with innovative features. However, it has many technical 
problems, and the templates are too limited to change [14]. 

AppInstitute
Currently the largest app builder in the UK, AppInstitute has won 

several prestigious startup awards. The platform is especially good when 
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it comes to e-commerce features such as customizable catalogs or loyalty 
programs. The great thing is that you can receive payments from within the 
app. It is very convenient for those who care about security and privacy.

Apps that are built on the platform can be obtained for a monthly 
subscription of $49/month (Android & PWA) or $81/month (iOS). Features 
such as basic push notifications and analytics are already included in the 
subscription. In fact, there are much more functions than it might seem at 
first glance. However, in the field of integration with other platforms and 
systems, they are clearly not enough [14].

AppMakr
Almost 2 million applications have been made on this constructor. Its 

authors not only claim that you can create an application in just 20 minutes, 
but also allow you to do it quite cheaply. They have a free plan that can be 
turned into a monthly plan with PWA for $2, or an annual plan with iOS 
and Android apps for $99. Overall, this app building platform is actually 
quite cheap.

AppMakr offers a large number of blocks and the ability to redesign the 
app, but the visual editor is disappointing. It may have excellent features 
[14].

Appery
It is one of the cloud builders that you can use to build apps for leading 

stores including Android, iOS and Windows Phone.
Since it is a cloud platform, there is no need to download and/or 

install anything on your computer, which means you can start building 
applications. This platform also offers a drag and drop interface for creating 
user interfaces and allows you to connect to any REST API and then use it 
in your user application.

Moreover, application data can be stored in an instantly addable 
cloud database. Apps made here can be easily shared in real time – with 
developers, business users or clients.

Mobile Roadie
It is one of the largest players in the development of mobile applications, 

with a designer in clients Disney, TED.org, Universal and other similar 
companies. The builder offers many design options for templates, but there 
is an additional plus in that you can modify them to your liking.

The builder offers some great features for communities – chat, fan wall, 
and the like, which makes it especially appealing to artists and bands. The 
music player that can be integrated into the application is also popular, 
especially among musicians. Other than that, the platform boasts some 
pretty advanced features like geo-targeting for content.
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However, due to the wide range of functions that the builder offers, it 
takes a little longer to create applications on it. Also, the user interface 
should be a little more intuitive.

TheAppBuilder
TheAppBuilder offers two different approaches and has a range of 

templates to suit a wide variety of clients. Applications are easily created 
using online tools, there is a tutorial and built-in help from the builder itself. 
It is easy to define the structure of the application and fill it with some data.

You can use a dedicated AppLibrary and offer users a choice of multiple 
apps, and there is also the option to brand it. Moreover, it is possible to 
make changes to the structure and content of your application even after 
launch. Any updates made will become available within 60 seconds after 
they are saved [14]. 

GameSalad
GameSalad is a platform that allows you to create and publish games for 

a range of platforms, including iOS, Android, HTML5, and OS X. A drag-
and-drop interface allows you to create games without any coding skills.

The creator of the game has an editor for scenes and characters, and 
all actions will take place in it. Here you can customize the scene, define 
the properties of the characters, add images, sounds, and so on. The game 
creation platform also has a fairly active forum that offers help and advice 
from other independent developers.

BiznessApps
BiznessApps is a platform to help you create mobile apps for your 

business. The builder has many functions – food ordering, e-commerce, 
loyalty program, third-party data integration, push notifications, analytics 
and much more.

You can create an application in a matter of minutes using a convenient 
content management system where you can customize everything using 
your own design. Interestingly, the user can look at his application in real 
time even while he is designing and developing it.

With BiznessApps, you can easily update your app and make as many 
changes as needed, without having to go through the lengthy Google Play or 
iTunes publishing process.
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2 MOBILE APP DEVELOPMENT PROCESS

2.1 Mobile App Development Phases

The 21st century is the era of flourishing mobile technologies. It is 
difficult now even to imagine a person without a mobile device, and even 
more so a business person. Mobile technologies are present in almost all 
areas of business. Mobile ecosystems are changing and evolving daily 
through constant experimentation. Hundreds of applications are created 
every day for business, education, entertainment and so on. Each of these 
apps has a specific visual style and tone, depending on the direction and 
context of the app. About 6,140 mobile applications are released on Google 
Play every day. By 2020, the number of releases in the App Store will 
reach 5 million. Statistics say one thing: users need to develop their mobile 
applications. 

Development of a mobile application «on a whim», as a rule, turns it 
into an endless long-term construction with unpredictable deviations to 
unnecessary iterations, unnecessary actions.

On the contrary, a competently carried out design stage will allow you 
to see a transparent picture of the upcoming work as a whole and go not 
blindly, but with a clear understanding of what, why and for whom it is being 
done, as well as how long it will take and what the amount investments is 
required.
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Development of a mobile application from scratch to release consists on 
average of 9 main stages. Some of them are done in days, and some even 
after 3 months may be still in the process.

Some steps can be performed in parallel, and some only sequentially.
The number of stages in the development of an application depends on 

the size of the project and the existing input data for it. But in any case, this 
is a full-fledged development of an independent IT solution.

Below are the stages of the full development cycle of a mobile application 
from the stage of conception of an idea to release [12].

1) The idea of the project
2) Technical task.
3) Prototyping.
4) Mobile app design.
5) Development.
6) Testing.
7) Retesting.
8) Development of icons.
9) Placing a mobile app in Appstore and Google.Play.
The idea of the project. At the very initial stage, it is necessary to 

carefully consider the meaning of the future mobile application and what it 
will be used for.

Below are some of the things to look out for before publishing your app 
to one of the publicly available app stores:

– Competitive advantage – are there similar applications? If so, how 
does this application compares favorably with others? 

For applications distributed in the enterprise environment:
– Infrastructure integration – what existing infrastructure the 

application will integrate into, and what additional capabilities it will 
bring?

In addition, applications should be evaluated in the context of the form 
factor of a mobile device:

–  Value – what benefits will the app give? 
– Shape and mobility – how will this app work with mobile devices 

of different form factors? How to add value to the app using various 
mobile technologies, including location services, camera, and so on?

To simplify the design of application functions, it is recommended that 
you define subjects and use options. Subjects are roles within an application 
that often correspond to its users. Use options are typical activities or 
goals. For example, in an application for tracking tasks you can define two 
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subjects: a user and a friend. The user can create a task and share it with 
a friend. In this case, we can distinguish two use options (creating a task 
and sharing it), as well as subjects, on the basis of which it is possible to 
understand which screens need to be created and which business entities.

Once you have identified a sufficient number of use cases and subjects, 
it will be easier for the developer to start designing the application. This 
allows you to focus during the development phase on how to implement 
your application, rather than what it should do.

Then you need to decide on which platform the mobile application will 
be used. As a rule, now applications are written for two platforms IOS and 
Android at once, or for two platforms at once.

Technical task (TT). Before starting the development, it is necessary 
to obtain the TOR from the customer. If it is not there, then the customer 
is given a brief (a short-written form of a conciliation order between the 
parties planning to cooperate) to fill out. Special attention is paid to this 
stage, since the technical specification directly affects the technical features 
of the result. At this stage, the following types of work are performed.

1) A description of the functionality of a mobile app
2) Development timeline is determined and agreed upon.
3) Financial costs are calculated, and a model of settlement order is 

developed;
4) A contract with a customer is drawn up.
Prototyping. In order to understand how the user will work with the 

mobile application, a graphical map of the interaction between the various 
screens of the program is created. At this stage, almost all the functionality 
of the mobile application is being developed. At the UI design stage, experts 
determine the principle of the application, the placement of functions and 
buttons on each of the screens. At this stage:

1) The functionality of the application is being worked out.
2) App screen schemes are being developed.
3) You’ll think about the connection between the app’s screens and the 

transitions to them.
The design of the mobile app. At this stage, the design of all screens 

of the future application is created and various states are drawn for all use 
scenarios. After the design concept is approved, internal buttons and icons 
are drawn, as well as all other graphic elements. As a rule, rendering of 
the design of a mobile application involves usability studies in order to 
make sure that the developed design concept is as simple and convenient 
as possible and will help users to solve the assigned tasks as quickly as 
possible. 
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Development. The TK and application design layouts are transferred to 
the developers, and they begin to implement the project. Programmers

«Transform» a static picture into an interactive working model. The first 
version of the application is released.

Testing. The mobile application is thoroughly tested, resulting in a table 
of checks, which indicates and details all errors. In the process of designing 
an application, it is impossible to foresee all the errors of real operation. At 
this stage, a list of errors, shortcomings and shortcomings of the application 
is formed and the deadlines for their elimination are determined. Then the 
application is released with corrected errors and, if necessary, with changed 
functionality, which is indicated in the table after trial testing.

Retested. The application is installed on test devices and works exactly 
the same as if it was downloaded from Google Play or AppStore. Before the 
application appears in the official program catalog, you need to make sure 
that users do not encounter development errors during the installation and 
application of the program. Therefore, at this stage, the logic of the product, 
the operation of its server part is checked again, the application is tested in 
a variety of conditions and on different versions of operating systems.

The development of branded icons. The application icon is the «face» 
of any modern mobile application. The mobile application icon is an 
independent graphic element. The creation of this element is a multi-stage 
procedure with drawing an image in several sizes, as well as testing it on 
various device models. After the icon is approved, the mobile application is 
launched.

Placing a mobile app in AppStore and Google.Play. The application 
is submitted to AppStore and/or Google.Play for publication. Each app 
is reviewed by Google and Apple before being published. Publishing to 
Google.Play takes no more than a day, which, of course, significantly gains 
in time from the AppStore, where the publication of an application takes at 
least 7 working days [12]. 

2.2 Features of Interfaces Development for Smartphones.
 Principles of Usability

The effort invested in interface development will be wasted if the 
developer fails to properly communicate the principles of this behavior to 
users. In the case of mobile products, this is done by visual means - by 
displaying objects on the display (in some cases, it is advisable to use tactile 
sensations from pressing).
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Visual interface design can seriously affect the efficiency and 
attractiveness of a product but to fully realize this potential, it is necessary 
not to postpone visual design until later but to make it one of the main tools 
for meeting the needs of users and business [21].

Designers create objects that other people will use. When it comes 
to visual interface designers, they are looking for the best representation 
that conveys information about the behavior of the program in the design 
of which they are involved. They should strive to present behavior and 
information in an understandable and useful manner that supports the 
organization’s marketing goals and the characters’ emotional goals. Of 
course, the visual design of user interfaces does not exclude aesthetic 
considerations, but such considerations should not go beyond the functional 
framework.

2.2.1 Building Blocks of Visual Interface Design

Interface design boils down to the question of how to style and 
arrange visual elements in such a way as to clearly reflect behavior and 
present information. Each element of a visual composition has a number 
of properties, and the combination of these properties gives the element 
meaning. The user gets the opportunity to understand the interface due to 
different ways of applying these properties to each of the interface elements. 
In cases where two objects have common properties, the user will assume 
that the objects are related or similar. When users see that the properties are 
different, they assume that the objects are not related.

When creating a user interface, you need to analyze the following 
visual properties of each element or group of elements. To create a useful 
and attractive user interface, you should carefully work with each of these 
properties.

Form
Form is the main sign of the essence of an object for a person. We 

recognize objects by their outlines. If we see a blue pineapple in the picture, 
we will immediately recognize it, because we remember its shape. At the 
same time, the distinction of forms requires more concentration of attention 
than the analysis of color or size. Therefore, shape is not the best property 
for creating contrast if you want to grab the user’s attention.

Size
Larger elements attract more attention, especially if they are much larger 

than the surrounding elements. People automatically arrange objects by size 
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and tend to rate them by size; if we have text in four sizes, it is assumed that 
the relative importance of the text increases with size, and that bold text is 
more important than normal-sized text. Thus, size is a useful property to 
denote information hierarchies.

Color
Color differences quickly grab attention. In some professional areas, 

colors have specific meanings, and this can be used. So, for an accountant, 
red is negative and black is positive.

Colors also take on meaning through the social contexts in which we 
grow up. For example, in the West, white is associated with purity and 
peace, and in Asia and the Arab countries - with funeral and death. At 
the same time, color initially does not have the property of ordering and is 
not expressed quantitatively, therefore it is far from ideal for transmitting 
information of this kind. In addition, you should not make color the only 
way to convey information, since color blindness is quite common.

To create an effective visual system that allows the user to identify the 
similarities and differences between objects, use a limited set of colors - 
the rainbow effect overloads the user’s perception and limits the ability to 
convey information to him.

Brightness
The concepts of dark and light take on meaning primarily in the context 

of background brightness. Dark text is almost invisible against a dark 
background, while it will stand out sharply against a light background. 
People perceive contrast easily and quickly, so the brightness value can 
be a good tool for drawing attention to those elements that need to be 
emphasized. The brightness value is also an ordered variable, for example, 
darker (lower brightness) colors on the map are easy to interpret: they 
denote deeper depths or larger values of other parameters.

Direction
Direction is useful when you want to communicate orientation 

information (up or down, forward or backward). Remember that the 
perception of direction can be difficult with some shapes and small objects, 
so it is better to use it as a secondary feature. So, if you want to show that 
the stock market has gone down, you can use the red downward arrow.

Texture
Of course, the elements depicted on the screen do not have real 

texture, but they are able to create its appearance. Texture is rarely useful 
for conveying difference or drawing attention, as it requires a lot of 
concentration on detail. And yet, texture can be an important clue. Serifs 
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and bumps on UI elements usually indicate that the element can be dragged, 
while chamfers or shadows on a button enhance the feel of being clickable.

Location
Location is a variable, ordered and quantified, and therefore useful for 

conveying hierarchy. Location can also serve as a means of creating spatial 
relationships between objects on the screen and objects in the real world.

The arrangement of the elements of the mobile application greatly affects 
the usability and depends on how the user will hold the device [21].

2.2.2 Using Visual Properties to Group Items 
and Create a Clear Hierarchy

It generally makes sense to group logical sets of functional or 
informational elements by means of visual properties, such as color or 
spatial characteristics. By consistently applying these visual properties 
in the interface, you can create template images that users quickly learn 
to recognize. According to the design guidelines for mobile applications, 
regular buttons should be convex with rounded corners, and text boxes 
should be rectangular, usually underlined and flat, with active elements 
highlighted in color. Due to the systematic use of this image, it is impossible 
to confuse the button and the input field, despite some similarities.

When creating a hierarchy, it is necessary to determine, based on 
scenarios, which functional and informational elements should be perceived 
by users right away, which are secondary, and which are needed only in 
exceptional situations. This ranking serves as the basis for the visual 
hierarchy.

To create visible differences between levels of the hierarchy, you need 
to use color, saturation, contrast, size and position. The most important 
elements should be larger, brighter colors, more saturated and more 
contrasting. They should be placed above other elements or made protruding. 
Less important elements should be less saturated, less contrasting, smaller 
and flatter. Neutral light colors take them into the background.

Care must be taken when setting these properties. Do not make the most 
important element huge, red and bulging. It is often sufficient to change 
only one of the properties.

To convey the relationship of elements, it is necessary to define not only 
elements with similar functions, but also the elements that are most often 
used together. Shared items should usually be grouped in space (placed on a 
separate screen) to minimize movement between them.
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Spatial grouping explains to users how some tasks, data, and tools relate 
to others, and can hint at the correct sequence of actions. Good grouping 
by positioning takes into account the order of tasks and subtasks and the 
movement of the eye around the screen.

Elements located next to each other are usually related to each other. 
If you need to create a grouping, it is convenient to implement it using 
distances. Elements separated by large distances can be grouped using 
common visual properties.

Once you have identified the groups and the visual characteristics of 
these groups, begin to adjust the contrast between the groups - emphasizing 
or, conversely, shading the groups according to their importance in the 
current context.

There is a good way to ensure that visual design leverages hierarchy 
and relationships effectively – a technique that designers call the squint 
test. Close one eye and look at the screen with a narrowed second eye. Pay 
attention to which elements are too bulging, which have become fuzzy, 
and which have united in groups. This procedure often reveals previously 
unnoticed problems in interface composition. 

2.2.3 Alignment

Aligning visuals is one of the main techniques that allow a designer to 
present a product to users in a structured and orderly way. Grouped elements 
should be aligned both horizontally and vertically (Figure 2.1).

 

Figure 2.1. Text and functional elements are clearly aligned on a fixed-step grid
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In general, each element on the screen should be aligned with as many 
other elements as possible. Refusal to align two elements or two groups of 
elements must be deliberate: this is permissible only to achieve a specific 
separating effect.

Among other things, designers should pay attention to:
– Alignment of labels. Labels for controls located one above the other 

must be aligned on a common border. 
– Alignment within a group of functional elements. A group of 

related checkboxes, choices, or text boxes must obey a standard grid 
alignment. 

– Alignment of elements distributed into groups and panels. Groups of 
controls and other objects on the screen, wherever possible, should be 
snapped to the same grid [22]. 

2.2.4 Grid

The grid is one of the most powerful visual designer tools. The mesh 
ensures uniformity and consistency of the composition structure. Once 
the interaction designers have defined the overall infrastructure for 
the application and its UI elements, UI designers should organize the 
composition into a grid structure that properly emphasizes important 
elements and structures and leaves living space for less important and 
lower-level elements.

Typically, the grid divides the screen into several large horizontal and 
vertical areas. A well-designed mesh employs the concept of spacing, 
that is, the minimum distance between elements. For example, if the grid 
spacing is four pixels, all distances between elements and groups must be 
divisible by four.

Ideally, the grid should also define the proportions of different areas of 
the screen. Such relationships are usually expressed in fractions. Common 
fractions include the famous «golden ratio» (approximately 1.62), which is 
common in nature and is considered particularly pleasing to the human eye; 
the reciprocal of the square root of two (approximately 1: 1.41), which is 
the basis for an international paper size standard (such as A4 sheet). When 
programming for mobile devices, you should not rely on aspect ratios of 
displays, as there is no uniform standard for screen size for devices such as 
Android. 

Using a grid in visual interface design has a number of benefits:
– Convenience of use. Because the grid makes the layout of the 

elements consistent, users quickly learn how to find the elements they 
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want in the interface. Consistency in the arrangement of elements and 
the choice of distances between them facilitates the work of visual 
processing mechanisms in the human brain. Well-designed mesh 
makes the screen easier to read.

– Aesthetic appeal. By carefully applying the grid and choosing 
appropriate ratios between different areas of the screen, a designer 
can create a sense of order that is comfortable for users and stimulates 
them to work with the product.

– Efficiency. Creating a mesh and incorporating it into the process early 
in the design detailing process reduces the number of iterations and 
steps to tweak the interface. A well-defined and clearly marked grid 
lays the foundation for an easily modifiable and extensible design, 
allowing developers to find good compositional solutions.

2.2.5 Logical Routes

The composition should not only follow the grid exactly, but also 
structure an efficient logical route through the interface for users, taking 
into account the fact that (in the case of Western languages) the gaze moves 
from top to bottom and from left to right (Figure 2.2).

Figure 2.2. On the left is a good logical route: the movement 
of the view and the route in the interface are the same.

On the right is an inconvenient logical route: 
everything is scattered across the screen
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Symmetry is a useful means of organizing an interface in terms of 
achieving visual balance. Unbalanced interfaces usually look like they 
are about to fall on one side. Experienced designers are able to achieve 
asymmetrical balance by manipulating the visual weight of individual 
elements. The squint test allows you to check the balance of the interface.

Two types of symmetry are most commonly used in interfaces: vertical 
axial symmetry (symmetry about a vertical line drawn through the center 
of a group of elements) and diagonal axial symmetry (symmetry about a 
diagonal). In most applications, one of these types of symmetry is present 
[22].

2.2.6 Text in Graphical 
Interfaces

Text is an integral part of almost all user interfaces. Great care should 
be taken when using the text as it has the ability to confuse and complicate 
simple things.

A person recognizes letters based on their shapes. The more recognizable 
the form, the easier it is to recognize the letter, so WORDS CONSISTING 
IN CAPITAL LETTERS ARE MORE DIFFICULT TO READ than those 
written in the usual way: the capital letters lack the familiar outline and 
therefore require more attention.

Recognizing individual words is not the same as reading, in which we 
consciously scan individual words and interpret their meanings in context. 
You should try to minimize the amount of text that the user needs to read 
in order to navigate the interface. The use of short, simple words makes it 
easier to navigate with a minimum need for reading. 

Regarding readable text in the interface, it is recommended to adhere to 
some principles:

– Use contrasting text. Make sure the text contrasts well with the 
background and that no additional colors are used that could affect the 
readability of the text 

– Use the right font and kegle (size). Generally, a sans-serif typeface 
with sharp outlines such as Verdana or Tahoma reads best. Text 
smaller than 10 pixels is difficult to read in most situations.

– Make your thoughts clear. Use the minimum number of words 
necessary to convey meaning clearly. Avoid contractions. If they are 
nevertheless necessary, use the generally accepted.
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2.2.7 Color in Graphical Interfaces

Color is an integral part of the visual language of the interface. In most 
applications, color should be used discreetly and blend well with other 
elements of the visual language – symbols, pictograms, text, and spatial 
relationships between them. If not careful, it is very easy to misapply color. 
The most common mistakes: 

– Too many colors. Adding a single color to highlight important 
elements in a set can significantly reduce search time. Adding new 
colors leads to an additional acceleration of the user experience, but 
with seven or more colors, the search speed drops significantly. It is 
reasonable to assume that similar results will be obtained with any 
type of navigation through the interface, since the number seven 
reflects the number of pieces of information stored in a person’s short-
term memory at one time.

– Use saturated additional colors. Complementary colors are 
numerically opposite to each other. If such colors have a sufficiently 
high saturation and are located side by side, then they generate visual 
effects that impede easy perception and interfere with focusing 
attention.

– Excessive saturation. Strongly saturated colors look flashy and attract 
too much attention. Moderate color saturation is acceptable for small 
areas that grab the user’s attention, but such areas should always be 
created with care

– Insufficient contrast. When the color of an object differs from 
background colors only in hue, but not in saturation or brightness, 
the object becomes difficult to perceive. The shape and background 
should vary in brightness and saturation, not just hue. In addition, use 
of colored text on a colored background should be avoided wherever 
possible.

– Lack of care for people with color disorders. About ten percent of 
the male population suffers from some degree of color blindness. This 
means that care must be taken when using (in particular) shades of 
red and green to convey important information. Any colors used in 
the interface should be noticeably different in saturation or brightness. 
If the interface remains readable after conversion to black-and-white, 
people with color impairments will be able to work with the color 
version of the interface [22]. 
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2.2.8 Window Behavior and Layout Definition

The main components of an application interface are two types of 
windows – main and subordinate. Choosing how to use windows in a 
program is an important aspect of the overall user interface infrastructure. 

Historically, windows have emerged from an analogy with papers 
littered with a desk. When it is necessary to use a document, a person puts 
it on top of others. This concept is quite logical when it comes to a big 
screen. However, for smartphones, it should be borne in mind that a user 
can see at most one document at a time, and in quite rare cases, the whole.

If we represent the application as a house, then each window is a separate 
room. The house itself will be represented by the main program window, 
and each room is a document window, dialog box or panel. We do not add 
a room to our house if it does not have a unique function that other rooms 
cannot perform. Likewise, you should not add a window to a program if it 
does not have a purpose that existing windows cannot or should not fulfill.

It is important to approach the questions of purpose from the perspective 
of future goals and custom mental models. When thinking about what the 
purpose of the room is, we mean a specific purpose – not necessarily a 
specific task or function.

The dialog box is another room that you don’t have to enter for no good 
reason.

This is one of the most frequently violated principles in user interface 
design. Programmers do their job by breaking down an application into 
discrete functions, with the user interface often being developed in parallel. 
And the result is natural: a dialog box for each function. This complicates 
the interface a lot.

Therefore, it is necessary that the developed application meets the rule of 
three clicks as best as possible. In other words, any element of the program 
can be reached in no more than three steps.

Some designers believe that each dialog should contain a single function. 
The result of this approach is cluttering the interface with windows.

Many custom tasks require a sequence of steps. If a separate dialog box 
is opened for each action, the screen soon becomes visually overloaded and 
navigation becomes more difficult. Each new window imposes an additional 
interface tax on the user’s shoulders associated with window management. 
With daily use of the program, the cumulative amount of these taxes can 
increase to incredible levels.
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2.2.9 Designing for Different Needs

Characters and scripts help focus design efforts on the goals, behaviors, 
needs, and mental models of real users. There are also consistent and 
generalizable patterns of custom needs that should be considered when 
designing products. Let’s look at some strategies for meeting these common 
needs.

Command vectors, worksets and characters
The concepts of command vectors and worksets are very useful in 

classifying the needs of users of different backgrounds.
Command vectors are independent methods by which users can issue 

commands to a program. Visuals for direct manipulation, drop-down and 
shortcut menus, and toolbar controls are all examples of command vectors.

A good user interface provides the user with multiple command vectors 
in which important application functions are presented in various forms to 
provide the user with concurrent control over the application. For example, 
many map applications allow you to zoom using either dedicated buttons or 
gestures (Figure 2.3).

Figure 2.3. Changing the scale of an image
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There are special buttons on the screen; at the same time, experienced 
users of touch screens practically do not use them, preferring the 
simultaneous pinning/spreading of two fingers (one of the multitouch 
gestures).

Among the command vectors, there are more beginner-friendly ones. 
Typically, menus and dialog boxes provide the most support and are 
therefore referred to as training vectors. Novice users benefit from the 
educational features of the menus when they need to navigate an unfamiliar 
program.

Since frequently used commands are unwittingly stored in the memory 
of each user, many people remember a certain subset of commands, which 
are called the workset. Each user has a different workset, although it is 
likely that it overlaps significantly with the worksets of other users.

There is no standard workset that covers the needs of all users.
The commands that make up any user’s workset are the most commonly 

used commands. The user wants access to them especially fast and easy. 
The designer is responsible for providing immediate command vectors for 
the minimum workset of the most likely users of the application. In addition, 
it makes it easier for beginners to master the software product.

There is an exception to the multiple vectors rule. Dangerous commands 
(such as Erase All) should not have easily accessible multiple command 
vectors. They should be protected through menus and dialog boxes.

Personalization and customization
Mobile interface designers often have to decide whether to allow the 

user to customize the product according to their preferences.
People love to change their environment to their liking. Even beginners 

love to brand a program, customizing it to look and behave according to 
their preferences and personal taste. People do this for the reason that it 
gives them personality.

Personalization is the decoration of stable objects.
Personalization makes software products more attractive and 

recognizable, more human and pleasant to work with, and becomes a useful 
means of navigation.

On the other hand, navigation can suffer from the movement of stable 
objects. Decorating stable objects facilitates navigation, while moving them 
interferes. 

Adjustment refers to moving, adding and removing stable objects. 
Customization is desirable for more advanced users who, having determined 
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their workset of functions, want to customize the interface in such a way 
that these functions are easier to find and perform.

Personalization tools should be simple and easy to use, giving the user 
a preview of the results of their actions. In addition, personalization actions 
should be easily undone.

Most end users will not protest if they are not given the opportunity 
to customize the program. Some really advanced users may feel left out, 
but they will nonetheless use the program and appreciate it if it works as 
they expect. In some cases, however, flexibility is absolutely necessary. If 
a product is designed for rapidly evolving workflows, it becomes extremely 
important that the product can evolve at the same rate as its environment.

User testing has repeatedly demonstrated how the audience disagrees on 
the effectiveness of a particular idiom, dividing into two roughly equal parts. 
Half of the users clearly prefer one idiom and the other half the other. This 
clear division of the audience into two or more large groups of preferences 
indicates that these preferences are idiosyncraticly modal.

In such cases, it is not necessary to have a debate in order to understand 
which of the methods should be applied, because they easily turn into 
holivar (holy war). Here the answer is obvious: both must be applied. When 
a user audience is divided by idiom preferences, designers are required 
to suggest both idioms. Both groups must be satisfied. It is impossible to 
satisfy one half of the audience, leaving the other in indignation, and at the 
same time it does not matter which group the developers belong to [22].

Localization and globalization
Designing applications for different languages and cultures poses a 

number of specific challenges for designers. Here again, command vectors 
can be a good guide. Immediate vectors, such as direct manipulation and 
icon buttons on the toolbar, are idiomatic and visual, so they lend themselves 
to globalization without much difficulty. Of course, designers should do 
some preparatory work to ensure that the colors and symbols chosen for 
these idioms do not have any special meaning in other cultures that the 
developer did not provide.

Training vectors such as menu items, input field labels, tooltips and 
instructions are language dependent and thus subject to localization through 
translation. When creating interfaces to be localized, the following points 
should be taken into account:

– Some languages have longer words and phrases than others.
– In Asian languages, alphabetical sorting can be difficult.
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– The format for displaying the date and agreements on the use of 12- 
and 24-hour time systems are different in different countries.

– Symbols separating the decimal part from the whole in numbers and 
triads in monetary amounts may be different.

– In a number of countries, it is customary to number the weeks of the 
year. In addition, not all countries adhere to the Gregorian calendar.

Translation of menu items and messages in dialog boxes should be 
treated holistically. It is important to ensure that the interfaces have not lost 
their cohesion as a result of the translation. Translated out of context, menu 
items and labels can be confusing when placed next to other independently 
translated interface elements. The semantics of the interface should be 
preserved at all levels [22].
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3 MOBILE APP DEVELOPMENT 
IN PROCESSING ENVIRONMENT

3.1 Essentials of Working in Processing

Let’s start with a very peculiar question. Who is smarter: human or 
computer?

A lot of people will answer that computer. After all, it can so quickly 
learn and process information. Faster than many people. And they’ll be 
wrong. The man is smarter. And here’s why.

Suppose your friend wants to ask you or his computer/smartphone to 
order pizza home. Who is the best to handle the task? Of course, you. 
After all, you know which pizza your friend prefers. You can decide which 
pizzeria is better to call or place an order on the website. What about a 
computer? The computer just won’t do anything. For him, this task is not 
formalized, and he himself cannot guess and invent. At least until artificial 
intelligence reaches human heights and becomes ubiquitous.

What’s this all about? Any program for a computer, mobile phone, 
smartphone should be very clear, without the need for any speculation. 
Something like instructions, only even more detailed.

We conclude that a program is, in other words, an instruction for a 
computer/smartphone, what it needs to do.

The next step is to understand where to make this program-instruction. 
To do this, use special programs called «development environment» or 
English abbreviation IDE.

There is a huge number of different development environments to create 
mobile applications. The most common among Android developers is 
Android Studio. However, Android Studio requires quite a lot of computing 
power. And therefor, you need a good powerful computer to develop a 
program. Users don’t always have the best PCs. Therefore, it will not be 
possible to fully work on these PCs.

Based on this, the development environment should not be demanding 
on the computational characteristics of the computer. Of course, it should be 
with an inexpensive or even free license. And, ideally, also support several 
different languages for conducting different subjects and disciplines.

The Processing development environment meets all these requirements. 
It is an open source project started in 2001 by Benjamin Fry and Casey 
Reese at the MIT Media Lab. You do not need to buy a license. This 
environment does not even need to be installed on a computer. It is enough 



259

just to download from the official website and unzip the folder with the 
files (more will be described below). And, which is also not unimportant, 
in it you can write code both on a computer and on a mobile phone on the 
Android operating system, and also master programming in Python. And 
much more.

Processing is an open source programming language based on Java. It 
is a lightweight and fast toolkit for people who want to program images, 
animations and interfaces. Used by students, artists, designers, researchers, 
and hobbyists to explore, prototype, and produce. 

In addition, Processing has become the basis for the development of 
other IDE, such as Arduino, Wiring and p5.js.

If we talk specifically about mobile development, then creating and 
downloading ready-made applications to smartphones on the Android 
system is very fast and easy.

As a result, we, the authors, consider this particular environment to be 
the most suitable for teaching mobile development within the university or, 
perhaps, even a special course at school.

Although we all understand that progress does not stand still. Especially 
in the field of programming and IT. And it is quite likely that an even more 
convenient development environment will appear in a few years.

3.2 Download and Get to Know 
the Processing Environment

The first and main source that will be useful to the developer mastering 
Processing is the official site of the environment itself https:// processing.
org/.

Here you can download the IDE itself, and get a brief reference about 
all the system commands and variables with examples, and consult with 
colleagues on various issues at the Forum. 

Let’s start from the beginning.
The first and main source that will be useful to a developer mastering 

Processing is the official site of the environment itself https: // processing.
org/.

Here you can download the IDE itself, and get a brief help on all system 
commands and variables with examples, and consult with colleagues on 
various issues on the Forum. The only limitation is that everything is in 
English.

Let’s start from the very beginning.
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We go to the official site in the «Download» tab. Here are links to 
download the environment for different operating systems. Click on the 
desired link and download the archive folder.

Offtop. If Windows is installed on the PC and the user does not know 
which version to choose – 32-bit or 64-bit, you need to find the icon «This 
computer» or «My computer» on the desktop or in the folder and right-click 
on it to call properties as shown in figure 3.1.

Figure 3.1. Computer Properties 

The properties describe the type of system where you can read a 32-bit 
or 64-bit system.

After downloading, unzip the folder in the place where it would be 
convenient to use the Processing development environment (it is not 
installed and does not have to be in the Program Files folder). Installation 
complete.

Important!!! One condition for the Processing environment to work 
correctly is that the address of the folder location must be entirely in Latin. 
If the address contains at least one Russian letter, problems may arise 
when downloading the application to the phone. This also applies to the 
username.

Now it’s enough to just double-click on the Processing icon.exe (Figure 
3.2) in a downloaded folder and open the development environment window 
(Figure 3.3).
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Figure 3.2. Processing Icon.exe

Figure 3.3. Processing Development Environment Window

The main part of the screen is occupied by a «blank sheet» for a future 
program or sketch. For ease of navigation in the future, each line of code is 
numbered on the left side. Above is a tab with the name of the sketch, which 
is formed by default at startup and can change when saved in the future. 
Even higher on the left are the RUN and STOP buttons. Or in Russian –
start and stop the program. To the right of them are two more buttons. 
One – DEBUG – turns on the bug search mode. The second – signed 
JAVA – allows you to switch to different programming modes in the 
environment. By default, Processing is set to Java mode, but below we will 
take a closer look at how you can add a new mode using Android mode as 
an example.
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Even higher are the classic tabs File (working with files), Edit (editing 
tools), Help (calling up various reference materials). Sketch (work with 
sketches), Debug (work with the error search mode), Tools (additional tools) 
were added from relatively specific modes.

Slightly below the sketch is a gray bar, on which the IDE will sometimes 
display some prompt hints or «resent» some parts of the code that it does 
not understand. Even below there is a black screen with two tabs: Console, 
which will display a description of the processes running when the program 
is launched or when searching for errors in it. And Errors, which will 
describe the found errors and inconsistencies in the code.

Calling the installation function
Before proceeding directly to the code, let’s analyze the theory a little 

and each element of the code separately.
Anyone who has worked with computers at least an advanced user knows 

that working with the program begins with Setup or Install. Likewise, 
the execution of a program in Processing begins with a call to the setup 
function or the «entry point» or with the keywords void setup (){} in the 
sketch window.

Offtop. The keyword appeared void in the C programming language, 
after which it was inherited by a number of other languages, including 
Java. It is translated from English as «emptiness», «space», «vacuum». 
Essentially, it means a function after execution of which there is no values 
left for the use in other functions. If the function brings back some value, 
then instead of the word void a returned variable is typed.

Notice the two kinds of parentheses written immediately after the word 
setup. As in most other programming environments and languages, there 
is only one task or function assigned to each character or parenthesis. 
So, parentheses are used to list properties or parameters, and they always 
accompany both the function (in the case of setup) and the command. The 
curly braces serve a different purpose. They list commands or actions. They 
are found both in void and in other elements of the program.

Important!!! Always make sure that each open parenthesis is closed 
by a matching parenthesis. Preferably in the right place. Otherwise, the 
program will not execute the code.

Important!!! The setup function, entry point or void setup (){} is 
executed only once when the program starts, which means that all the 
actions written inside are also started once.

Further. One of the first actions when starting the program is to set the 
size of its window. If you don’t, the default window size will be 100 by 100 
pixels. This action must be written in the curly braces of the function.
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You can set the screen size using the size() command, which specifies 
at least two parameters in the form of natural numbers or variables. In 
mobile development, in contrast to computer programs, it is customary for 
an application to occupy the entire screen of a smartphone or tablet. But the 
size and expansion of the screen on different devices differs, so it will be 
wrong to prescribe specific values. They may fit one device, but not another. 
In this case, the two system variables displayWidth and displayHeight help. 
When the program starts, they read the device’s screen sizes as natural 
numbers and can be used immediately.

Important!!! Pay attention to uppercase and lowercase letters. If you 
make a mistake in them, the environment simply «does not recognize» the 
function, command or variable and will prompt you by highlighting this 
word in red. In the case of «reserved» or system functions, commands, or 
variables, the environment highlights them in color. Bold and blue for system 
functions, just blue for commands, and red for system variables. There are 
also exceptions. For example, for keywords related to the additional design 
mode. Their system recognizes and does not emphasize, but also does not 
highlight with color. For example, the orientation() command with the 
LANDSCAPE or PORTRAIT parameters, which blocks automatic screen 
rotation on a smartphone or tablet, is an Android mode command and is 
not highlighted.

Now the program looks like this:

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

Pay attention to three things. First, when listing parameters, you must 
use a comma. In this development environment, it is just reserved for the 
listing of parameters in parentheses. Second, there is a semicolon after the 
command. In this environment and in most other programming languages, 
a semicolon marks the end of an action or command. You cannot put a dot, 
since the dot is already reserved for writing fractional numbers and cannot 
be used for other purposes.

Important!!! Don’t forget a single comma or semicolon. In almost all 
development environments and programming languages, the forgotten 
punctuation mark will prevent the code from executing.

Third, you need to pay attention to indentation and code formatting. A 
kind of «red line» means aligning the line to the left, not to the right. In 
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addition, the closing curly brace is also on the right side. But all the internal 
code in void is written with a shift to the right, where each completed action 
is on a separate line.

Correct formatting is not a requirement of the environment itself. If all 
necessary punctuation marks and parentheses are present, it executes the 
code. Formatting helps the person to better understand and perceive the 
program code. This will come in handy when working on a joint project or 
conducting a code review.

Offtop. The term code review is used by programmers and means the 
review of a part of the code by one or several colleagues before its full-
fledged launch or «release». In the course of such a code review, various 
errors or «bugs» may be found, the code may be optimized, or even the 
formatting may be simply corrected.

So, we already have a program start function, in which the screen size is 
set, adjusting to the size of a smartphone, tablet or computer. Now we need 
to start drawing the application interface itself. Such drawing is performed 
in another system function void draw(){}. According to the accepted 
formatting, it is customary to leave indentation between functions.

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
}

Important!!! The void draw(){} function is executed in a loop 
immediately after the completion of its last command, which means that 
all the actions written inside are also. But there is a possibility to stop this 
cycle. For example, using the noLoop() command, and then start again 
using the loop() command.

Now we use a series of commands to draw the four basic flat objects on 
the interface: line, rectangle, ellipse, and triangle. Let’s start with the line.

In order to draw a segment, you need to specify two points. In the 
Processing environment, any point is specified in terms of coordinates. If 
you create plane shapes, then for one point two coordinates are set: one –
along X or width, the other – along Y or height.

Important!!! In the Processing environment, in contrast to the classical 
approach in geometry, the origin point is in the upper left corner of the 
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screen. This is very important to consider when dealing with dimensions 
and location.

To draw a line segment, use the line() command, which specifies four 
parameters: the first two are the location of the start point in width and 
height, the third and fourth are the location of the end point in width and 
height. If a line is drawn in volume, then for each point a third parameter is 
added in depth.

line (500, 500, 1000, 1000);

Drawing a rectangle. The rect() command requires at least four 
parameters.

rect (500, 500, 200, 200);

The first two are the location of the rectangle in width and height. 
Namely: the upper left corner of the rectangle. The next two are the width 
and height of the rectangle. You can also draw a square with the same 
command. To do this, it is enough to set one size for both the width and the 
height of the rectangle. More parameters can be set. For example, adding a 
fifth parameter can smooth the corners. And by adding three more, adjust 
the smoothing of the corners for each corner separately.

An ellipse is a lot like a rectangle. It is drawn using the ellipse() 
command, which also takes four parameters.

ellipse (1000, 1000, 400, 200);

The only difference is that the first two location parameters do not define 
the upper left corner, which the ellipse does not have, but the center of the 
ellipse. The third and fourth parameters set the diameter of the ellipse in 
width and height. And, of course, if the diameters are the same. It turns out 
a circle.

The command for drawing a triangle triangle() has more parameters – 
as many as six.

triangle (1000, 500, 750, 1000, 1250, 1000);

This is because drawing a triangle requires three points to be connected. 
Each point is specified by two parameters on a plane or three in a volume.
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For complete clarity, we suggest slightly adjusting the location and size 
parameters, as well as the drawing order of objects. As a result, we get 
approximately the following code:

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
  rect(displayWidth-500, displayHeight-500, 200, 200);
  ellipse(500, displayHeight-500, 400, 200);
  line(500,displayHeight-500,displayWidth-500, displayHeight-500);
  triangle(displayWidth/2, displayHeight/2-200, displayWidth/2-100, 

displayHeight/2, displayWidth/2+100, displayHeight/2);
}

Please note that you can not only set numbers in parameters, but also 
use system variables and do mathematical calculations. If necessary, 
another command can be registered within the command. In addition, in 
the Processing environment, almost like in any other programming case, 
the order in which the commands are written is of fundamental importance. 
That is why the line must be moved after the rectangle and circle, otherwise 
other objects will simply overlap it, and it will not be visible.

When you run the resulting code using the RUN button, the environment 
opens such a screen – Figure 3.4.

Figure 3.4. Drawing basic shapes in the Processing environment



267

In this figure, the drawn line clearly shows that the location of the 
rectangle and the ellipse is set for different points.

The above examples were considered in the development environment 
and classic programming. Now let’s look at development for a mobile 
application.

3.3  Developer Features on Mobile Phone

To begin with, there are quite a few operating systems for mobile phones, 
smartphones and tablets. Each has its own characteristics, application 
requirements, and even programming languages.

As we noted above, one of the most common operating systems at the 
moment is Android. This also applies to iOS, but it has many features in 
the work and application development that deserve separate consideration. 
In addition, iOS is used only for Apple devices. And Android works on 
smartphones and tablets of a large number of companies. Therefore, in the 
future, it will be about it.

Offtop. The Android operating system is based on the Linux kernel. It 
was originally developed by the company of the same name, which was 
bought by Google. Most applications for this operating system were written 
in the Java language, but now there is a gradual transition to the newer 
Kotlin language.

Any download of a program to a smartphone or tablet begins with three 
steps: enabling Android mode in the development environment, allowing 
the application to be downloaded in developer mode from the computer on 
the smartphone itself, and directly downloading to the phone.

Let’s start by enabling Android mode in Processing. In the upper right 
corner of the IDE, you need to find a key labeled Java. The inscription 
on this button just shows the currently active mode. If you click on it 
and select «Add Mode ...» in the tab that appears, or add a mode, then 
the «Contribution Manager» or «Add-ons Manager» window will appear 
(Figure 3.5).

Through it, you can load both additional programming modes and 
various libraries, tools and examples. Processing is an open source project, 
which means that such additions can be from the basic developer – The 
Processing Foundation, or from a specific member of the Processing 
community. If desired, developers themselves can then create and add tools, 
libraries, or even entire modes for this environment.
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Figure 3.5. Contribution Manager or Add-ons Manager

In the Add-ons Manager, we are primarily interested in Android Mode. 
We select it, and using the Install button on the bottom right, load this mode 
into the IDE. Then you can turn off the Manager window until another time.

Further, in the main window on the top right, you need to change the 
Java mode to Android mode. A window will pop up about the need to 
download the SDK – Figure 3.6.

Figure 3.6. Environment can’t find SDK
Most likely, there is no SDK on the computer. Therefore, it would 

be more correct to download the SDK automatically (left button in the 
window). After downloading, read the Android SDK license and agree to 
the terms – Figure 3.7
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Figure 3.7. Agreeing to license terms on Google’s Android SDK

Offtop. SDK – Software Development Kit – development tools for a 
specific software package, hardware platform, operating systems, and so on. 
The SDK is usually developed by the developer of this platform. Android 
SDK is an application development tool for any device running on the 
Android operating system. And this is not only smartphones and tablets, but 
also other devices, from smart glasses and watches to TVs and even cars.

Now that the development environment is ready, you can go directly to 
the smartphone.

Important!!! Please note that the inclusion of the «For Developers» 
submenu may differ for different models and manufacturers of smartphones 
and tablets. Therefore, if the instructions below turned out to be not suitable, 
find instructions on the Internet directly for your model and manufacturer.

On your smartphone, go to the «Settings» menu and select the «About 
phone (About tablet)» section (Figure 3.8).

Figure 3.8. Settings menu on tablet
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In this section, you need to find the «Assembly Number» line and click 
on it seven times (Figure 3.9).

Figure 3.9. Substitution «On the Tablet»

After the seventh press, the system will notify you that you have become 
a developer (Figure 3.10).

Figure 3.10. Incorporating a change on the tablet «For developers»
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Now you can find the «For Developers» submenu at any time in the 
smartphone settings. For example, in Android 6.0, the item is located in the 
«System» category. 

3.4 Writing a Program on a Mobile Phone

Through the File tab, you need to open a new sketch and start writing 
the start function and set the app’s sizes:

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

Next, in the drawing function of the interface write a command for the 
ellipse and draw a circle:

void draw(){
  ellipse(500, 500, 20, 20);
}

And now we’re going to use two mouseX system variables, mouseY for 
the location of this circle:

void draw(){
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}

Variables mouseX, mouseY keep track of where the computer mouse is 
in width and height and returns these values to the code where they are 
used.

Next, you need to run the program in Java mode (Figure 3.11).
When these variables are used in mobile applications, they do not 

track the mouse, but the finger pressing on the touchscreen. Therefore, the 
drawing can be made more discontinuous.

Now let’s download this program to a smartphone or tablet. To do this, 
first save the sketch, preferably changing its name. Because it is with this 
name that the application will be reflected on the phone. Switch to Android 
mode.



272                                                                                            

Figure 3.11. Little Drawing Program

We connect the smartphone via a USB cable to the computer. Now in the 
«Developer Mode» menu you need to enable «USB Debugging» and

«Active mode» (do not turn off the screen when charging). The point 
is that if the phone is locked while downloading the application, the 
connection with the computer will be interrupted and compilation will stop 
due to a communication error.

Offtop. When the application does not load on the device, it is advisable to 
turn off «USB debugging» in order to protect your phone from downloading 
malicious applications when connected at other times or to other computers.

After allowing USB debugging in the drop-down message of the 
smartphone or tablet, you must switch from the connection mode

«Charge» to «Media File Transfer» or MTP.
When the smartphone and the computer «see» each other, a pop-up 

window will appear on the smartphone screen asking: should I allow USB 
debugging from this computer? In this window, you can check the box 
«Always allow debugging from this computer» or only allow this time. The 
phone is now ready to download an application to it from Processing.

The last step is to make sure the development environment «sees» the 
device. To do this, in the «Android» menu, the «Devices» submenu, you 
need to make sure that the smartphone appears with a check mark for 
connecting (Figure 3.12). Sometimes it takes a while.
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Figure 3.12. Development environment is fully connected 
to the tablet and ready to be compiled and downloaded

Important!!! Make sure that the first time you launch the application 
on your smartphone, your computer is connected to the Internet, because 
the development environment loads the necessary software tools from the 
Android SDK, Java and Processing Internet resources for compilation.

Next, you need to press
  

the «Run on device» button and wait for 

the app to open on your phone. This process is quite long.
Important!!! It is precisely because of the long loading time that 

checking the application work when finalizing it immediately on the device 
is not profitable from the point of view of a significant loss of time. But it 
is still advisable to check the operation of the application on a smartphone 
regularly, because its operation can be critically different not only on a 
computer and a smartphone, but also on devices of different models.

At the end of compilation and loading, at the bottom of the development 
environment, a message about the end of the process and the time spent on 
it will be displayed in the console – figure 3.13.
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Figure 3.13. Compilation and download of the app to the device is finished

After that, with a slight delay, the application will start on the 
smartphone, and you can check if it is running correctly.

Now there is a new one among smartphone applications - YOUR FIRST 
APP. You can run this application on your device at any time, even without 
connecting to a computer.

3.5 Using Colors

So far, all parts of the program have been black, white or gray. And by 
default. This was not specified separately in the program. Now let’s learn 
how to set the color.

First you need to decide how color is defined in a digital environment. 
There are several options for color encodings. There are three used in 
Processing: gray level, RGB (red, green, blue – red, green, blue) or HSB 
(Hue, Saturation, Brightness – hue, saturation, brightness).

The gray level is specified as an integer between 0 and 255, where 0 is 
black and 255 is white. The number in between gives a darker gray when 
approaching zero, and a light gray when approaching 255.

RGB encoding is somewhat similar to the gray level designation. It also 
uses integers in the range from 0 to 255. The difference is that you need not 
one, but three numbers. The first number gives the red level, the second the 
green level, and the third the blue level. Here 0 means that there is no color 
at all, and 255 is the maximum level. All colors are a different combination 
of these three colors. If you add a fourth number in the range from 0 to 255, 
then you can also adjust the transparency of the color.

HSB encoding is also composed of three values: hue (0 to 359 °), 
saturation (0 to 99%), and brightness (0 to 99%). After setting these three 
parameters, a color code is generated in the form of a hashtag (#) and six 
hexadecimal digits. 
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Figure 3.14. Color Choice

To select a color and search for its encoding, you can use both various 
online palettes and the built-in Color Selector tool or Color selection from 
the Tools tab or Tools in the Processing environment – Figure 3.14.

To do this, just select a color in the palette column in the middle, and 
then select the desired shade in the field on the left. After selection, all 
possible encodings will appear in the cells on the right.

Now let’s try changing the colors. The first on the list, of course, will be 
the background. In the Processing environment, the background is set with 
the background() command. Like any other command, it must be written 
inside a function or void. In order to decide which void the background 
command should be in, it is important to understand exactly when it should 
occur.

As an example, let’s take the previously written program with a circle 
shape following the mouse and add a background to void setup():

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  background(0);
}

void draw(){
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}
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As a result, the program will also look like the simplest «Drawing», but 
with a black background – figure 3.15

Figure 3.15. Black background in void set up

Now move the background() command to void draw() in front of the 
circle:

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
  background(0);
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}

We will get only one circle following the mouse – Figure 3.16.
If you put the background command after drawing the circle, then the 

screen will display just a black background.
Why is this happening?
In the first case, the background is in the void setup() function, which 

is executed only once at the very beginning. Therefore, the background is 
drawn once at the beginning, after which all objects from void draw() are 
drawn. In our case, this is a circle.
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Figure 3.16. Black background in void draw () in front of the object

In the second case, the background is drawn in void draw(), which means 
that it is drawn constantly in a loop. A circle is drawn after it. As a result, 
we get a sequential drawing in a cycle: background-circle, background-
circle, and so on.

In the latter case, when the background is written after the circle, a black 
screen is obtained, since in each frame a circle is first drawn, which is then 
painted over with the background.

Important!!! In almost any programming, the sequence of functions 
and/or commands is fundamentally important.

Next, we will fill the object with the fill() command. For example, let’s 
make the circle in the program bright red:

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  background(0);
}

void draw(){
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}
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As the result, in the program, you can now draw not white, and red 
circle – figure 3.17.

Figure 3.17. Red brush on a black background

Please note that the fill command must be written before the object. 
Otherwise, the first circle will be white. And painted over, only the 
following.

 If the application requires a completely transparent object, then you can 
turn off the filling by writing the command noFill().

The outline, which is set by the stroke() command, must also be drawn 
before the object, for the same reason. For example, let’s set a white outline 
for contrast in the previous program.

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  background(0);
}

void draw(){
  fill(255, 0, 0);
  stroke(255);
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}
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And we’ll get the app as in figure 3.18.

Figure 3.18. Red brush with white contour

As with shading, if the path is not needed, you can use the noStroke() 
command.

When not one but several objects of different colors are drawn, then it 
is necessary to write a fill command for each color. But not necessarily for 
every object. For example:

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  background(0);
}

void draw(){
  fill(255, 0, 0);
  stroke(255);
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
  fill(0, 255, 0);
  rect(100, displayHeight-100, 50, 50);
  rect(displayWidth-100, displayHeight-100, 50, 50);
}
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We get two more green squares in the lower corners of the program 
(Figure 3.19). Professional programmers would recommend separating the 
code written in void draw() into two separate functions for ease of reading 
the code.

Figure 3.19. Several objects of different colors

We now know the three basic elements for working with color and can 
create colorful and eye-catching applications. Of course, getting the colors 
right is a big, separate task that is not covered in this tutorial. It is more 
a matter of design and artistic perception. This is why even small app 
development teams often have at least one designer.

3.6 Hologram. Adding Volume. Moving

We have previously described how to draw flat objects, but the 
Processing framework allows you to draw and manipulate 3D objects as 
well. To do this, first of all, you need to include the z coordinate, which has 
not been specified before.

This is done with the size() command, which sets the screen size. But 
unlike the first two parameters – the width and height of the screen, the 
depth for modern screens is not yet a physical parameter, but a virtual one 
(although it is quite possible that devices with holographic projections will 
appear on sale in a few years). Therefore, the third parameter is set not by 
the physical size, but by the special parameter P3D. 
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void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight, P3D);
  background(0);
}

Only after that you can start drawing volumetric figures. There are only 
two standard shapes: a box – box() and a sphere – sphere(). Each of these 
commands requires at least one parameter, namely the side size for the cube 
or the radius for the sphere.:

void draw(){
  box(300);
  sphere(200);
}

As a result, we get both figures, superimposed on each other, in the 
upper left corner (Figure 3.20).

The fact is that no location is specified for volumetric shapes, they are 
always drawn at the origin of the coordinate axis. For a sphere, you can 
set only the radius, and for a parallelepiped, one parameter or three para-
meters – size in width, height and depth.

 
Figure 3.20. Basic 3D figures
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If you need to transfer such a volumetric object, you will have to transfer 
the entire coordinate system with the translate() command, where three 
coordinates (width, height, depth) specify where to transfer it.

Coordinates can be set with positive and negative numbers, variables, 
and even mathematical calculations:

void draw(){
  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, -100);
  box(300);
  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, 0);
  sphere(200);
}

We get objects drawn already in other points (figure-103.21). 

Figure 3.21. Transfer of the beginning of coordinates

Important!!! Note that several translate() commands complement each 
other’s work. So, in the example, the first command moved the cube to the 
center of the screen, and the second – moved the sphere to another half of 
the screen. And it turned out that the sphere was in the lower right corner.

In order to set the transfer of coordinates for each object or group 
of objects separately, you can use the pushMatrix() and popMatrix() 
commands. They allow, respectively, to create a separate coordinate system 
and return to the original:
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void draw(){
  pushMatrix();
  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, 0);
  box(300);
  popMatrix();
  
  pushMatrix();
  translate(displayWidth/3, displayHeight/3, 0);
  sphere(200);
  popMatrix();
}

Now you can set the transfer of objects separately for each without 
thinking about how the transfers affect each other. It is also recommended 
here to create two separate functions for drawing the cube and the sphere. 
How to do this is described earlier.

But in Figure 70 you have noticed another nuance. The code was set 
to a cube, and just a square is visible on the screen. It’s all about the view 
of this cube. If you look at the cube straight from the front, then none of 
its faces will be visible. In order to show the faces, the cube needs to be 
expanded a little. Rotation of figures in volume is performed using the 
rotate() command or more particular rotateX(), rotateY(), rotateZ(). Here 
rotate() works similarly to rotateZ(), that is, it rotates around the Z axis.

Important!!! All rotation commands move objects around the origin. 
Therefore, it is categorically important to set the commands for transferring 
coordinates and rotation in the desired order.

These rotation commands have only one parameter, the rotation angle. If 
you want to rotate clockwise, then set the angle with a positive value. If not, 
then c negative.

Important!!! In rotation commands, the angle is specified in radians, 
not degrees. From the school mathematics course you know that 45° = π/4 
radians, 60° = π/3 radians, 90° = π/2 radians, 180° = π radians, 360° = 2π 
radians.

The π constant in Processsing is set by the system word PI.
Now, using the described commands, unfold the cube of one of the faces, 

and rotate the sphere around the Z axis:

void draw(){
  pushMatrix();
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  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, 0);
  rotateX(PI/4);
  box(300);
  popMatrix();

  pushMatrix();
  rotate(PI/4);
  translate(displayWidth/3, displayHeight/3, 0);
  sphere(200);
  popMatrix();
}

Figure 3.22. Different reversal and portability options

As you can see from the code and in Figure 3.22, the cube turned around 
its axis, because the rotation command was written after the coordinate 
transfer command. And the sphere is rotated around the original Z-axis.

It is often inconvenient for developers to use radians to indicate an angle. 
In this case, the radians() command can help out, which converts angles in 
degrees to radians for the developer. 

void draw(){
  pushMatrix();
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  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, 0);
  rotateX(radians(45));
  box(300);
  popMatrix();

  pushMatrix();
  rotate(radians(45));
  translate(displayWidth/3, displayHeight/3, 0);
  sphere(200);
  popMatrix();
}
 
The radians() command gives a numeric value. Therefore, it can be 

used either independently or inserted instead of a parameter into another 
command.

For even more beautiful rotation, you can use the frameCount system 
variable, which counts the number of frames drawn by the void draw() 
function from the start of the application:

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight, P3D);
}

void draw(){
  background(0);

  pushMatrix();
  translate(displayWidth/2, displayHeight/2, 0);
  rotateX(radians(frameCount));
  box(300);
  popMatrix();

  pushMatrix();
  rotate(radians(frameCount));
  translate(displayWidth/3, displayHeight/3, 0);
  sphere(200);
  popMatrix();
}
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Run this code. The objects in the application are in constant motion. 
Its stationary picture does not make it clear what the code is doing, like a 
running application.

3.7 Data Types in Processing

When studying the commands that were considered earlier, while typing 
the code, small red prompts of the system appeared, slightly above the 
console (Figure 3.23). Most often, a request was displayed to add int and 
float to the parameters. These words mean numbers. They appear when 
numeric parameters are required for a command. Now let’s look at data 
types in more detail. 

Figure 3.23. Development Environment Hints

Any program works primarily with information. It can accept, process, 
issue and sometimes even generate. Information is the main and only thing 
with which any program works.

We transmit information most often in the form of words. In 
programming the data type String is used to work with words and strings 
of text. Any values in it are written through quotes. For example, «Hello, 
World!» If only one letter or character is needed, then the data type is char. 
Values are written to it with an apostrophe. For example, ‘!’.
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Numbers are used most often in programming. And there are quite a few 
types of them. The basic ones are byte, int and float.

The byte type, as the name implies, can store 8 bits of information 
with an integer from -128 to 127. The int type (short for integer) can store 
integers from -2 147 483 647 to 2 147 483 648 or 32 bits of information. 
The word float is translated from English as a float, meaning a comma 
in a number, which can be displaced in a number like a float, forming a 
fractional number. And, accordingly, it is used for fractional numbers from 
-3.40282347 * 1038 to 3.40282347 * 1038.

Now imagine a person nodding their head. He also transmits infor-
mation. But not in the form of words or numbers, but in the form of a 
logical value: true-false, enable-disable, yes-no or yes-no. This data type is 
called boolean.

These are the basic data types used in the Processing environment. Of 
course, there are others, but consider some of them below. Now we need to 
discuss how to use these data types. Data types are always specified when 
creating new variables. In the examples above, we tried using only system 
variables. Now we will create our own.

A variable in programming is, in fact, a reserved part of the device’s 
memory with a specific name. For comparison, in the real world, a variable 
can be called a shelf, vessel or bag where certain things or materials are 
stored. Just like in the physical world, such variables – «capacities» have 
certain properties: what can be stored and in what quantity.

Any variables are divided into two types: local and global. Local 
variables are like a shelf nailed to the wall of a room – it can only be used 
in that room. That is, a local variable can only be used in the function where 
it is created. Global variables can be compared to a bag or a backpack. The 
value from it can be used throughout the code everywhere.

Now let’s go directly to creating a new global variable in the code. There 
are several options for how this can be done:

int color1=0;
int color2=0, color3;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  color3=0;
}
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void draw(){
  background(color1, color2, color3);
}

In any case, the type of the variable is specified first. In the example, 
this is int. Then its name is written (color1, color2 and color3). This is a 
required part for creating or, more correctly, declaring a variable. In this 
case, after declaring the data type, you can list several variable names at 
once, separated by commas.

Important!!! From the point of view of the development environment, 
the name of the variable can be almost anything, at the discretion of the 
developer. The environment only requires that it be written in Latin 
characters and numbers and not coincide with the system and already used 
names. Programmers recommend to name variables and functions in such a 
way that it is clear from the name what they are responsible for.

After declaring a variable, it is recommended to set or write an initial 
value to it. This can be done immediately after the declaration or inside a 
function. If the initial value is not specified, but in the code it is required, the 
system will return the default value. For numeric types it is 0, for character 
it is ‘’, and for boolean variable it is false. But there is no default for a string 
variable, so Processing will throw a NullPointerException error.

Variables can change, so developers can change them in code. For this, 
a number of specialized signs are used. One of them is «=». The equal sign 
erases the previous value that was stored in the variable and writes a new 
one. But there are others that do not completely erase, but modify the values 
of the variable: + =, - =, * =, / =, ++ and - -.

Here the + = and ++ signs have a similar effect. ++ adds 1 to the variable, 
and this is exactly the same as + = 1. Although + = is more universal, since 
it can add not only one to a variable, but in general any value specified after 
it: 

  color1++;
  color2+=1;
  color3+=8;

Similarly with the signs - = and - -. But here, respectively, a given value 
or one is subtracted from the variable.

Using * = or / = you can multiply or divide the value in a variable by a 
given number.

Now we use these signs to get a gradually changing background:
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int color1=255;
int color2=0, color3;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  color3=0;
}

void draw(){
  color1- -;
  color2++;
  color3++;
  background(color1, color2, color3);
}

We will meet with the use of local variables. But the principle of 
declaration is the same for them: the data type is written, the name and the 
initial value is set. The only difference is that they are set inside a function 
and are used only there. 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
  int color1=0;
  if (mousePressed){
    color1=255;
  }
  background(color1);
}  

In this code, we are not familiar with if (mousePressed){ }. Now let’s 
consider them.

3.8 Tapping and Stretching Features 
on the Touchscreen 

In all previous applications, user interaction was limited to mouse 
movement on the screen, which was read by the mouseX and mouseY 
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system variables. But we also need buttons, which means reading the press 
on the touch screen.

For this, Processing has a number of system functions: mousePressed(), 
mouseDragged(), mouseMoved(), mouseClicked(), and mouseReleased().

The mousePressed() function fires when a mouse button is pressed on 
a computer or on a touch screen of a smartphone or tablet, and can also be 
a Boolean system variable. Let’s draw a rectangle that shifts when clicked 
using this function: 

int rectX=200, rectY=200;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
  background(0);
  rect(rectX, rectY, 50, 50);
}

void mousePressed(){
  rectX+=10;
  rectY+=10;
}

In this application, the screen color will not change by itself, but only by 
pressing the screen. After all, actions to change color variables are written 
in void mousePressed().

Important!!! The commands written in the system functions of pushing 
and pulling work only during such pushing and pulling. That is, if you write 
the rect) (command in curly braces void mousePressed(), the rectangle 
will appear only at the moment when the mouse or screen is pressed, after 
which it will be filled with objects from void draw().

Now let’s try using mouseDragged(). This function reads the feed on 
the touchscreen, that is, the movement on the touchscreen with the pressed 
finger. But first, let’s find out some more system variables: pmouseX and 
pmouseY. These variables store not just the coordinate value for the mouse, 
but these values in the previous frame (drawing the void draw() function). 
And by comparing them with the current mouseX and mouseY, you can 
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determine in which direction the sweep was. As a result, we get the 
following code:

int rectX=200, rectY=200;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
  background(0);
  rect(rectX, rectY, 50, 50);
}

void mouseDragged(){
  rectX+= pmouseX-mouseX;
  rectY+= pmouseY-mouseY;
}

The mouseMoved(), mouseClicked(), and mouseReleased() functions 
are much less common. But it’s worth having them in your arsenal. 
mouseMoved() is executed when the non-pressed mouse or finger moves on 
the touchscreen. mouseClicked() is executed immediately after the mouse 
or finger is pressed and released (clicked). mouseReleased() is executed 
when the mouse or touch button is released.

With the help of these functions, you can register a significant part of the 
functionality for a mobile application, if it is enough that the entire screen 
is like one button. But if you need several buttons, then you need one more 
tool, namely the conditions.

3.9 Conditions

When a condition is set, it sounds something like this: «If you have 
completed the task, then you can rest.» Key words, even in verbal form, 
are «If ... then ...». After the word “If” the condition is written directly, and 
after «then» – what to do when the condition is met.

In the Processing environment, the keyword and required elements 
for the condition are if () {}. Just as in the verbal form in parentheses, a 
condition is written immediately after the if, and in the curly ones – the 
action or actions that need to be performed:
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void draw(){
  if (mousePressed){
    color1=255;
  }
  background(color1);
}  

In addition, the verbal condition can be supplemented: «If you have 
completed the task, then you can rest, otherwise you work.» So the program 
condition can be supplemented with the system word else{}:

void draw(){
  if (mousePressed){
    color1=255;
  } else {
    color1=150;
  }
  background(color1);
}  

For the condition in parentheses, you can use a boolean variable or some 
kind of comparison of two parameters or values. This comparison can be 
done using a series of characters:>, <,> =, <=,! =, And ==. With signs> and 
<. Signs> = and <= have a similar meaning, but the possibility of equality 
of two values is added. Signs == and! = have opposite meanings: two 
quantities are equal and two quantities are not equal.

Important!!! To find out if two values are equal, you cannot use the = 
sign, since it is reserved for assigning or writing a value. In addition, if you 
want to compare two strings for coincidence of values, you must use the 
equals() command:

  if (str1.equals(str2)) {
    background(255);
  }

Now let’s divide the screen into two virtual halves: when you click on 
the left, the screen will brighten, and on the right, it will darken. To do this, 
we first write a code with a variable in the background parameter, which 
changes when you click on the screen:
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int color=150;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
}

void draw(){
  background(color);
}

void mousePressed(){
  color+=10;
}

Now let’s add the command and the syntax of the condition, and the 
opposite action:

void mousePressed(){
  if(){
    color+=10;
  }
  else {
    color-=10; } }

For the working code, the condition itself is missing, namely: hitting 
by clicking on the left side. The border between the sides runs exactly in 
the middle of the screen. We can calculate it by dividing the screen width 
displayWidth by 2, and we can calculate where we hit when pressed using 
mouseX. It remains only to compare these two values. To position the 
mouse to the left, its coordinate must be less than the middle of the screen 
width. Here is the condition:

void mousePressed(){
  if(mouseX<displayWidth/2){
    color+=10;
  }
  else {
    color-=10;
  }
}
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Almost completely the same code can only be used in void draw() by 
replacing the void mousePressed() function with the boolean mousePressed. 
But then you have to combine two conditions. The special logical operators 
AND, OR, NOT – &&, | |,!.

If it is necessary to simultaneously match two conditions, the AND 
operator is used – &&. For example, «An excellent student and an athlete 
receives a rector’s scholarship». Here, if a person is an excellent student, but 
not an athlete, he does not receive a scholarship. Or, if he is an athlete, but 
not an excellent student, too.

If it is necessary to fulfill at least one condition, then the OR operator –
| |. For example, «Make way for passengers with children, people with 
disabilities or the elderly». Here, if at least one condition is fulfilled, it is 
worth giving way.

NOT – ! – gives the opposite meaning. So, «not true» is «false» or true! 
==false.

As a result, we get the following code to control the background color:

void draw(){
  background(color);
  if(mousePressed && mouseX<displayWidth/2){
    color+=10;
  } else if (mousePressed && mouseX>displayWidth/2){
    color-=10;
  }
}

3.10 Cycles

Sometimes in programming a developer encounters similar tasks. You 
can always use a copy-paste combination, but you can optimize the task or 
code, make it shorter, clearer and more understandable.

One of the tools for shortening the code to perform similar tasks is using 
cycles or loops.

Loops are a kind of software pipeline. All repetitive actions are 
prescribed once and set-in what sequence and for how long these actions 
should be repeated.

The Processing environment uses two types of loops: for and while. 
The difference is easy to understand by imagining a conveyor that makes, 
for example, candy. With the help of the for loop, the developer specifies 
how many of these «candies» are already ready, how many «candies» are 
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made in one run, and how many «candies» are still to be made. The while 
loop is much simpler in form. It only sets the stop condition. For example, 
with sweets, such a stop condition could be «when the box with ready-made 
sweets is full».

Let’s draw the same squares with a loop for and the same circles with a 
loop while:

void setup(){
  size(displayHeight, displayHeight);
}

void draw(){
  for(int i=10;i<=displayHeight/2-70; i+=50){
    rect(i,i,70,70);
  }
  int j=displayHeight;
  while(j>=displayHeight/2+70){
    ellipse(j-70,j-70,70,70);
    j-=50;
  }
}

The result is presented in figure 3.24.

Figure 3.24. Drawing the same type of objects
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Both loops are defined by system words and two pairs of brackets – 
round for loop parameters and curly for repeated actions. In each of them, 
as well, a counter is almost always used, allowing you to count the number 
of times or iterations of the loop. Usually this is a separate variable of type 
int, which is usually called i, j, k, etc. And now let’s analyze each loop in 
more detail.

The parentheses of the for loop three main elements are defined. The 
first element is where the countdown begins. In the example, this is i=10;. 
Next, the stop condition is set: i<=displayHeight/2-70;. And at the end, 
the step with which the counter changes: i+=50. The curly braces already 
specify what should be done in the loop. Moreover, most often, but not 
always, the counter is used as a parameter in these actions to set the offset 
or change of objects or their properties. 

Important!!! The condition for stopping any of the loops, whether 
it is specified using a counter or not, must be achievable. Otherwise, the 
program will not run, freezes and slows down the device.

For the while loop, only the condition for the end of the loop is specified 
in parentheses – j>=displayHeight/2+70. Therefore, when using a counter, 
you have to set its initial value and step of change separately. Accordingly – 
before the coop and inside the loop.

You can also notice that the step can be set both in the positive 
direc-tion – i+=50, and in the negative direction – j-=50;. But then the 
stop condition must have a different sign: i<=displayHeight/2-70 and 
j>=displayHeight/2+70, respectively. Otherwise, you can get an infinite 
loop, which will slow down both the application and the device.

3.11 Data Arrays

Previously, variables were compared to shelves or bags. We already 
know that only one value can be stored in one variable. But in programming 
there is a special structure that allows you to store a number of similar data 
at once. It is called an array.

The main element that can be used to distinguish a data array in the 
Processing environment is square brackets – []. Let’s first learn how to 
declare data arrays. Since they are in many ways similar to variables, they 
can be declared outside functions (if they are global) and inside a function 
(if they are local). An array declaration consists of a statement of the data 
type stored in the array, square brackets, the name of the array, equality, 
and either writing the array elements (in curly brackets) or a statement of 
the number of elements in the array (in square brackets):
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float [] rectsizeX = { 90, 150, 30 };
float [] rectsizeY = new float [3]; 

After that, you can work with the elements of the array almost like with 
a regular variable, writing values there, using them as parameters in the 
code, changing the values. The only difference when referring to an array 
element is that you need to write square brackets, and inside the element 
number.

rect( rectsizeX[0], rectsizeY[0], 40,40);

Important!!! The numbering of elements in an array always starts at 
zero. And, if, for example, there are 3 elements in the array, the first is 
listed, then the element will be rectsizeX[0] and the last – rectsizeX[2].

Now we will use the tools that we studied earlier and make a small 
«New Year» application in which it will snow:

float [] elX = new float [100];
float [] elY = new float [100];
float [] color = new float [100];

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);

  for (int i=0;i<100;i++){
    elX[i]=random(0,displayWidth);
    elY[i]=random(0,displayHeight);
    color[i]=random(0,255);
  }
}

void draw(){
  background(0);
  for (int i=0;i<100;i++){
    elY[i]+=5;
    fill(255,255,255,color[i]);
    ellipse(elX[i],elY[i],30,30);
    if (elY[i]>displayHeight){
      elY[i]=0;
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      elX[i]=random(0,displayWidth);
      color[i]=random(0,255);
    }
  }  
} 

The final program will change dynamically, and will look something 
like in figure 3.25.

Figure 3.25. New Year’s app

In this code, the only unfamiliar command is random(). It allows you to 
generate random values in a given range. So, if you specify one number in 
its parentheses, then a value from 0 to this number will be generated. If you 
set two values, then the command will return a random value in the range 
between them.
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