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4 PROCESSING ОРТАСЫНДА 
ЖОБАНЫ ҚАЛАЙ ҚҰРДЫҚ

4.1 Жоба бойынша жұмысты жоспарлау 

Оқулықтың алдыңғы бөлігінде атап өткендей, жоба бойынша 
жұмыс істей бастағанда, жобалау кезеңдерін тұжырымдау қажет. 
Біздің жоба үшін үш пункты тұжырымдаймыз (4.1-сурет)

1) мақсат;
2) түпкілікті жарамды нәтиже;
3) мерзімі немесе дедлайн.

 

4.1-сурет. Міндеттің қойылымы

Мақсат қандай бағытта қозғалуға, жұмыс істеуге болатындығын 
анықтайды. Нәтиже қанша уақыт жұмыс жасау керектігін түсінуге 
мүмкіндік береді. Дедлайн уақытты шектейді, онсыз жұмыс ұзаққа 
созылады немесе белгісіз мерзімге шегеріледі. Бұл жұмыс немесе білім 
беру жобаларына, сондай-ақ жеке pet-project жобаларына қатысты. 

Оффтоп. Дедлайн – бұл жұмыстың белгілі бір соңғы нәтижесі 
дайын болатын ең соңғы мерзімі. Кез-келген жұмыста біреуіне 
міндетті түрде дедлайн қойылады. Бірақ «өзіңіз үшін» жұмыс істегенде 
де, жемісті жұмыс істеу үшін өзіңізге жеке дедлайн белгілеуіңіз керек. 

Пет-проект (ағылшынша pet – үй жануарлары) – бұл әзірлеушінің, 
былайша айтқанда өзі үшін құрған жобасы. Кәсіби бағдарламашылар 
мұндай жобаларды өзін-өзі дамыту, жаңа технологияларды үйрену 
және, мүмкін, өздерінің стартаптарының болашағы үшін құрады. 

Стартап – бұл қандай-да бір инновациялық идеяға негізделген 
минималды ресурстарға ие жаңа компания. Қазіргі әлемде өз кәсі-
біңізді ашудың кең таралған нұсқаларының бірі. 

Осындай негізгі тұжырымдамадан кейін толығырақ жоспарлауды
бастауға болады. Бұл осы үлкен тапсырманы кішігірім тапсыр-
маларға бөліп, олардың басымдылығын анықтаудан тұрады. Бұлар 
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маңыздылығы бойынша бірдей үш тармақ түріндегі кішігірім 
қадамдардан тұрады (4.2-сурет). 

 
4.2-сурет. Кішігірім тапсырмаларға бөлу

Мұндай бағыныңқы тапсырмаларға бөлу алғашқы тестілеуде альфа-
нұсқасы ретінде қолданыла алатын минималды жұмыс жобасын алуға 
мүмкіндік береді. Тек содан кейін оны жаңа функционалдылықты 
қосу арқылы әрі қарай өңдеуге болады. 

Оффтоп. Бағдарламалық жасақтаманы альфа, бета және гамма 
нұсқаларына бөлуді қолдану қабылданған. Альфа нұсқасы ішкі 
тестілеу үшін қолданылады. Бета нұсқаны тексеру үшін қолданушы-
лардың шағын тобы қосылады. Ал гамма нұсқасы релизге кетеді.

Релиз – бұл адамдар мен компаниялардың қолдануы үшін бағдар-
ламаның немесе қосымшаның кең ауқымды толық және кейде соңғы 
шығарылымы. 

Бағыныңқы тапсырмаларға бөлуден басқа, әрқайсысына бағдар-
ламаны орындау алгоритмін жазу ұсынылады. Мұндай алгоритм 
негізгі сөзбен берілген формада немесе детальды блок-схема түрінде 
болуы мүмкін. Алгоритм неғұрлым толығымен жазылған немесе 
сызылған болса, оны кодта енгізу оңайырақ болады. Егер әзірлеуші 
өзінің бағдарламасы мен идеясын зияткерлік меншік ретінде 
қорғағысы келсе, онда авторлық құқық сертификатына өтініш беру 
үшін блок-схема қажет болады. 

Оффтоп. Алгоритм – белгілі бір нәтиже алу үшін қысқа және бір 
мағыналы әрекеттер тізбегі түріндегі нұсқаулық.

Блок-схема – бұл сызықтармен байланысқан стандартталған блок-
тар түріндегі графикалық алгоритм.

Мысал ретінде, Processing ортасында мобильді ойын қосымшасын 
құруды қарастырайық. 

 Ең алдымен, біз жобаның мақсатын тұжырымдаймыз. Мақсат –
толыққанды мобильді қосымша-ойын дамытуда практикалық дағды-
ларды игеру. Мерзімі – осы тараудың соңына дейін. 

Нәтижесі: Spaceship ойыны. 
Сипаттамасы: экранның төменгі жағында симметриялы түрде 

сол және оң жақта батырмалар бар. Экранның сол жағында «ғарыш 



10                                                                                            

кемесі» қозғалады. Оң батырманы басқан кезде «кеме» жоғары, 
ал сол жақ батырманы басқанда – төмен қозғалады. Оңнан солға 
қарай «Метеор» ұшады. Ол экранның сол жақ шетінде жоғалады. 
Жоғарғы оң жақ бұрыштан метеор өткенде ұпай саны бірге көбейеді. 
Жаңа «метеор» әр түрлі биіктікте белгілі бір кезеңділікпен пайда 
болады. «Метеорлардың» қозғалу жылдамдығы және олардың саны 
біртіндеп өседі. «Метеор» «кемеге» соғылған кезде, жоғарғы сол 
жақ бұрыштағы ойыншының өмірінің саны бірге азаяды. Өмірдің 
бастапқы саны 3. Өмірдің мәні 0-ге дейін азайған кезде экранға 
ойыншының ұтылғаны жайлы хабар беріледі. 

Бүкіл жоба бойынша негізгі үш пункт та тұжырымдалды. 
Келесі қадам – барлық әзірлемені бағыныңқы тапсырмаларға бөлу, 

оған мыналар кіреді: 
1) ойын интерфейсінің негізгі элементтерін салу (батырмалар, кеме, 

метеор);
2) батырмаларды басуды тағайындау;
3) объектілердің қозғалысын (кеме мен метеорды) жазу;
4) объектілердің (кеме мен метеор) қозғалысын шектеу;
5) ұтылыс күйін (метеордың кемеге соғылуы) және ұтылыс 
 экранын қосу;
6) «метеорлар» массивын қосу;
7) өзгеретін ұпай саны мен өмірді қосу. 
Көріп отырғаныңыздай, үшінші кезеңнен кейін ойынды әріптес-

теріңізге, ал бесіншіден кейін адал ойыншыларға алдын-ала бағалау 
үшін бере аласыз. 

Сонымен қатар, ойынды жетілдіре аласыз;
8) ойын басында менюді қосу.
Бұл жағдайда орындалған мақсаттар: 
1) суреттерді объект ретінде енгізу және жергілікті өлшемдерді 

қолдану;
2) батырмаларды құру; 
3) объектілерді өзгертуді шектеу; 
4) жаңа командаларды іздеу;
5) мәтінмен жұмыс;
6) меню мен бағыныңқы менюлерді құру. 
Мерзім де осы оқу құралының бір немесе екі тармақшасымен 

шектелген.
Егер біз алгоритмдер туралы айтатын болсақ, онда жоғарыда 

келтірілген бағыныңқы тапсырмалардың тізімі де алгоритм болып 
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табылады. Бірақ бағдарлама үшін емес, әзірлеушінің өзі үшін. 
Мұндағы алгоритмдер сөзбен берілген формада немесе блок-схемалар 
түрінде нақты тапсырманы соңғы кодпен визуалды салыстыруын 
төменде келтіріледі. Мұнда тек құрудың негізгі қағидаларын ғана тал-
даймыз. 

Сонымен, алгоритмдер келесі қасиеттерге ие болуы керек: 
1) Шектілік: (Конечность:) Алгоритм белгілі бір қадамдар саны-

нан кейін аяқталуы керек. Әйтпесе, оны орындайтын құрылғы 
шексіз циклге еніп, «қатып қалуы» мүмкін. 

2) Анықтылық: Алгоритмнің әр қадамы толығымен анықталуы ке-
рек және ойлау мен болжау мүмкіндігі болмауы керек. 

3) Енгізу: әрекеттерді орындауға арналған ақпарат, осы әрекет-
термен орындалатын қадам басталмас бұрын енгізілуі керек.

4) Қорытынды: алгоритм әрқашан қандай да бір мән немесе нәтиже 
беруі керек. Мұндай ақпаратты қорытындылау алгоритмнің ор-
тасында және/немесе соңғы бөлігінде болуы мүмкін.

5) Тиімділік: Алгоритм қағазға қаламмен шектеулі уақытта дәл 
орындалатын негізгі операциялардан тұруы керек. 

Блок-схема бірдей қасиеттерге ие, бірақ мәтін түрінде емес, 
стандартталған схемалық блоктар түріндегі қадамдардан тұрады –
5-кесте. 

5-кесте. Блок-схеманың стандартты элементтері

Элемент Атауы Тағайындалуы

1 2 3

 
Әрекет 

Процессорда немесе жадта 
орындалатын кез-келген 
операция типін анықтайды 

Деректер (енгізу/
шығару)

Ақпаратты енгізу және шығару 
үшін қолданылады 

 

Сұрақ (шарт немесе 
шешім) 

Бинарлық жауаппен кез-келген 
жабық сұрақта қолданылады 
(Иә-Жоқ, Шын-Жалған) 

 

Қосқыш 

Бүкіл сызба бойынша 
сызықтарды созу және 
қиылыссыз блок-схема құруға 
мүмкіндік береді 
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5-кестенің жалғасы
1 2 3

 

Алдын ала 
анықталған процесс 
(функция) 

Бағыныңқы алгоритмді немесе 
функцияны көрсету үшін 
қолданылады

 
Шектеуіш 

Алгоритмнің, процестің немесе 
функцияның басы мен соңын 
көрсетеді 

 
Бағыттауыштар

Әрекеттер тізбегінің бағытын 
көрсетеді

Блок-схемаларды құрудың негізгі ережелері:
1) Барлық блоктар бағыттауыштармен қосылуы керек. 
2) Алдыңғы блоктан бағыттауыш келесі блоктың жоғарғы жағының 

ортасына бағытталған. Келесі блокқа бағыттауыш блоктың 
төменгі бөлігінің ортасынан сызылады. Ерекшелік – сұрақтар 
блогы. 

3) Сұрақ (шешім) блогында екі шығыс бағыттауыш бар. Олар 
блоктың әр бүйірінен, немесе біреуі – төменнен ортасына, 
екіншісі – бүйірінен салынады. 

4) Әдетте блок-схемадағы әрекеттер тізбегі жоғарыдан төмен 
қарай салынған бағыттауыштармен көрсетіледі. Бірақ төменнен 
жоғарыға қарай 3 қадамнан асқанға дейін қозғалатын жағдайлар 
да болады.

5) Қосқыш блок-схемадағы үзілістерді орнату үшін қолданылады 
(бір беттен екінші бетке немесе блок-схеманың төменгі жағынан 
жоғарыға қарай 3 қадамнан асырмай). 

6) Әр функцияның жеке блок-схемасы болады. 
7) Барлық схемалар шектегіш немесе функция блоктарынан баста-

лады.
8) Барлық схемалар шектегіш блогымен аяқталады. 
Сөзбен берілген алгоритмдер мен блок-схемаларды құра білу 

тек бағдарламалауда ғана емес, адамдармен жұмыс жасауда, өз 
іс-әрекетіңізді жоспарлауда, тіпті күнделікті отбасылық өмірде де пай-
далы болуы мүмкін екенін тағы да бір рет еске салуға болады. 
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4.2 Суреттерді объект ретінде енгізу

Ойынды әзірлеудің алғашқы кезеңінде батырмаларды, кеме мен 
метеорды салу тапсырмасы қойылған. 

Әрине, осы элементтердің барлығын стандартты rect(), ellipse(), 
triangle() және line() формаларын қолданып салуға болады. Бірақ кез-
келген әзірлеуші суретті жақсы сала алмайды. Әзірлеуді жеңілдету 
үшін объектіні кодта емес, арнайы графикалық редакторларда алдын-
ала, осы сызбаны керекті жерге қою арқылы салуға болады. 

Кез-келген сурет үш кезеңде енгізіледі: айнымалыны құру, файлды 
осы айнымалыға жүктеу және суретті қосымшаға орналастыру. 

Суреттермен қалай жұмыс істеу керектігін нақты түсіну үшін 
жүктелген суретпен фон орнатамыз. Ол үшін Spaceship бумасын 
құрамыз. Онда data бағыныңқы бумасын құрайық. Содан кейін суретті 
.png форматында саламыз немесе табамыз және оны осы бумада оның 
қандай сурет екенін анықтайтын латын есімімен сақтаймыз. Тек содан 
кейін кодты Processing-ке жазамыз және оны бұрын құрған аттас 
Spaceship бумасына скетч ретінде сақтаймыз. Коды келесідей: 

PImage sky;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  sky=loadImage(«sky.png»);
}

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight); 
}

PImage кодында суреттерді сақтайтын айнымалының типі, sky – 
айнымалының аты. Бұл бірінші қадам. 

Екінші қадам – sky.png файлынан loadImage() командасы арқылы 
суретті sky айнымалысына жүктеу. Әдетте жүктеуді ең басында бір 
рет орындау үшін void setup()-та жазады. 

Келесі қадам – sky бейнесін image() командасының көмегімен 
қажетті орынға орналастыру – 0, 0, displayWidth, displayHeight. 
Мысалда орын төрт сандармен жазылған: алғашқы екеуі – жоғарғы 
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оң жақ бұрыштың орны, соңғы екеуі – суреттің ені мен биіктігі (бұл 
жағдайда бейнені созуға немесе кішірейтуге болады). Егер тек екі сан-
мен берілсе – мысалы, image(sky,0,0);, онда сурет нақты шешімінде 
көрсетіледі. 

Маңызды!!! Смартфонға көп мөлшердегі мультимедиасы (сурет-
тер, музыка, видео) бар кодты жүктеу кезінде компьютердің де, 
смартфонның да есептеу қуаты қажет болуы мүмкін. Әсіресе, егер 
қосымшада мультимедиялық файлдарды көрсетіліп қана қоймай, 
оларды өңдейтін болса. Мысалы, кескіндер созылады немесе қысылады. 
Сондықтан, суреттер, видео мен музыкасы бар қосымшаны компи-
ляциялау ұзақ уақытты алса және ол қолдану кезінде ұзақ уақытта 
жүктелсе, таң қалмаңыз. 

Оффтоп. Компиляция «адам» кодынан «машина» кодына 
аударудың бір түрі. Компьютерлер, смартфондар және басқа есептеу 
техникасы бірліктер мен нөлдер көмегімен жұмыс істейді. Әзірлеу 
ортасында жазылған код адамның сөйлеу тіліне әлдеқайда жақын 
көрінеді. Сонымен, компиляцияны немесе «аударманы» әдетте 
бағдарламалаушының орнына әзірлеу ортасы орындайды. 

Бірақ «төменгі деңгейдегі» тілде (машиналық кодқа өте жақын) 
жаза алатын мамандар да бар. Төменгі деңгейдегі ең танымал тілдер – 
Assembler тобының тілдері. 

C#, Java, JS, Python және басқалары сияқты кең таралған тілдер 
«жоғары деңгейлі» тілдер деп аталады, өйткені олар адамның сөйлеу 
тіліне әлдеқайда жақын. (JS және Python тілдері компиляцияланбай-
тынын, бірақ интерпретацияланатынын айта кету керек.) 

Енді тапсырмаға көшейік: батырмаларды, кемені және метеорды 
саламыз. Бұрын салынған фонды қалдырайық. Алдымен, алгоритмді 
жазып, кодтың блок-схемасын салайық. 

Алгоритм келесідей болады: 
1) Басы. 
2) sky.png, ship.png және meteor.png файлдарын sky, ship мен meteor 

айнымалыларына жүктеу.
3) sky бейнесі толық экранды көрсетеді, ship – экранның оң жақ ор-

тасында, meteor – сол жақ шетінен экран ортасында орнатылады. 
4) Экранның төменгі оң және сол жақ бұрыштарында шеңбер 

түрінде екі батырма салу. 
5) Соңы 
Бұл алгоритмнің блок-схемасы 4.3-суреттегідей болады.
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4.3-сурет. Негізгі интерфейс сызбасының блок-схемасы

Енді осы блок-схемаға негізделген кодты енгізейік: 

PImage sky, ship, meteor;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
  image(ship,10,displayHeight/2-50, 200,100);
  image(meteor,displayWidth-120, displayHeight/2-35,120,70);
  ellipse(150, displayHeight-150, 100, 100);
  ellipse(displayWidth-150, displayHeight-150, 100, 100);
}
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Нәтижеде 4.4-суреттегідей интерфейсті аламыз. 

 

4.4-сурет. Ойынның бастапқы интерфейсі 

Кеме кескінін ship-ді орналастыру кезінде параметрлерді (10, 
displayHeight/2-50, 200, 100) неге қолдандыңыз? – деген сұрақ туын-
дауы мүмкін. Соңғы екі сан – 200, 100 – кеме визуалды әдемі болып, 
экранға ыңғайлы орналастырылуы үшін, оны әзірлеуші «көзбен» 
шамалайды. Ені бойынша кемені экранның сол жағында орналасу 
үшін 10 саны таңдалған. 

Биіктік бойынша орналастыру сәл күрделі. Алдымен displayHeight/2 
экранының ортасын табу керек. Егер кемені сол жерге орналастырсақ 
(ал сурет өзінің жоғарғы оң жақ бұрышына қатысты орналасса), онда 
кеме дәл ортасында емес, сәл төменірек орналасады. Дәл ортасына 
орналастыру үшін кеменің ортасы экранның ортасымен сәйкес келуі 
керек, яғни кескінді биіктігінің жартысына ауыстыру керек: 100/2=50, 
сонда displayHeight/2-50 аламыз. 

Метеор бейнесі meteor ұшін есептеулер жүргіземіз. Біз өлшемдерді 
көзбен таңдаймыз: 120, 70. Биіктік бойынша – метеордың ортасын 
displayHeight/2-35 экранының ортасына қойямыз. Ені бойынша – оны 
экранның сыртында емес, дәл сол жақ шетінде орналасатындай етіп 
оң жақтан сол жаққа жылжытып, displayWidth-120 метеордың енімен 
жылжыту арқылы орналастырамыз. 
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Батырмалар үшін ұқсас есептеулер жүргізейік. Олар өлшемі мен 
биіктігі бойынша бірдей болуы керек. Сондықтан, 100, 100 өлшемдерін 
көзбен таңдаймыз және оларды displayHeight экранының төменгі 
жағына орналастырамыз, оларды биіктігі бойынша 100-ге жоғары 
қарай жылжытып, ал шетінен көз мөлшерімен, тағы 50-ге жылжыта-
мыз. Батырмалар тек ені бойынша ерекшеленеді. Бірінші батырма сол 
жақ бұрышта 0-ден 150-ге дейін (100 – өлшем, 50 – көз мөлшерімен 
шегіну) жылжуымен оң жақта орналасқан: 150. Екінші – displayWidth 
оң жақ бұрышында солға 150-мен жылжыған: displayWidth-150. 

Жобаланған интерфейс әзірлеушінің data бумасында сақтаған 
суреттеріне байланысты біршама ерекшеленуі мүмкін. 

Маңызды!!! Әр қадамның соңында мобильді ойын ретінде 
қаншалықты дұрыс жұмыс істейтіндігін тексеру үшін қосымшаны 
телефонға жүктеу ұсынылады. 

4.3 Объектілердің жергілікті 
өлшемдерін орнату

Әр түрлі құрылғылар әр түрлі экран өлшеміне ие. Бұл мәлімдеме 
планшетті смартфондарға да қатысты. Демек, өлшемі белгілі бір пик-
селдер санымен берілген объект әртүрлі құрылғылардың экранында 
бейнеленуімен айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. 

Processing ортасында барлық өлшемдер пикселмен беріледі. Бұл 
бір құрылғыға арналған қосымшадағы объектілердің өлшемін реттеу 
кезінде басқа құрылғыда ұнамсыз интерфейс алуға болатындығын 
білдіреді. Объектілер тым кішкентай немесе үлкен болуы мүмкін. 
Суреттер бір-біріне қабаттасуы мүмкін. Ал батырмалар жалпы экран-
нан тыс орналасуы мүмкін, онда оларды қолдану мүмкін болмайды. 

Бұл мәселені «локальды өлшеу бірліктері» деп аталатын өлшемдерді 
қолдану арқылы шешуге болады. Яғни, экрандағы қашықтықты пик-
сель арқылы емес, экранның шешіміне байланысты құрылған өлшем 
бірліктері арқылы өлшеу. 

Processing-гі экран өлшемі бағдарлама іске қосылған кезде 
displayWidth, displayHeight айнымалыларының көмегімен жадта 
анықталып, бекітілуі мүмкін. Жергілікті айнымалыларды құру кезінде 
осылардан бастау керек. Шынайы әлемде мұны тіктөртбұрыштың 
өлшемдерін сызғышты қолданбай және сантиметрмен өлшеу арқылы 
емес, парақта ені мен биіктігі бойынша бөлек бөліктердің белгілі 
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бір санын салу арқылы қалай қоюға болатындығымен салыстыруға 
болады. 

Алдымен, ені – w ал биіктігі – h болатын жергілікті өлшемдер үшін 
екі айнымалы құрайық: 

float w,h;
PImage sky, ship, meteor;

Содан кейін size() командасында displayWidth, displayHeight нақты 
экран өлшемдерін анықтағаннан кейін экранды ені мен биіктігі бой-
ынша 500 бөлікке бөліп, осы жергілікті бірліктердің мәндерін орната-
мыз: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  w=displayWidth/500;
  h=displayHeight/500;
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

Енді барлық өлшемдерді осы жергілікті өлшеу бірліктері арқылы 
қайта жазу керек: 

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
  image(ship,10*w,displayHeight/2-50*h, 200*w,100*h);
  image(meteor,displayWidth-120*w, displayHeight/2,120*w,70*h);
  ellipse(150*w, displayHeight-150*h, 100*w, 100*h);
  ellipse(displayWidth-150*w, displayHeight-150*h, 100*w, 100*h);
}
 
Маңызды!!! displayWidth, displayHeight жүйесінің айнымалылары 

қолданылатын жерлерде жергілікті бірліктер қолданылмайтынын 
ескеріңіз. Онда экранның нақты өлшеміне түзетулер бар. 

Нәтижесінде 4.5-суреттегідей интерфейсті аламыз. 
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4.5-сурет. Ойынның жергілікті өлшем бірліктеріндегі интерфейсі

Көріп отырғаныңыздай, бұрын таңдалған өлшемдер жарамсыз 
болып шықты, енді оларды түзету қажет: 

float w,h;
PImage sky, ship, meteor;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  w=displayWidth/500;
  h=displayHeight/500;
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
  image(ship,10*w,displayHeight/2-25*h, 100*w, 50*h);
  image(meteor,displayWidth-50*w, displayHeight/2-25*h,50*w,25*h);
  ellipse(60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
  ellipse(displayWidth-60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
}
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Ал енді түзетілген жергілікті өлшем бірліктерімен 4.6-суретте 
көрсетілген интерфейсті аламыз. 

 

4.6-сурет. Жергілікті өлшем бірліктерімен өңделген интерфейс

Болашақта барлық өлшемдер мен орындарды осы өлшемдер 
арқылы беру керек. 

4.4 Толыққанды батырмаларды құру 

Әзірлеу жоспарындағы келесі қадам - бұл толыққанды батырма-
ларды бағдарламалау. Бұл тапсырманы келесі алгоритм түрінде жазуға 
болады: 

1) Басы.
2) Егер экранды басса, онда 3-ші қадам, әйтпесе, 9-шы қадам.
3) Егер сол жақ батырманы басса, 4-ші қадам, әйтпесе, 6-шы қадам.
4) Кеменің белгілі бір қашықтыққа жоғары жылжыту. 
5) 9-шы қадамға көшу.
6) Егер оң батырманы бассаңыз, 7-ші қадам. Әйтпесе, 9-шы қадам.
7) Кеменің белгілі бір қашықтыққа төмен жылжыту. 
8) 9-шы қадамға көшу.
9) Соңы. 
Блок-схема түрінде бұл алгоритм 4.7-суреттегідей болады. 
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4.7-сурет. Батырмалардың басылу блок-схемасы

Батырманы басу дұрыс тіркелгенін тексеру үшін алдымен кодты 
кеме экранның сол жақ шетімен жылжитындай етіп реттеу керек. Бұл 
кемені тігінен жылжыту, бастапқы орнын анықтау және оны кодта 
қолдану үшін айнымалы құру керек дегенді білдіреді: 

float w,h;
float ShipY;
PImage sky, ship, meteor;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  w=displayWidth/500;
  h=displayHeight/500;
  ShipY=displayHeight/2-25*h;
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  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
  image(ship,10*w, ShipY, 100*w, 50*h);
  image(meteor,displayWidth-50*w, displayHeight/2-25*h,50*w,25*h);
  ellipse(60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
  ellipse(displayWidth-60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
}

Енді 4.7-суреттегі блок-схеманы іске асырайық. Алдымен экранды 
«басуды» жазайық:

void mousePressed(){
}

Әрі қарай, экранды екі бөлікке бөлеміз (displayWidth/2): егер 
саусақпен/мауыспен (mouseX) экранның сол жақ жартысын шертсеңіз, 
онда кеме жоғары, ал оң жақ жартысын шертсеңіз – төмен қозғалады. 
Біз мұны екі шарт арқылы жүзеге асырамыз:

void mousePressed(){
  if(mouseX<displayWidth/2){
    ShipY-=10;
  }
  if(mouseX>displayWidth/2){
    ShipY+=10;
  }
}

Мұнда if шартын екі рет қолданудың орнына if … else формуласын 
қоюға болады. Бірақ, сәл кейінірек кодта екі бөлек батырмаға екі шарт 
қажет болады. 

Енді оң жақ батырма шекарасын экранның ортасынан displayWidth -
60*w (батырма ортасы) + 20*w (батырма енінің жартысы) = 
displayWidth - 40*w батырмасының оң жақ шетіне жылжытамыз: 
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void mousePressed(){
  if(mouseX< displayWidth - 40*w){
    ShipY+=10;
  }

Мұнда батырманың сол жағын шерткендегі displayWidth - 60*w 
(батырма ортасы) - 20*w (батырма енінің жартысы) = displayWidth - 
80*w шекараны қосамыз: 

void mousePressed(){
  if(mouseX< displayWidth - 40*w && mouseX> displayWidth - 80*w){
    ShipY+=10;
  }

Мауыстың биіктігі mouseY бойынша батырманы басуды төменнен 
(displayHeight-75*h+25*h) және жоғарыдан (displayHeight-75*h-25*h) 
шектеу ғана қалды: 

void mousePressed(){
  if (mouseX < displayWidth - 40*w && mouseX > displayWidth - 

80*w && mouseY < displayHeight - 50*h && mouseY > displayHeight 
- 100*h){

    ShipY+=10;
  }

Сол жақ батырма үшін де соны жасаймыз: 

void mousePressed(){
  if (mouseX < 80*w && mouseX > 40*w && mouseY < displayHeight 

- 50*h && mouseY > displayHeight - 100*h){
    ShipY-=10;
  }

Батырмалар дайын, бірақ батырмаларды басу кезінде эллипсті 
емес, тіктөртбұрышты басу түрінде жазылған. Егер әзірлеуші 
координаталық жазықтықтағы геометриялық объектілердің мате-
матикалық сипаттамасымен «жақсы» қарым-қатынаста болса, онда ол 
эллипстерді қалай басу керектігін анықтай алады, бірақ бұл туралы 
кейінірек. Енді әрі қарай қарастырайық. 
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 Жалпы, эллипс математикалық түрде келесідей сипатталады: 

x2/a2 + y2/b2 = 1,

айнымалылар қайдан алынатыны 4.8-суретте көрсетілген. 

 

4.8-сурет. Эллипстің жалпы көрінісі

Шеңбермен ұқсастығы бойынша, егер эллипс координат басында 
орналаспаса, онда эллипстің теңдеуі келесідей түрленеді: 

(x – cx)2/a2 + (y – cy)2/b2 = 1,

мұндағы cx, cy – эллипс центрінің X- және X- осьтері бойынша алынған 
координаттары. 

Эллипстің контурын ғана емес, ішіндегі бүкіл аймақты матема-
тикалық сипаттау үшін теңдеуді теңсіздікке келтіру керек: 

(x – cx)2/a2 + (y – cy)2/b2< = 1.

Енді алынған математикалық сипаттаманы батырманы басу шар-
тына қосу жеткілікті. Сол жақ батырма үшін:

(sq(mouseX-60*w)/sq(20*w)+sq(mouseY-(displayHeight-75*h))/
sq(25*h))<=1).

Оң жақ батырма үшін:

(s q (mo u s e X- (d i s p l a yW i d t h - 6 0* w)) /s q (2 0* w)+ s q (mo u s eY-
(displayHeight-75*h))/sq(25*h))<=1).

 
Жаңа командаларға sq() қосылған, ол жақшаның ішіндегі барлық 

жазбаны квадраттайды. Сондай-ақ, барлық қажетті жақшаларды 
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ұмытпау немесе қалдырмау маңызды, әйтпесе дәл басу шарты қажет 
болған жағдайда жұмыс істемейді. 

Бірақ, егер әзірлеуші үшін бұл деңгейдегі математика әлі де қиын 
болса, онда дөңгелек батырмаларды бұрынғыдай төртбұрышты шека-
ралармен шектей аласыз. 

4.5 Қозғалыстарды шектеу 
және объектілерді өзгерту 

Әзірлеу процесінің үшінші басым міндеті қазірдің өзінде жар-
тылай орындалды: батырмалардың жұмысын тексеру үшін кеменің 
қозғалысы жазылған. Енді метеордың көлденең қозғалысын жазу 
керек. Ол үшін жаңа айнымалы енгізу керек:

float MeteorX;

void setup() параметрінде бастапқы мәнді орнатамыз: 

  MeteorX=displayWidth;

Оны метеорды орнату үшін қолданамыз: 

  image(meteor,MeteorX, displayHeight/2-25*h,50*w,25*h);

Метеор әр кадрда қозғалуы керек, яғни қозғалыс void draw() жазы-
луы керек: 

  MeteorX-=5;

10 саны – метеордың жылжу жылдамдығы. Егер оны азайтсақ, 
метеор баяулайды. Егер оны көбейтсек, ол тез қозғалады. 

Осы жылдамдық үшін бірден қосымша айнымалы енгізейік: 

float MeterSpeed=5;

және оны қолданайық: 

  MeteorX-=MeteorSpeed;
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Енді екі нысан да, кеме де, метеор да қажет болғандай қозғалады. 
Төртінші тапсырмаға көшейік: Заттардың қозғалысын шектеу (кеме 
және метеор). 

Бұл қандай шектеулер және олар не үшін қажет? 
Сол жақ немесе оң жақ батырманы ұзақ басқан кезде, кеме 

экранның жиегінен шығып кететініне назар аударыңыз. Бұған жол 
бермеу үшін оның шектулерін еңгізу керек. Бұл if командасының 
көмегімен жасалады. 

Алгоритм келесідей болады:
1) Басы.
2) Кеменің орналасқан жерін оқу. 
3) Егер кеме экран жиегінен жоғарғы жағында болса, онда 4-ші 

қадам, әйтпесе 5-ші қадам. 
4) Кемені қайтадан үстіңгі жиекке жылжытамыз.
5) Егер кеме экранның төменгі жиегінен төмен орналасса, онда 

6-шы қадам, әйтпесе 7-ші қадам. 
6) Кемені қайтадан төменгі шетіне қарай жылжытамыз.
7) Соңы. 
Блок-схема 4.9-суреттегідей болады.

 
4.9-сурет. Кеме қозғалысын шектеу блок-схемасы 
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Әрі қарай, кеме шектеулерін жоғарыдан бағдарламаның кодына 
жазу қажет. Ол үшін кеме қашан экран шетінен шығатынын 
анықтаймыз. Бұл ShipY кеменің жоғарғы жағы 0 немесе ShipY<0 
экранының жоғарғы жиегінен жоғарылаған кезде болады. Онда кемені 
экранның шетіне қайтару керек болады немесе ShipY=0;. Нәтижесінде 
экранда кемені сызбас бұрын келесі кодты жазамыз: 

  if (ShipY<0){
    ShipY=0;
  }
  image(ship,10*w, ShipY, 100*w, 50*h);

Енді біз кемені төменнен шектейік. Кеменің төменгі жағы 
ShipY+50*h (себебі, жоғарғы шеті ShipY және кеменің биіктігі 50*h 
болғандықтан) экранның төменгі жағынан displayHeight немесе 
ShipY+50*h>displayHeight төмен орналасқан кезде кеме экран жиегінен 
асып кетеді. Онда кеменің төменгі бөлігін экранның төменгі жиегіне 
немесе ShipY= displayHeight-50*h; қайтару керек. Нәтижесінде келесі 
код алынады: 

  if (ShipY<0){
    ShipY=0;
  }
  if (ShipY+50*h>displayHeight){
    ShipY= displayHeight-50*h;
  }
  image (ship,10*w, ShipY, 100*w, 50*h);

Енді метеор қозғалысына көшейік. Тапсырма: метеор экранның сол 
жақ жиегінен шыққан кезде, оны оң жақ шетіне қозғалысын жедел-
дету арқылы қайтару керек. 

Алгоритм:
1) Басы. 
2) Метеордың көлденең орналасуын оқимыз. 
3) Егер метеор экранның сол жақ шетінде болса, онда 4-ші қадам. 

Әйтпесе, 6-шы қадам.
4) Метеорды дәл оң жақ шетке қарай жылжытамыз. 
5) Метеордың ұшу жылдамдығын арттырамыз. 
6) Соңы. 
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Блок-схема келесідей:
 

4.10-сурет. Метеор қозғалысын шектеу блок-схемасы

Кодты жазу үшін метеордың жиектен қашан шығатынын 
анықтайық. Бұл метеордың сол жағы MeteorX экранның сол жағына 
қарағанда 0-ге немесе MeteorX<0-ге көбірек солға жылжыған кезде 
болады. Онда метеордың сол жақ шетін экранның оң жақ шетіне 
қайтару керек немесе MeteorX=displayWidth; және оның жылдамдығын 
арттыра отырып MeteorSpeed+=1; метеордың қозғалысын жеделдету 
керек. Метеорды экранға салмас бұрын келесі код жазылады: 

 
  if(MeteorX<0){
    MeteorX=displayWidth;
    MeteorSpeed+=1;
  }
  image(meteor, MeteorX, displayHeight/2-25*h,50*w,25*h);

Экранның тік бойында кездейсоқ жерде метеор пайда болуы үшін 
тағы бір айнымалы қажет: 
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float MeteorX, MeteorY;

Бағдарламаны void setup()-та іске қосқанда бірден метеордың 
кездейсоқ орналасуын орнатамыз: 

  MeteorY=random(0, displayHeight-25*h);

Мұнда метеордың кездейсоқ орналасуының төменгі шекарасы 
displayHeight (әйтпесе метеор экраннан төмен орналасуы мүмкін) емес 
екенін, ал шекарадан 25*h метеор биіктігімен биік болатынын ескеру 
қажет. Сондықтан, displayHeight-25*h деп алдық. 

Дәл осы жолды метеордың қозғалыс кодына қосайық. 

  if(MeteorX<0){
    MeteorX=displayWidth;
    MeteorY=random(0,displayHeight-25*h);
    MeteorSpeed+=1;
  }

Енді метеор әр кезде экранның оң жағында 4.11-суреттегідей, әр 
түрлі биіктікте пайда болады. 

 

4.11-сурет. Кеме мен метеордың толық қозғалысы бар ойын
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4.6 Функциялар құру 

Әзірлеудің бұл кезеңінде код өте үлкен екенін көреміз. Ол шегінісі 
бар, 46 қатарды құрайды:

float w,h;
float ShipY;
float MeteorX, MeteorY;
float MeteorSpeed=5;
PImage sky, ship, meteor;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  w=displayWidth/500;
  h=displayHeight/500;
  ShipY=displayHeight/2-25*h;
  MeteorX=displayWidth;
  MeteorY=random(0,displayHeight-25*h);
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
  if(ShipY<0){
    ShipY=0;
  }
  if(ShipY+50*h>displayHeight){
    ShipY= displayHeight-50*h;
  }
  image(ship,10*w, ShipY, 100*w, 50*h);
  if(MeteorX<0){
    MeteorX=displayWidth;
    MeteorY=random(0,displayHeight-25*h);
    MeteorSpeed+=1;
  }
  image(meteor,MeteorX, MeteorY,50*w,25*h);
  ellipse(60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
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  ellipse(displayWidth-60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
  MeteorX-=MeteorSpeed;
}

void mousePressed(){
  if ((sq(mouseX-60*w)/sq(20*w)+sq(mouseY-(displayHeight-75*h))/

sq(25*h))<=1){
    ShipY-=10;
  }
  if ((sq(mouseX-(displayWidth-60*w))/sq(20*w)+sq(mouseY-

(displayHeight-75*h))/ sq(25*h)) <=1){
    ShipY+=10;
  }
}

Маңызды!!! Айнымалылардың декларацияларынан және әрбір 
void-н кейінгі бос орындарға назар аударыңыз. Олар орта үшін емес, 
әзірлеушілердің өздері үшін маңызды. Мұндай форматтау кодты 
оқуды және түсінуді жеңілдетеді. Өзіндік «қызыл қатар». 

Бұл әрбір фигуралы жақшаның {} ішіндегі бос орынға да қатысты. 
Мұндай бос орындар кодтың қай бөлігі жақшаның ішінде екенін 
түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар, олар осы жақшалардың қай 
жерде ашылатынын және қай жерде жабылатынын көруге мүмкіндік 
береді. Бұл жабылмаған жақшаны іздеуді жеңілдетеді. 

Алынған кодта барлығы жоспарлағандай жұмыс істейді. Бірақ 
әрбір жаңа функционалдылыққа байланысты оны оқу қиындай 
түседі. Кодты дұрыс форматтау үшін кәсіпқой бағдарламашылар әрбір 
кішігірім тапсырмалар үшін өздерінің жеке функцияларын құруға 
кеңес береді. Мұны қалай жасау керектігін де үйренейік.

Processing-те кез-келген функциялар келесі тәртіпте жазылады: 
1) Бұл функция қайтаратын деректер типі. 
2) Функция атауы. 
3) Дөңгелек жақшада функция қолданатын параметрлердің типтері 

мен атаулары. 
4) Фигуралы жақшаларда функцияда орындалатын әрекеттер. 
Мысал ретінде жүйе айнымалысын алайық: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
} 
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Бірінші бөлік void сөзі болады, өйткені бұл функция орындалған 
кезде бағдарламаға ешқандай мән қайтармайды. Содан кейін setup 
атауы жазылады. Дөңгелек жақшада () ештеңе жазылмаған, өйткені 
функция орындау үшін ешқандай сыртқы параметрлерді қажет 
етпейді. Фигуралы жақшаларда орындалатын әрекеттер жазылады – 
{size(displayWidth, displayHeight);}. 

Енді метеоритті сызуды жеке функцияға алайық. Мұндай функция 
ешқандай мән қайтармайды, сондықтан void сөзін жазамыз. Бұл функ-
цияны Meteor деп атайық. Бұл функция параметрлерді қажет етпейді, 
сондықтан дөңгелек жақша бос қалады. Ал фигуралы жақшаларда 
метеорды салуға қатысты барлық командаларды void draw-тан тасы-
малдаймыз:

void Meteor(){
  if(MeteorX<0){
    MeteorX=displayWidth;
    MeteorY=random(0,displayHeight-25*h);
    MeteorSpeed+=1;
  }
  image(meteor,MeteorX, MeteorY,50*w,25*h);
  MeteorX-=MeteorSpeed;
}

Тура осылай кеменің сызбасын бөлек функцияға тасымалдаймыз. 
Біз void деп жазамыз, содан кейін бос фигуралы жақшалармен Ship 
атауын жазып, void draw-тан кемені салуға арналған барлық команда-
ларды енгіземіз: 

void Ship(){
  if(ShipY<0){
    ShipY=0;
  }
  if(ShipY+50*h>displayHeight){
    ShipY= displayHeight-50*h;
  }
  image(ship,10*w, ShipY, 100*w, 50*h); 
}

Фонды салу үшін де осыны қоланамыз: 
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void Background(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
}

Батырмаларды да бөлек функцияға шығарамыз: 

void ShipMovingButtons(){
  ellipse(60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
  ellipse(displayWidth-60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
}

Нәтижесінде draw() тек төрт функциядан тұрады, мұндағы атау 
олардың нақты не істейтінін анық көрсетеді: 

void draw(){
  Background();
  Ship();
  Meteor();
  ShipMovingButtons();
}

void setup() да осылай жасайық: 

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  LocalSizeUnits();
  InitialPositions();
  LoadImages();
} 

Алдымен, жергілікті өлшем бірліктерін есептеуді бөлек шығарайық: 

void LocalSizeUnits(){
  w=displayWidth/500;
  h=displayHeight/500;
}

Осыдан кейін, жеке функцияда барлық айнымалылардың бастапқы 
мәндерін есептеуді жинаймыз: 
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void InitialPositions(){
  ShipY=displayHeight/2-25*h;
  MeteorX=displayWidth;
  MeteorY=random(0,displayHeight-25*h);
  MeteorSpeed=5;
}

блок арқылы data бумасынан барлық бейнелердің жүктелуін жеке 
функцияға жинаймыз: 

void LoadImages(){ 
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

Әрине, дәл осылай mousePressed(): рәсімдеу керек: 

void mousePressed(){
  ShipMovingButtonsPresssed();
}

Ал кемені басқару батырмаларын жеке функцияға орнату керек: 

void ShipMovingButtonsPresssed(){
  if((sq(mouseX-60*w)/sq(20*w)+sq(mouseY-(displayHeight-75*h))/

sq(25*h))<=1){
    ShipY-=10;
  }
  if ((sq(mouseX - (displayWidth - 60*w)) / sq(20*w) + sq(mouseY - 

(displayHeight -75*h)) / sq(25*h)) <= 1) {
    ShipY+=10;
  }
}

Нәтижесінде анық логикалық бөліктерге бөлінген бағдарлама 
кодын аламыз. Егер де түзетулер енгізу қажет болса, онда қажетті 
бөлікті және осы өзгертулер енгізілетін нақты орынды табу оңай 
болады. 
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Оффтоп. Бұл бөлуді және пішімдеуді әр кез толықтырып жасауға 
болады. Код түзетуден кейін келесі түрде болады: 

final int BUTTON_WIDTH = 40;
final int BUTTON_HEIGHT = 50;
final int SHIP_SPEED = 10;
final int METEOR_START_SPEED = 5;

final String BACKGROUND_IMAGE = «sky.png»;
final String SHIP_IMAGE = «ship.png»;
final String METEOR_IMAGE = «meteor.png»;

float xRatio,yRatio;
float ShipY;
float MeteorX, MeteorY;
float MeteorSpeed;
PImage sky, ship, meteor;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  initSizeUnits();
  initStartPositions();
  LoadImages();
}

void draw(){
  drawBackground();
  drawShip();
  drawMeteor();
  drawButtons();
}

void mousePressed(){
  boolean isMoveUpButtonPressed = (sq(mouseX-60*xRatio)/

sq(20*xRatio)+sq(mouseY-(displayHeight-75*yRatio))/sq(25*yRatio))<=1;
  if(isMoveUpButtonPressed){
    moveShipUp();
  }
  boolean isMoveDownButtonPressed = (sq(mouseX-(displayWidth-
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60*xRatio))/sq(20*xRatio)+sq(mouseY-(displayHeight-75*yRatio))/
sq(25*yRatio))<=1;

  if (isMoveDownButtonPressed){
    moveShipDown();
  }
}

void initSizeUnits(){
  xRatio=displayWidth/500;
  yRatio=displayHeight/500;
}

void initStartPositions(){
  moveShipToStart();
  moveMeteorToStart();
  MeteorSpeed=METEOR_START_SPEED;
}

void LoadImages(){ 
  sky=loadImage(BACKGROUND_IMAGE);
  ship=loadImage(SHIP_IMAGE);
  meteor=loadImage(METEOR_IMAGE);
}

void drawBackground(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
}

void drawShip(){
  if(ShipY<0){
    ShipY=0;
  }
  if(ShipY+50*yRatio>displayHeight){
    ShipY= displayHeight-50*yRatio;
  }
  image(ship,10*xRatio, ShipY, 100*xRatio, 50*yRatio); 
}

void drawMeteor(){
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  if(MeteorX<0){
    moveMeteorToStart();
    increaseMeteorSpeed();
  }
  image(meteor,MeteorX, MeteorY,50*xRatio,25*yRatio);
  moveMeteor();
}

void drawButtons(){
  ellipse(60*xRatio, displayHeight-75*yRatio, BUTTON_

WIDTH*xRatio, BUTTON_HEIGHT*yRatio);
  ellipse(displayWidth-60*xRatio, displayHeight-75*yRatio, BUTTON_

WIDTH*xRatio, BUTTON_HEIGHT*yRatio);
}

void moveShipUp(){
  ShipY-=SHIP_SPEED;
}

void moveShipDown(){
  ShipY+=SHIP_SPEED;
}

void moveShipToStart() {
  ShipY=displayHeight/2-25*yRatio;
}

void moveMeteor() {
  MeteorX-=MeteorSpeed;
}

void moveMeteorToStart() {
  MeteorX=displayWidth;
  MeteorY=random(0,displayHeight-25*yRatio);
}

void increaseMeteorSpeed() {
  MeteorSpeed+=1;
}
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Көріп отырғаныңыздай, бұл форматтауда көптеген жеке функ-
циялар қолданылады. Сонымен қатар, мұнда final тұрақтылары 
қолданылған. Оларды декларациялау және қолдану да жүзеге 
асырылған. Екі негізгі айырмашылығы бар: оларды декларациялау-
дан бұрын, final; сөзін жазу керек, мән жадқа жазылғаннан кейін оны 
өзгерту мүмкін емес. 

Сонымен қатар, батырмаларды басу шарттары 
isMoveUpButtonPressed және isMoveDownButtonPressed деп аталатын 
boolean жергілікті логикалық айнымалыларға ауыстырылады. 

4.7 Объектілерді қосу. 
Ұтылыс экранын құру

Енді толыққанды ойын үшін ойнау мүмкіндігі жеткіліксіз, ал ол 
үшін: келесі шатртарды қосу керек: метеор кемеге соғылған кезді және 
ұтылыс экранын құру керек.

Бағдарламаның бұл бөлігінің алгоритмі келесідей болады: 
1) Басы. 
2) Кеме мен метеордың орналасуын оқу. 
3) Егер метеордың орны кеменің орналасуымен көлденеңінен 

сәйкес келсе, онда 4-ші қадам. Әйтпесе, 6-шы қадам. 
4) Егер метеордың орны кеменің тік орналасуымен сәйкес келсе, 

онда 5-ші қадам. Әйтпесе, 6-шы қадам. 
5) Ойну функциясын іске қосу.
6) Соңы.
Бұл алгоритмнің блок-схемасы 86-суретте көрсетілген. 
Көріп отырғаныңыздай, мұнда бағыныңқы функцияларға бөліну 

бар. Мұндай функция алгоритмі бөлек жазылады: 
1) Ұтылу функциясының басы.
2) Объектілердің қозғалысын тоқтату.
3) Толық экрандағы жарылыстың суреті. 
4) Экранның басылуын оқу.
5) Егер экран басылған болса, онда 6-шы қадам. Әйтпесе, 4-ші 

қадам. 
6) Кеме мен метеордың параметрлерін бастапқы мәндеріне қайтару. 
7) Соңы. 
Ұтылу функциясының блок-схемасы 4.12-суретте көрсетілген. 
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4.12-сурет. Ұтылу шартының блок-схемасы

 
4.13-сурет. Ұтылу функциясының блок-схемасы
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Енді осының бәрін кодқа айналдырайық. Алдымен, метеордың 
кемемен көлденеңінен соғылған шарттарын анықтаймыз. Мұнда екі 
шарт бар: 

1) MeteorX метеорының сол жағы, кеменің оң жағына қарағанда 
110*w (кеменің сол жағы 10*w + кеменің ені 100*w) сол жақта <, 
болатындай ету. 

2) MeteorX+50*w оң жағы (метеордың сол жағы + метеордың ені) 
кеменің сол жағына қарағанда 10*w, оң жақта <, болатындай ету.

Осыдан кейін метеордың кемені тігінен соғу шарты жасалады. 
Мұнда екі шарт бар: 

1) MeteorY метеордың жоғарғы жағы ShipY+50*h кеменің төменгі 
жағынан (кеменің жоғарғы жағы + кеменің биіктігі) жоғары < 
болатындай ету. 

2) Метеордың MeteorY+25*h төменгі жағы (метеордың жоғарғы 
жағы + метеордың биіктігі) кеменің жоғарғы жағына ShipY 
қарағанда төмен > болатындай ету. 

Егер бұл шарттар орындалса, онда ұтылу функциясы іске 
қосылады. Нәтижесінде draw()-қа келесіні қосамыз: 

  if(MeteorX<110*w && MeteorX+50*w>10*w && MeteorY<ShipY+50*h 
&& MeteorY+25*h>ShipY){

    GameOver();
  }

Ұтылу функциясын жазу үшін кеменің жылдамдығы мен жарылы-
сты бейнелеуге арналған айнымалыларды қосу керек: 

float MeteorSpeed, ShipSpeed;
PImage sky, ship, meteor, blow;

Бұған қоса жарылыс суретін жүктейміз: 

  blow=loadImage(«blow.png»);

Енді біз функцияның өзін жазайық: 

void GameOver(){
  Blow();
  if(mousePressed){
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    InitialPositions();
  }
}

Мұнда, тағы бір бағыныңқы функция бар – ол жарылыс 
функциясы:

void Blow(){
  MeteorSpeed=0; 
  ShipSpeed=0;
  image(blow,10*w, ShipY, 200*w, 50*h);
}

Нәтижесінде, егер ұтылыс шарты орындалса бағдарлама, 
4.14-суреттегідей болады. 

 

4.14-сурет. Ұтылу экраны

Ойын дайын болды десек те болады. Оны қазірдің өзінде қоса ала-
сыз. Бірақ экранда тек бір метеор болса, бұл ойын онша қызық емес 
болады. Сондықтан метеорларға арналған айнымалылардың орнына 
массивтер қосайық: 
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float [] MeteorX=new float[3];
float [] MeteorY=new float[3];

Орналасу айнымалылары қолданылған жерде кез-келген метеорды 
кезекпен жүргізу үшін цикл құрылады. Бастапқы мәндерді анықтау 
үшін:

  for (int MeteorNum=0;MeteorNum<3;MeteorNum++){
    MeteorX[MeteorNum]=displayWidth+MeteorNum*displayWidth/4;
    MeteorY[MeteorNum]=random(0,displayHeight-25*h);
  }

Суретін салу үшін: 

  for (int MeteorNum=0;MeteorNum<3;MeteorNum++){
    if(MeteorX[MeteorNum]<0){
      MeteorX[MeteorNum]=displayWidth;
      MeteorY[MeteorNum]=random(0,displayHeight-25*h);
      MeteorSpeed+=1;
    }
    image(meteor,MeteorX[MeteorNum],  

MeteorY[MeteorNum],50*w,25*h);
    MeteorX[MeteorNum]-=MeteorSpeed;
  }

Кемеге дәл тию үшін: 

  for (int MeteorNum=0;MeteorNum<3;MeteorNum++){
    if(MeteorX[MeteorNum]<110*w && 

MeteorX[MeteorNum]+50*w>10*w && 
MeteorY[MeteorNum]<ShipY+50*h && 
MeteorY[MeteorNum]+25*h>ShipY){

      GameOver();
    }
  }

Нәтижесінде бағдарлама 4.15-суреттегідей болады. 
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4.15-сурет. Метеорлар массивімен ойнау экраны 

Енді бұл толық ойын. Бірақ оны жақсарту үшін бірнеше «өмір» 
және өткен метеорлардың санын қосуға болады. 

4.8 Мәтінмен жұмыс 

«Өмірдің» және өткен метеорлардың санын көрсету үшін мәтінді 
шығару керек. Бұрын мәтін шығаруға арналған командаларды 
қарастырмадық. Туындаған мәселелерді шешу үшін қажет команда-
ларды қарастырайық. 

Жаңа командаларды іздеуді www.processing.org мамандандырылған 
ресурсттарда жүргізу қажет. Бұл сайттың жоғарғы оң жақ бұрышында 
іздеу құралы орналасқан, ол осы әзірлеу ортасына арналған 
мамандандырылған форумда және сайттың өзінде типтік командалар 
мен мысалдарды сипаттауға дейін іздеу аймағын шектейді. 

Сонымен, мәтінмен жұмыс істейтін командаларды табу үшін text 
сөзін енгізу керек. Нәтижесінде іздеу сөзімен байланысты сілте-
мелердің толық тізімін аламыз. Мұнда text() командасының бірінші 
сілтемесін ашып, мәтінді шығаруға арналған стандартты функцияның 
сипаттамасына өтіңіз. Сипаттама парағы блоктардан тұрады: атауы, 
қолдану мысалдары, сипаттамасы, синтаксисі, параметрлері және 
сипатталған командаға байланысты басқа командалар. 
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Бұл text() командасының сипаттамасынан параметрлерден 
шығарылатын мәтінді (бірінші параметр) және оның орналасуын 
(екіден беске дейінгі параметр) көрсетілуі керек екендігі түсінікті 
болады. 

Енді осы команданы «өмір» мен ұпайлар санын салу үшін 
қолданайық: 

 void LivesAndScore(){
  fill(255,0,0);
  text(«Lives: «+Lives, 60*w, 75*h);
  text(«Score: «+Score, displayWidth-60*w, 75*h);
}

Кодта Lives және Score жаңа айнымалылар енгізілген: 

int Lives, Score;
  
Олардың бастапқы мәндерін InitialPositions () функциясына 

орнатайық: 

  Lives=4;
  Score=0;

Бірақ алынған кодты іске қосқанда, әріптердің өте кішкентай және 
көрінбейтінін көресіз (4.16-сурет). 

 

4.16-сурет. «Өмір» саны мен ұпайлардың бастапқы шығуы бар қосымша
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Енді команданың сайттағы сипаттамасына жүгінейік. Байланы-
сты командалар блогында textSize() командасына сілтеме бар. Оны 
қолданайық: 

void LivesAndScore(){
  fill(255,0,0);
  textSize(40);
  text(«Lives: «+Lives, 30*w, 50*h);
  text(«Score: «+Score, displayWidth-90*w, 50*h);
}

4.17-суретте жазбаларды қазірдің өзінде оқуға болатындығы 
көрсетілген.

 

4.17-сурет. «Өмір» саны мен ұпайлар оқылатын қосымша

«Өмір» саны және ұпайлар экранда көрсетілгеннен кейін, бұл 
мәндерді өзгерту логикасын жазу қажет. Санаудан бастайық.

Метеорлардың біреуі экранның жиегінен асқан сайын ұпай саны 
бірге көбейеді. Бұл код метеордың сол жақ жиектен шығуы шарты 
орындалған кезде жазылуы керек: 

    if(MeteorX[MeteorNum]<0){
      MeteorX[MeteorNum]=displayWidth;
      MeteorY[MeteorNum]=random(0,displayHeight-25*h);
      MeteorSpeed+=1;
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      Score+=1;
    }

«Өмір» санының логикасы сәл күрделірек. Алдымен, ұтылу экра-
нын іске қосудан бұрын, метеор кемені соққан кезде «өмірдің» азаюын 
тіркеу керек. Сонымен қатар, соққы болған кезде жарылысты көрсетіп, 
метеорды экранның оң жағына қарай қайтадан жылжыту керек: 

  for (int MeteorNum=0;MeteorNum<3;MeteorNum++){
    if(MeteorX[MeteorNum]<110*w && 

MeteorX[MeteorNum]+50*w>10*w && MeteorY[MeteorNum]<ShipY+50*h 
&& MeteorY[MeteorNum]+25*h>ShipY){

      Lives-=1;
      Blow();
      MeteorX[MeteorNum]=displayWidth;
    }
  }

Ұтылу функциясын іске қосу «өмір» санына байланысты болуы 
керек. Яғни, «өмір» саны 0-ден аз болған кезде ұтылу экранын қосу 
керек:

  if (Lives==0){
    GameOver();
  }

Ойын қолдануға дайын – 4.18-сурет. 

 

4.18-сурет. Өмірі мен ұпайлары бар толық ойын
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Енді сіз ойынды смартфонға немесе планшетке жүктей аласыз. Сіз 
әзірлеушісіз! 

4.9 Менюді құру

Ойынның маңызды элементтерінің бірі – бастапқы меню. Егер оны 
құрсаңыз, онда интерфейстің үш түрін аласыз: бастапқы меню, ойын 
процесінің экраны және ұтылыс экраны. 

Қосымшаның үш логикалық бөлігін жазу үшін «нұсқаларды ауыс-
тыру» немесе ағылшын тілінде switch case бағдарламалық құралы 
ыңғайлы болады. Мұндай ауыстырып қосу үшін қосымша айнымалы 
қажет: 

String MenuType;

Бастапқы мәндерді жазу функциясында осы айнымалының 
бастапқы мәнін жазамыз:

  MenuType=»StartMenu»;

Енді, draw()-та менюдің үш түрі арасында ауыстырып қосуды 
белгілейміз: 

void draw(){
  switch (MenuType){
    case «StartMenu»:
      StartMenu();
    break;
    case «Game»:
      Game();
    break;
    case «GameOver»:
      GameOver();
    break;
  }
}

draw()-ғы ойынының бәрін жаңа Game() функциясына көшіреміз: 
void Game(){
  Background();
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  Ship();
  Meteor();
  ShipMovingButtons();
  for (int MeteorNum=0;MeteorNum<3;MeteorNum++){
    if(MeteorX[MeteorNum]<110*w && 

MeteorX[MeteorNum]+50*w>10*w && MeteorY[MeteorNum]<ShipY+50*h 
&& MeteorY[MeteorNum]+25*h>ShipY){

      Lives-=1;
      Blow();
      MeteorX[MeteorNum]=displayWidth;
    }
  }
  LivesAndScore();
  if (Lives==0){
    MenuType=»GameOver»;
  }
}

Менюдің сурет салу функциясын құрайық: 

void StartMenu(){
  background(0);
  MenuButtons();
}

void MenuButtons(){
  fill(255);
  rect(displayWidth/2-50*w,displayHeight/2-75*h, 100*w, 50*h);
  rect(displayWidth/2-50*w,displayHeight/2+75*h, 100*w, 50*h);
  fill(255,0,0);
  text(«Game»,displayWidth/2-20*w,displayHeight/2-45*h);
  text(«Exit»,displayWidth/2-15*w,displayHeight/2+108*h);
}

Оны да бағыныңқы менюге және mousePressed() функциясына 
бөлеміз: 

void mousePressed(){
  switch (MenuType){
    case «StartMenu»:
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      MenuButtonsPresssed();
    break;
    case «Game»:
      ShipMovingButtonsPresssed();
    break;
    case «GameOver»:
      InitialPositions();
    break;
  }
}

Сонымен қатар, меню батырмаларын басу үшін жаңа функция 
қажет: 

void MenuButtonsPresssed(){
  if(mouseX>displayWidth/2-50*w && mouseX<displayWidth/2+50*w 

&& mouseY>displayHeight/2-75*h && mouseY<displayHeight/2-25*h){
    MenuType=»Game»;
  }
  if(mouseX>displayWidth/2-50*w && mouseX<displayWidth/2+50*w 

&& mouseY>displayHeight/2+75*h && mouseY<displayHeight/2+125*h){
   exit();
  }
}

Енді қосымша үш менюден тұрады: бастапқы меню (4.19-сурет), 
ойынның өзі (4.20-сурет) және ұтылыс менюі. 

 

4.19-сурет. Бастапқы меню
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4.20-сурет. Ойын режимі

Енді ойын толығымен дайын. Тек бірнеше рәсімдеу сәттері қалды. 

4.10 PlayMarke-ке жүктеуге дейінгі соңғы қадамдар

Бағдарламаны шығарылымға жібермес бұрын, оған белгішелер 
қою керек, өйткені Processing қосымшаны шығару үшін стандартты 
белгішелерді үнсіз жариялау бойынша қолданбайды. PlayMarket-те 
қосымшаны бірегей анықтайтын пакеттің атауын таңдау өте маңызды. 

Android режимінде бағдарлама белгішелері үнсіз жариялау бой-
ынша қолданады. Жүктеуден бұрын жеке белгішелерді орнату үшін 
icon-36, icon-48, icon-72, icon-96, icon-144 және icon-192 файлдарын 
.PNG формасында құрып, оларды коды бар пакетке орналастыру 
керек. Содан кейін қол қойылған пакетті сараптау керек. 

Пакеттің атауы – бұл көбінесе «com.example.helloworld» болып 
көрінетін және пакеттерді атауға арналған Java келісімін ұстана-
тын мәтін жолы (https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/package/
namingpkgs.html). 
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Қосымша атауы (hellowworld) компанияның немесе қосымшаны 
әзірлеуші жеке тұлғаның веб-сайтының алдында соңғы болып, кері 
тәртіппен жазылады (com.example). Processing бұл пакет атауын авто-
матты түрде алдын-ала «processing.test» деп атау арқылы құрады. 

Алайда, PDE-ден (құрылғыда немесе эмуляторда) іске қосылғаннан 
кейін эскиз пакетінде Processing бағдарламасымен құрылатын мани-
фест файлын өңдеу арқылы өзіңіздің буманыздың атын бере аласыз. 
Сондай-ақ нұсқа кодын және нұсқа атауын бере аласыз. Мысалы, 
келесі манифест файлында пакеттің атауы «com.example.helloworld», 
нұсқа коды 1 және нұсқа атауы 0.5.4 деп беруге болады: 

<?xml version=»1.0» encoding=»UTF-8»?>
<manifest xmlns:android=»http://schemas.android.com/apk/res/

android» 
          android:versionCode=»10» 
          android:versionName=»0.5.4» package=»com.example.

helloworld»>
    <uses-sdk android:minSdkVersion=»16» 

android:targetSdkVersion=»26»/>
    <application android:icon=»@drawable/icon» android:label=»»>
        <activity android:name=».MainActivity» 
                  android:theme=»@style/Theme.AppCompat.Light.

NoActionBar.FullScreen»>
            <intent-filter>
                <action android:name=»android.intent.action.MAIN»/>
                <category android:name=»android.intent.category.

LAUNCHER»/>
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>

Қосымшалар пакетінің атауы ерекше болуы керек екенін ескеріңіз, 
өйткені PlayMarket-те бірдей пакет атына ие екі қосымша болуы 
мүмкін емес. 

Android режимі қосымшаға қол қою және туралау арқылы кодты 
жариялауды жеңілдетеді, сондықтан оны Google Play Developer 
Console-ге ешқандай қосымша қадамдарсыз жүктеуге болады. Енді 
тек файл менюінен «Export Signed Package» (Қол қойылған пакетті 
экспорттау) таңдау керек (4.21-сурет). 
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4.21-сурет. Қосымшалар пакетін жүктеу

Осы бағыныңқы менюді таңдағаннан кейін, Processing қосымша 
пакетіне қол қою үшін шығару кілтінің жаңа қоймасын құруды 
сұрайды (4.22-сурет). 

Бұл құпия сөзді есте сақтау керек, өйткені оны экспорттау опера-
циясы орын алған сайын қолдануыңыз керек болады. Әзірлеуші оны 
қайта жүктеп, жаңа кілт құра алатынына қарамастан, бағдарлама 
бірдей пакет атауымен байланысқан болса да, оның бірдей шығару 
кілті болуы керек. 

Қол қойылған пакет бағыныңқы бумада [Эскиз аты кіші әріппен] 
_release_signed_aligned.apk атымен коды бар бумада сақталады. 
Осы файлды құрғаннан кейін, Google-ің нұсқауларын орындау 
арқылы (https://developer.android.com/distribute/googleplay/start.html) 
PlayMarket-те қосымшаларды жариялау процесін аяқтауға болады. 
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4.22-сурет. Шығару кілтінің қоймасын құру
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5 ANDROID STUDIO-ДА МОБИЛЬДІ 
ҚОСЫМШАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ

5.1 Жаңа жоба құру

Бұл тарауда Android Studio-ғы жобаның қысқаша сипаттамасы 
беріледі. Сонымен қатар, мобильді әзірлемелердің ең заманауи – Kotlin 
тілінде.  

Барлығы әзірлеу ортасын қосудан және жаңа жобаны іске қосудан 
басталады – 5.1-сурет. Әрине, экранда + Start a new Android Studio 
project-ті басамыз.

 

5.1-сурет. Android Studio-ны қосу

Іске қосылған кезде орта, қосымшаға арналған шаблондардың 
бірнеше нұсқаларын ұсынады – 5.2 сурет. Бірақ бұл мысал үшін 
толығымен бос жобаны немесе Add No Activity таңдауыңыз керек.  

 

5.2-сурет. Алғашқы шаблондардың нұсқалары
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Шаблонда таңдағаннан кейін жобаның конфигурациясының 
параметрлерін толтырып, таңдауыңыз керек – 5.3 сурет. 

Ең алдымен, атауын орнату керек. Бұл мысалда атауы SpaceShip 
деп берілген. 

Содан кейін пакет атауын құрамыз. Нақты жоба жағдайында бұл 
атау PlayMarket-тегі басқа қосымшаларға қайшы келмес үшін ерекше 
болуы керек. Біздің мысалда kz.alt.spaceship деп жазыңыз. 

Келесі өріс – жобаны сақтауға арналған буманың адресі. Мұнда 
адрестің барлық бөліктерінің латын әліпбиінде жазылуы өте маңызды. 

Төмендегі өрісте әзірлеу тілі ретінде Kotlin-ді таңдаймыз. 
Қалған өрістерді үнсіз жариялау бойынша қалдырамыз. 
Finish (Закончить) батырмасын басамыз. 
Маңызды!!! Тағы бір айта кететін жайт, әзірлеудің әртүрлі 

кезеңдерінде, жоба іске қосылғаннан бастап, Android Studio интер-
неттен жұмысты толық атқару үшін әр түрлі деректерді жүктейді. 
Сондықттан, бүкіл әзірлеу барысында жылдамдығы жақсы және 
шектеусіз Интернет болуы өте маңызды. 

 

5.3-сурет. Жоба конфигурациясының параметрлері

Енді Android Studio-ға барлық компоненттерді жүктеуге уақыт 
берілуі керек. Нәтижесінде біз 5.4-суреттегідей терезе аламыз. 
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5.4-сурет.  Бос жобаның терезесі

Әзірлеуді бастауға бәрі дайын. Енді тек бағдарламалау керек. 

5.2 Манифесті редакциялау

Әр қосымшаның түпкі бумасында AndroidManifest.xml файлы 
болуы керек. Манифест файлы Android жүйесі талап ететін қосымша 
туралы маңызды ақпаратты қамтиды. Осы ақпаратты алғаннан кейін 
ғана жүйе кез-келген қосымшаның кодын орындай алады. Мұнымен 
қатар манифест файлы келесі әрекеттерді орындайды:

1) Ол қосымшаға Java бумасының атын орнатады. Бұл буманың 
атауы қосымшаның бірегей идентификаторы.

2) Онда қосымша компоненттері  – операциялар, қызметтер, ха-
бар тарату қабылдағыштары және контент жеткізушілерін си-
паттайды. Онда әр компонент іске асыратын және олардың 
мүмкіндіктерін (мысалы, қандай Intent хабарламаларын алаты-
ны) жариялайтын кластардың атаулары бар. Осы декларация-
лар негізінде Android жүйесі қосымшаның қандай компонент-
терден тұратынын және оларды қандай жағдайда іске қосуға 
болатындығын анықтай алады.

3) Ол қолданбалы компоненттер орналастыратын процестерді 
анықтайды. 
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4) Ол API-интерфейстің қорғалған бөліктеріне қол жеткізу және 
басқа қосымшалармен өзара әрекеттесу үшін қосымшаға қандай 
рұқсаттар беру керектігін хабарлайды. 

5) Ол сонымен қатар осы қосымшаның компоненттерімен өзара 
әрекеттесу үшін қажетті рұқсаттарды жариялайды. 

6) Онда бағдарлама іске қосылған кезде профильді және басқа 
ақпараттарды беретін Instrumention кластарының тізімі бар. Бұл 
декларациялар манифест файлында қосымшаны әзірлеу және 
түзету кезінде ғана болады және оны жарияламас бұрын жойы-
лады. 

7) Ол қосымша талап ететін минималды Android API-интерфейс 
деңгейін жариялайды. 

8) Онда қосымшаны байланыстыру керек кітапханалардың тізімі 
бар. 

Сонымен, қосымшаның манифест файлдары қосымша туралы 
маңызды негізгі ақпаратты қамтиды, онсыз жүйе бағдарламаны смарт-
фонда іске коса алмайды. 

Оны редакциялау үшін ашық бос жобаның сол жағында жоба 
элементтерінің иерархиялық сипаттамасын тауып, app бумасы мен 
manifests бағыныңқы бумасын ашыңыз. AndroidManifest.xml файлын 
екі рет шертіңіз. Енді оң жақта коды бар терезе ашылады – 5.5-сурет.  

5.5-сурет. AndroidManifest.xml файлын өзгерту 
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Бұл кодты төменгіні алу үшін толықтыру керек: 

<manifest xmlns:android=»http://schemas.android.com/apk/res/
android»

    package=»kz.alt.spaceship»>

    <application
        android:allowBackup=»true»
        android:icon=»@mipmap/ic_launcher»
        android:label=»@string/app_name»
        android:roundIcon=»@mipmap/ic_launcher_round»
        android:supportsRtl=»true»
        android:theme=»@style/AppTheme» >

        <activity android:name=».presentation.MainActivity» android:sc
reenOrientation=»landscape»>

            <intent-filter>
                <action android:name=»android.intent.action.MAIN» />
                <category android:name=»android.intent.category.

LAUNCHER» />
            </intent-filter>
        </activity>

    </application>
</manifest>

Манифестті өңдегеннен кейін жобаның негізгі логикасын орындай-
тын файлдарға көшуге болады.

5.3 Қосымша файлдарын 
қосу және редакциялау

Файлдардын өздерін құрмас бұрын, оларды сақтайтын буманы 
құрайық. 

Ол үшін алдымен иерархиялық баптау параметрлерінде Compact 
Middle Packages-ті өшіріңіз, бұл барлық деңгейдегі бумаларды көруге 
мүмкіндік береді – 5.6-сурет. 
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5.6 сурет. Compact Middle Packages өшіру

Енді kz, alt бумаларын ашып, маустың оң жақ батырмасымен 
spaceship бумасын басып, New жолын, содан кейін Package таңдаңыз –
5.7-сурет. 

 

5.7-сурет. Жаңа бума құру өтініші
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Бума атауын енгізуді сұрайтын қалқымалы терезе пайда болады –
5.8-сурет. Осы мысал үшін алдымен domain деп аталатын бума 
құрайық. 

5.8-сурет. Жобаға жаңа буманың атын енгізу

Осы буманың өзінде тікелей файлды құру керек. Ол үшін domain 
бумасын мауыстың оң жақ батырмасымен шертіп, New таңдап, содан 
кейін Kotlin File/Class таңдаймыз – 5.9-сурет. 

 

5.9-сурет. Жаңа файл құру

Бумада шыққандай, файл атын жазып, типін таңдауды сұрайтын 
қалқымалы терезе пайда болады – 5.10-сурет. Бірінші файлды 
GameDrawer деп атаңыз. Типін үнсіз жариалау бойынша File ретінде 
қалдырыңыз. 
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5.10-сурет. Жобаға жаңа файлдың аты мен типін енгізу

Иерархиядағы құрылған файлды екі рет шертіп, әзірлеу ортасының 
оң жағында оның кодын ашасыз – 5.11-сурет. 

5.11-сурет. Ашылған жаңа файл 

Енді GameDrawer файлы үшін келесі кодты енгізіңіз: 

package kz.alt.spaceship.domain

interface GameDrawer {

    fun drawGame(gameState: GameState)
}
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Сонымен қатар domain бумасында GameLogic файлын құрыңыз да, 
келесіні енгізіңіз: 

package kz.alt.spaceship.domain

import kotlin.random.Random

class GameLogic(
    private val displayDencity: Float
) {

    private val SPACE_SHIP_TOUCH_SPEED = 4.toPx
    private val SPACE_SHIP_WIDTH = 90.toPx
    private val SPACE_SHIP_HEIGHT = 34.toPx
    private val SPACE_SHIP_START_X = 32.toPx
    private val METEOR_WIDTH = 150.toPx
    private val METEOR_HEIGHT = 40.toPx
    private val METEOR_START_SPEED = 5.toPx
    private val METEOR_INCREASE_SPEED = 3.toPx

    private var displayWidth = 0
    private var displayHeight = 0
    private var gameState: GameState = GameState.Start
    private var isSpaceShipMovingUp: Boolean = false
    private var isSpaceShipMovingDown: Boolean = false
    private lateinit var presenter: GameStatePresenter

    fun init(
        presenter: GameStatePresenter,
        displayWidth: Int,
        displayHeight: Int
    ) {
        this.presenter = presenter
        this.displayWidth = displayWidth
        this.displayHeight = displayHeight
    }

    fun start() {
        gameState = GameState.Game(
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            spaceShip = makSpaceShip(),
            meteors = makeMeteors()
        )
        updateGameState()
    }

    fun cycle() {
        val gameState = gameState
        if (gameState !is GameState.Game) return

        moveSpaceShip()
        moveMeteors()
        if (isAnyMeteorHit()) {
            this.gameState = GameState.GameOver(gameState)
        }
        updateGameState()
    }

    fun onStartMovingSpaceShipUp() {
        isSpaceShipMovingUp = true
    }

    fun onStopMovingSpaceShipUp() {
        isSpaceShipMovingUp = false
    }

    fun onStartMovingSpaceShipDown() {
        isSpaceShipMovingDown = true
    }

    fun onStopMovingSpaceShipDown() {
        isSpaceShipMovingDown = false
    }

    private fun moveSpaceShip() {
        val gameState = gameState
        if (gameState !is GameState.Game) return

        val spaceShip = gameState.spaceShip
        if (isSpaceShipMovingDown) {
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            spaceShip.yPos += SPACE_SHIP_TOUCH_SPEED
            if (spaceShip.yPos + spaceShip.height >= displayHeight) {
                spaceShip.yPos = displayHeight - spaceShip.height
            }
        }
        if (isSpaceShipMovingUp) {
            spaceShip.yPos -= SPACE_SHIP_TOUCH_SPEED
            if (spaceShip.yPos <= 0) spaceShip.yPos = 0
        }
    }

    private fun updateGameState() {
        presenter.onGameStateUpdate(gameState)
    }

    private fun makSpaceShip(): SpaceShip = SpaceShip(
        width = SPACE_SHIP_WIDTH,
        height = SPACE_SHIP_HEIGHT,
        xPos = SPACE_SHIP_START_X,
        yPos = displayHeight / 2 - SPACE_SHIP_HEIGHT / 2
    )

    private fun makeMeteors(): List<Meteor> {
        val meteors = mutableListOf<Meteor>()
        repeat(2) {
            meteors.add(
                Meteor(
                    xPos = displayWidth,
                    yPos = getMeteorStartY(),
                    height = METEOR_HEIGHT,
                    width = METEOR_WIDTH,
                    isVisible = true,
                    speed = Random.nextInt(METEOR_START_SPEED, 

METEOR_START_SPEED * 2)
                )
            )
        }
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        return meteors
    }

    private fun moveMeteorToStart(
        meteor: Meteor
    ) {
        meteor.xPos = displayWidth
        meteor.yPos = getMeteorStartY()
    }

    private fun getMeteorStartY(): Int = Random.nextInt(
        from = METEOR_HEIGHT,
        until = displayHeight - METEOR_HEIGHT
    )

    private fun moveMeteors() {
        val gameState = gameState
        if (gameState !is GameState.Game) return

        gameState.meteors.forEach {
            moveMeteor(
                meteor = it
            )
        }
    }

    private fun moveMeteor(
        meteor: Meteor
    ) {
        meteor.xPos -= meteor.speed
        val rightMeteorSide = meteor.xPos + meteor.width
        if (rightMeteorSide < 0) {
            meteor.speed += Random.nextInt(METEOR_INCREASE_

SPEED)
            moveMeteorToStart(meteor)
        }
    }
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    private fun isAnyMeteorHit(): Boolean {
        val gameState = gameState
        if (gameState !is GameState.Game) return false

        return gameState.meteors.any {
            isMeteorHit(gameState.spaceShip, it)
        }
    }

    private fun isMeteorHit(
        spaceShip: SpaceShip,
        meteor: Meteor
    ): Boolean {
        val rightSpaceShipSide = spaceShip.xPos + spaceShip.width
        val leftSpaceShipSide = spaceShip.xPos
        val topSpaceShipSide = spaceShip.yPos
        val bottomSpaceShipSide = spaceShip.yPos + spaceShip.height

        val rightMeteorSide = meteor.xPos + meteor.width
        val leftMeteorSide = meteor.xPos
        val topMeteorSide = meteor.yPos
        val bottomMeteorSide = meteor.yPos + meteor.height

        val isMeteorHitByX = leftMeteorSide in (leftSpaceShipSide..
rightSpaceShipSide)

                || rightMeteorSide in (leftSpaceShipSide..rightSpaceShipSide)
        val isMeteorHitByY = topMeteorSide in (topSpaceShipSide..

bottomSpaceShipSide)
                || bottomMeteorSide in (topSpaceShipSide..

bottomSpaceShipSide)

        return isMeteorHitByX && isMeteorHitByY
    }

    private val Int.toPx: Int
        get() = (this * displayDencity).toInt()
}

Сондай-ақ, domain бумасында сізге келесі коды бар GameState 
файлы қажет: 
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package kz.alt.spaceship.domain

sealed class GameState {

    data class Game(
        val spaceShip: SpaceShip,
        val meteors: List<Meteor>
    ) : GameState()

    data class GameOver(
        val game: Game
    ) : GameState()

    object Start : GameState()
}

Сондай-ақ келесі бағдарламасы бар GameStatePresenter файлы 
керек: 

package kz.alt.spaceship.domain

interface GameStatePresenter {

    fun onGameStateUpdate(gameState: GameState)
}

Әрине, метеор деректері үшін Meteor файлы керек: 

package kz.alt.spaceship.domain

data class Meteor(
    val width: Int,
    val height: Int,
    var speed: Int,
    var xPos: Int,
    var yPos: Int,
    var isVisible: Boolean
)
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Және кеме туралы SpaceShip деректер: 

package kz.alt.spaceship.domain

data class SpaceShip(
    val width: Int,
    val height: Int,
    val xPos: Int,
    var yPos: Int
)

Енді логиканың көрсетілімін сипаттайтын кодқа көше аласыз. 

5.4 Көрсетілімге арналған файлдарды 
құру және редакциялау

Енді spaceship бумасында presentation деп аталатын басқа бума 
құру керек. Оның құрамында екі файл бар. 

Бірінші файл MainActivity деп аталады және ол келесі кодттан 
тұруы керек: 

package kz.alt.spaceship.presentation

import android.app.Activity
import android.app.AlertDialog
import android.content.res.Resources
import android.os.Bundle
import android.view.MotionEvent
import android.view.View
import android.view.Window
import android.view.WindowManager
import kotlinx.coroutines.*
import kz.alt.spaceship.R
import kz.alt.spaceship.domain.GameDrawer
import kz.alt.spaceship.domain.GameLogic
import kz.alt.spaceship.domain.GameState
import kz.alt.spaceship.domain.GameStatePresenter
import kotlin.coroutines.CoroutineContext
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private const val LOOP_DELAY_MS: Long = 32

class MainActivity : Activity(),
    GameStatePresenter,
    CoroutineScope
{

    private val uiContext = Dispatchers.Main
    override val coroutineContext: CoroutineContext
        get() = uiContext

    private val gameLogic: GameLogic = GameLogic(
        displayDencity = Resources.getSystem().displayMetrics.density
    )
    private lateinit var gameDrawer: GameDrawer

    private var loopJob: Job = Job()

    private lateinit var leftButton: View
    private lateinit var rightButton: View
    private lateinit var contentLayout: View

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE)
        window.setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_

FULLSCREEN,
            WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        initViews()
        contentLayout.post {
            gameLogic.init(
                presenter = this,
                displayWidth = contentLayout.width,
                displayHeight = contentLayout.height
            )
            gameDrawer = contentLayout as ViewGameDrawer
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          startGame()
        }
    }

    override fun onGameStateUpdate(gameState: GameState) {
        when (gameState) {
            is GameState.Start -> {}
            is GameState.GameOver -> {
                handleGame(gameState.game)
                showGameOver()
                stopGame()
            }
            is GameState.Game -> {
                handleGame(gameState)
            }
        }
    }

    private fun startGame() {
        gameLogic.start()
        startLoop()
    }

    private fun stopGame() {
        stopLoop()
    }

    private fun handleGame(gameState: GameState.Game) {
        gameDrawer.drawGame(gameState)
    }

    private fun initViews() {
        leftButton = findViewById(R.id.left_button)
        leftButton.setOnTouchListener(MoveSpaceShipUpTouchListe

ner())
        rightButton = findViewById(R.id.right_button)
        rightButton.setOnTouchListener(MoveSpaceShipDownTouchLis

tener())
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        contentLayout = findViewById(R.id.content_layout)
    }

    private fun startLoop() {
        loopJob.cancel()
        loopJob = launch {
            while (true) {
                delay(LOOP_DELAY_MS)

                gameLogic.cycle()
            }
        }
    }

    private fun stopLoop() {
        loopJob.cancel()
    }

    private fun showGameOver() {
        AlertDialog.Builder(this)
            .setTitle(«Вы проиграли! Начать заново?»)
            .setPositiveButton(«Да») { _, _ ->
                startGame()
            }
            .setNegativeButton(«Нет») { _, _ ->
                finish()
            }
            .setCancelable(false)
            .create()
            .show()
    }

    internal inner class MoveSpaceShipUpTouchListener : View.
OnTouchListener {

        override fun onTouch(v: View?, event: MotionEvent?): Boolean {
            when (event?.action) {
                MotionEvent.ACTION_DOWN -> gameLogic.

onStartMovingSpaceShipUp()
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                MotionEvent.ACTION_UP -> gameLogic.
onStopMovingSpaceShipUp()

            }

            return true
        }
    }

    internal inner class MoveSpaceShipDownTouchListener : View.
OnTouchListener {

        override fun onTouch(v: View?, event: MotionEvent?): Boolean {
            when (event?.action) {
                MotionEvent.ACTION_DOWN -> gameLogic.

onStartMovingSpaceShipDown()
                MotionEvent.ACTION_UP -> gameLogic.

onStopMovingSpaceShipDown()
            }

            return true
        }
    }
}

ViewGameDrawer деп аталатын екінші файлға келесіні жазу керек: 

package kz.alt.spaceship.presentation

import android.content.Context
import android.graphics.Canvas
import android.graphics.drawable.Drawable
import android.util.AttributeSet
import android.widget.FrameLayout
import androidx.core.content.ContextCompat
import kz.alt.spaceship.R
import kz.alt.spaceship.domain.GameDrawer
import kz.alt.spaceship.domain.GameState
import kz.alt.spaceship.domain.Meteor
import kz.alt.spaceship.domain.SpaceShip
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class ViewGameDrawer @JvmOverloads constructor(
    context: Context, attrs: AttributeSet? = null, defStyleAttr: Int = 0
) : FrameLayout(context, attrs, defStyleAttr),
        GameDrawer
{
    private val spaceShipDrawable: Drawable = ContextCompat.

getDrawable(context,
        R.drawable.ic_space_ship
    )!!
    private val meteorDrawable: Drawable = ContextCompat.

getDrawable(context,
        R.drawable.ic_meteor
    )!!
    private var gameState: GameState = GameState.Start

    init {
        setBackgroundResource(R.drawable.bg_main)
    }

    override fun onDraw(canvas: Canvas) {
        val gameState = this.gameState as? GameState.Game ?: return

        drawSpaceShip(canvas, gameState.spaceShip)
        drawMeteors(canvas, gameState.meteors)
    }

    override fun drawGame(gameState: GameState) {
        this.gameState = gameState
        invalidate()
    }

    private fun drawSpaceShip(
        canvas: Canvas,
        spaceShip: SpaceShip
    ) {
        val drawable = spaceShipDrawable

        drawable.setBounds(
            spaceShip.xPos,
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            spaceShip.yPos,
            spaceShip.xPos + spaceShip.width,
            spaceShip.yPos + spaceShip.height
        )
        drawable.draw(canvas)
    }

    private fun drawMeteors(
        canvas: Canvas,
        meteors: List<Meteor>
    ) {
        meteors.forEach {
            drawMeteor(canvas, it)
        }
    }

    private fun drawMeteor(
        canvas: Canvas,
        meteor: Meteor
    ) {
        val drawable = meteorDrawable

        drawable.setBounds(
            meteor.xPos,
            meteor.yPos,
            meteor.xPos + meteor.width,
            meteor.yPos + meteor.height
        )
        drawable.draw(canvas)
    }
}

Нәтижесінде 5.12-суреттегідей бумалар мен файлдардың иерархия-
сын алуыңыз керек. 

Қосымша дұрыс жұмыс істеуі үшін бірнеше ресурстық файлдарды 
қосу керек. 
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5.12-сурет. Барлық қажетті функциялары бар жоба 

5.5 Ресурстық файлдарды қосу  

Алдымен фонда жұлдызды аспандағы, ұшатын метеор мен кемеге 
суреттер қосу керек. Processing ортасында жобада қолданылатын 
файлдарды қолдануға немесе басқаларын табуға болады. Оларды 
сәйкесінше bg_main.jpg, ic_meteor.jpg, ic_space_ship.jpg деп атау өте 
маңызды. Бұл өте маңызды, өйткені олар жоғарыдағы кодта осылай 
белгіленген. 

Оларды жобаға енгізу үшін иерархиядағы әзірлеу ортадасында res 
бумасын табамыз және оны ашқанда drawable бумасын көреміз.  Енді 
сызбалардың әрқайсысын сақтаған бумадан кезекпен көшіреміз және 
drawable бумасын мауыстың оң жағымен басып, суреттерді орната-
мыз. 5.13-суреттегідей терезе шығады. Үнсіз жариялау бойынша ката-
логты таңдайық, яғни …\app\src\main\res\drawable. 

Көшіру алдында файлдардың атын өзгертпеген болсаңыз, оны 
келесі қалқымалы терезеде құруға болады – 5.14-сурет.
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5.13-сурет. Суретті сақтау каталогтын таңдау

5.14-сурет. Қойылған суреттердің атын енгізу

Бірақ қосымшада фон, метеор және кемедеге қоса екі батырма бар. 
Оларды суретпен емес, файлмен қосу керек. Ол үшін drawable бума-
сын мауыстың оң жақ батырмасымен басып, New  қатарын таңдап, 
содан кейін Drawable resource file таңдаңыз – 5.15-сурет.  
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5.15-сурет. Ресурстық файлды кірістіру

Қалқымалы терезеде bg_button.xml атын енгізіп, қалған параметр-
лерді үнсіз жариалау бойынша қалдырыңыз – 5.16-сурет. 

 

5.16-сурет. Жаңа ресурстық файлдың параметрлерін енгізу
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Енді оң жақта орналасқан bg_button.xml жаңа ресурстық файлды 
екі рет шертіп, келесі кодты енгізіңіз:

<?xml version=»1.0» encoding=»utf-8»?>
<shape
    xmlns:android=»http://schemas.android.com/apk/res/android»
    android:shape=»oval»
    >

    <solid android:color=»@color/button»/>

</shape>

Барлық бейнелерді қою нәтижесінде сіз жоба аласыз – 5.17-сурет. 

 

5.17-сурет. Суреттері қосылған жоба

Бірақ бұл жеткіліксіз. Мұнда барлық элементтердің орналасуын 
тіркеу қажет. Ол үшін res бумасында мауыстың оң жағын басып, жаңа 
Android каталогын құрамыз және New, Android Resource Directory 
таңдаймыз – 5.18-сурет. 
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5.18-сурет. Жаңа Android каталогын құру

Қалқымалы терезеде екінші кірістірмесінде layout таңдаңыз – ол 
макет дегенді білдіреді – 5.19-сурет. 

 

5.19-сурет. Жаңа макет құру 
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Жаңадан құрылған layout бумасын шерту арқылы мауыстың оң 
жақ батырмасымен New, Layout resource file арқылы ресурстық файл 
құруды сұраймыз – 5.20-сурет. 

 

5.20-сурет. Макеттің ресурстық файлын құру

Қалқымалы терезеде activity_main.xml атауын енгіземі – 5.21-сурет. 
Параметрлердің қалған бөлігін үнсіз жариалау бойынша қалдырамыз. 

 

5.21-сурет. Макеттің жаңа ресурстық файлының параметрлерін орнату
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Құрылған activity_main.xml файлын екі рет шерткенде, оң жақта 
код емес, макет конструкторы пайда болады. Осы конструктордың 
астында Text кірістірмесін тауып, соған өтіңіз – 5.22-сурет. 

5.22-сурет. Макеттің ашық ресурстық файлы

Ашылған өріске келесі кодты енгізіңіз: 

<?xml version=»1.0» encoding=»utf-8»?>
<kz.alt.spaceship.presentation.ViewGameDrawer
    xmlns:android=»http://schemas.android.com/apk/res/android»
    xmlns:tools=»http://schemas.android.com/tools»
    android:id=»@+id/content_layout»
    android:orientation=»vertical»
    android:layout_width=»match_parent»
    android:layout_height=»match_parent»
    tools:background=»@drawable/bg_main»
    >

    <ImageView
        android:id=»@+id/left_button»
        android:layout_width=»80dp»
        android:layout_height=»80dp»
        android:layout_marginLeft=»32dp»
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        android:layout_marginBottom=»32dp»
        android:layout_gravity=»bottom»
        android:src=»@drawable/bg_button»
        />

    <ImageView
        android:id=»@+id/right_button»
        android:layout_width=»80dp»
        android:layout_height=»80dp»
        android:layout_marginRight=»32dp»
        android:layout_marginBottom=»32dp»
        android:layout_gravity=»right|bottom»
        android:src=»@drawable/bg_button»
        />

</kz.alt.spaceship.presentation.ViewGameDrawer>

Енді екі түсті қосу керек. Ол үшін values бумасына өтіп, color.xml 
файлын екі рет шертіңіз – 5.23 сурет. 

 

5.23-сурет. Түстерді қосу

Файлдағы код келесідей болу үшін түстерді кодтауға екі жол 
қосыңыз: 
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<?xml version=»1.0» encoding=»utf-8»?>
<resources>
    <color name=»colorPrimary»>#008577</color>
    <color name=»colorPrimaryDark»>#00574B</color>
    <color name=»colorAccent»>#D81B60</color>

    <color name=»button»>#7EFFFFFF</color>
    <color name=»background»>#000000</color>
</resources>

Енді барлық ресурстар элементтері қосылды. 

5.6 Кітапханалар қосу және оларды іске қосу

Кодқа қосылатын соңғы қосымша кітапханалар болады.
Ол үшін Gradle Scripts каталогын ашып, build.gradle (Module:app) 

батырмасын екі рет шертеміз. Ашылған кодта dependencies {…} бло-
гын тауып, екі жолды қосып, келесі жазбаны аламыз:

…
dependencies {
    implementation fileTree(dir: ‘libs’, include: [‘*.jar’])
    implementation «org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:$kotlin_

version»
    implementation(«org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-

core:1.3.3»)
    implementation ‘org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-

android:1.3.3’
    implementation ‘androidx.appcompat:appcompat:1.0.2’
    implementation ‘androidx.core:core-ktx:1.0.2’
    testImplementation ‘junit:junit:4.12’
    androidTestImplementation ‘androidx.test.ext:junit:1.1.0’
    androidTestImplementation ‘androidx.test.espresso:espresso-

core:3.1.1’
}

Нәтижесінде, әзірлеу ортасы бүкіл жобаны синхрондауды ұсына-
ды – оң жақ бұрыштағы кодтың үстінде көк батырма пайда болады – 
5.24-сурет. 
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5.24-сурет. Жобаны синхрондау ұсынысы

Жоба дайын! Мобильді телефонды Processing-те бұрын сипат-
талғандай қосуға болады және Shift+F10 немесе құралдар тақта-
сындағы жасыл Play батырмасын басып, қосымшаны смартфонға 
жүктеуге болады – 5.25 сурет. 

 

5.25-сурет. Смартфонға жүктеуді аяқтау
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Егер сіз бәрін дұрыс орындаған болсаңыз және бір де бір қадамды 
және үтір мен жақшаны жіберіп алмасаңыз, онда жұмыс нәтижесінде 
смартфондағы қосымша 5.26-суреттегідей бейнеленеді және жұмыс 
істейді. 

 

            

5.26-сурет. Смартфондағы дайын қосымша

Бұл тарауда кішігірім ойынның практикалық мысалын қолдана 
отырып, Android Studio әзірлеу ортасында мобильді қосымшаларды 
құрудың өте қысқаша сипаттамасы келтірілген. Өкінішке орай, толық 
сипаттаманы қарастыру үшін тек Android Studio-ға арналған бөлек 
оқулық қажет. Бірақ ізденімпаз оқырман үшін берілген жұмыс мысалы 
әрі қарай зерттеу мен дамытудың бағытын белгілейді. 

Оффтоп. Авторлар қазақстандық Kolesa.kz компаниясының 
мобильді құрастырушысы Олег Черновқа осы тарауды құрастыруда 
көрсетілген көмегі және барлық нұсқаулықтар бойынша ұсыныстары 
мен ескертулері үшін алғыс білдіреді.  
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6 IOS ҮШІН НЕГІЗГІ ИНТЕРФЕЙС ҚҰРУ

6.1 Жаңа жоба құру

Бұл тарауда біз iOS үшін қарапайым мобильді қосымшаны әзір-
лейміз. Мысал ретінде FoodTracke сервисін қарастырайық.  

Осы тарауда сипатталған соңғы технологияларды қолдана оты-
рып iOS қосымшаларын құру үшін ең соңғы Xcode нұсқасымен 
басқарылатын Mac (macOS 10.11.5 немесе одан кейінгі нұсқасы) 
компьютері қажет. 

Xcode – бұл әзірлеушілерге қосымшаны жобалау, әзірлеу және  
баптау барлық бағдарламалық элементтерінің ортасы. Xcode-де SDK 
iOS бар, оның құрамына iOS-қа арналған құралдар, компиляторлар 
және құрылымдар кіреді. AppStore-де Xcode  бағдарламасының соңғы 
нұсқасын Mac-қа тегін жүктеуге болады. 

Xcode-ң соңғы нұсқасы  төрт қадам арқылы жүктеледі:
1) Mac компьютерінде AppStore қосымшасын ашыңыз.  
2) Жоғарғы оң жақтағы іздеу өрісіне Xcode кодын енгізіп, Return 

пернесін басыңыз. Алғашқы іздеу нәтижесі ретінде Xcode 
қосымшасы пайда болады. 

3) «Получить» батырмасын басыңыз, содан кейін «Установить при-
ложение» батырмасын басыңыз. 

4) Шыққан сұранысқа өзіңіздің Apple ID-ді және парольды енгізіңіз. 
Енді Xcode /Applications каталогына жүктелді. 
Маңызды!!! Бұл оқулықтағы практикалық тапсырма Xcode 8.1, 

iOS SDK 10 және Swift 3 көмегімен жазылды. Осы нұсқаларды оқыту 
кезде қолданып көріңіз. Егер басқа нұсқаны қолдансаңыз, интер-
фейс суреттері көрсетілген экраннан өзгеше болуы мүмкін. Соны-
мен қатар кодты компиляциялау үшін оған өзгертулер енгізу қажет 
болуы мүмкін. 

Xcode ойындар, қосымша навигациялық бағдарламалар және 
кестелік көрініс бағдарламалары сияқты iOS қосымшаларының 
жалпы түрлерін құруға арналған бірнеше кіріктірілген қосымша 
шаблондарын қамтиды. Бұл шаблондардың көпшілігінде алдын-ала 
конфигурацияланған интерфейс және бастапқы код файлдары бар.  Ең 
негізгі шаблон – Single View қосымшасынан бастайық.  

Ол үшін /Applications каталогынан Xcode-ні ашу керек.  
Егер Xcode бірінші рет іске қосылса, онда қызмет көрсету шарт-

тарын қабылдау және қосымша компоненттерді жүктеу қажет болуы 
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мүмкін. Қалқымалы экрандардағы нұсқауларды Xcode толық орнаты-
лып, іске қосылуға дайын болғанша орындаңыз. 

Xcode іске қосылғаннан кейін сәлемдесу терезесі пайда болады (6.1-
сурет). 

6.1-сурет. Xcode іске қосу

Егер сәлемдесу терезесінің орнына жоба терезесі пайда болса, 
бұл Xcode-да жоба іске қосылғанын білдіреді. Жоба құру үшін File 
кірістірмесін қолданыңыз. Енді сәлемдесу терезесінде Create a new 
Xcode project (Xcode жаңа жоба құру) (немесе File, New, Project 
таңдаңыз) батырмасын басу керек. Xcode жаңа терезе ашады және 
шаблон таңдауға арналған диалогты терезені көрсетеді (6.2-сурет). 
Мұнда диалогты терезесінің жоғарғы жағындағы iOS таңдаңыз. 
Application (Қосымша) бөлімінде Single View Application (бір терезенің 
қосымшасын) таңдап, Next батырмасын басыңыз. 

 

6.2-сурет. Қосымша шаблонын таңдау
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Пайда болған диалогты терезеде (6.3-сурет) қосымшаға атау 
беру үшін келесі мәндерді орнату керек. Сонымен қатар, жоба үшін 
қосымша параметрлерді таңдау қажет: 

1) Өнім атауы: FoodTracker (Xcode жобаны және бағдарламаны 
атау үшін әзірлеуші енгізген өнім атауын қолданады). 

2) Команда: Егер автоматты түрде толтырылмаса, мәнін None (Нет) 
деп орнатыңыз. 

3) Ұйымның атауы: ұйымның атауы немесе әзірлеушінің өз аты. 
Өрісті бос қалдыруға болады.

4) Ұйым идентификаторы: егер бар болса, ұйым идентификаторы. 
Егер жоқ болса, com.example-ні қолданыңыз. 

5) Пакет идентификаторы: Бұл мән өнімнің атауы мен ұйым иден-
тификаторы негізінде автоматты түрде құрылады. 

6) Тіл: Swift.
7) Құрылғылар: Universal (әмбебап қосымша – бұл iPhone және де 

iPad-та жұмыс жасайтын қосымша).
– Негізгі деректерді қолданыңыз: белгілемеңіз. 
– Бірлік сынақтарын қосыңыз: белгілеңіз. 
– Қолданушы интерфейсінің тестерін қосу: белгілемеңіз.  

 

6.3-сурет. Қосымшаның жалпы параметрлері 

Әрі қарай, Next басып, пайда болған диалогты терезеде жобаны 
сақтау адресін таңдап, Create (Создать) батырмасын басу керек. Xcode 
жұмыс терезесінің аймағында жаңа жоба ашады (6.4-сурет). 
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6.4-сурет. Жаңа жоба 

Жұмыс терезесінде қате белгішесі Signing for FoodTracker requires 
a development team (FoodTracker үшін қолтаңба әзірлеуші топты қажет 
етеді) хабарламасымен пайда болуы мүмкін.  Бұл ескерту Xcode-де 
iOS-ты әзірлеуге әлі бапталмағанын білдіреді, бірақ алаңдамаңыз, 
онсыз да өз қосымшаңызды осы оқулықтың көмегімен аяқтай аласыз. 

Қосымшаны iOS құрылғысында іске қоспас бұрын, қолданбаға 
қол қою үшін жұмыс тобын орнату керек. Егер сіз Apple Developer 
Program кіретін жеке тұлға немесе ұйымның мүшесі болсаңыз, бұл 
топты сол жерден таңдауға болады. Әйтпесе, Apple ID жеке команда-
мен тағайындалады, ол құрылғыларда қосымшаларды іске қосу үшін 
қолданыла алады. Қосымшаны қосымшалар дүкеніне жібермес бұрын, 
Apple Developer Program бағдарламасына қосылуға тура келеді. 

Қосымшаны ақпарат алу үшін Help, Xcode Help қараңыз және 
Signing workflow (Процесс подписания) іздетуді сұраңыз. 

6.2 Xcode мен танысу

Xcode құрамына қосымшаны құруға қажеттінің бәрі кіреді. 
Ол қосымшаңы құруға қажетті барлық файлдар мен ресурстарды 
ұйымдастырады. Бұл сіздің кодыңыз үшін де, сіздің қолданушы 
интерфейсінің үшін де редакторларды ұсынады. Сонымен қатар, 
Xcode iOS құрылғыларына арналған симуляторлар мен мықты 
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интеграцияланған баптауды қамтамасыз ете отырып, бағдарламаңызды 
құруға, іске қосуға және баптауға мүмкіндік береді.  

Xcode жұмыс аймағының негізгі бөлімдері (6.5-сурет): 
Navigator area (навигатор). Жобаның әртүрлі бөліктеріне жылдам 

қол жетімділікті қамтамасыз етеді. 
Editor area (редактор). Бастапқы кодты, қолданушы интерфейстерін 

және басқа ресурстарды өңдеуге мүмкіндік береді. 
Utility area (ақпараттық қамтамасыздандыру). Таңдалған элемент-

тері туралы ақпаратты және дайнның резурстарына ол жеткізуді 
қамтамыз етеді. Бұл аймақ екі бөлікке бөлінген. Жоғарғы жағы – бұл 
инспекция тақтасы, мұнда навигаторда немесе өңдеу аймақтарында 
таңдалған элементтер туралы ақпаратты көруге және өңдеуге болады. 
Терезенің төменгі жағында қолданушы интерфейсінің элементтеріне, 
код үзінділеріне және басқа ресурстарға қол жеткізуге болатын 
кітапхана тақтасы орналасқан. 

Toolbar (Құралдар тақтасы). Қосымшаларды құру және іске қосу, 
тапсырманың орындалуын қарау және жұмыс ортасын реттеу үшін 
қолданылады. 

 

6.5-сурет. Xcode жұмыс аймағының негізгі бөлімдері

Жоба Xcode үлгісіне негізделгендіктен, негізгі қосымша ортасы 
автоматты түрде орнатылады. Қосымша баптаусыз Single View 
қосымшасының шаблонын дереу құруға және іске қосуға болады. 



91

Қосымшаны құру және іске қосу үшін Xcode-ге қосылған iOS 
Simulator қосымшасын қолданыңыз. Симулятор қосымшаның 
құрылғыда қалай жұмыс істейтіні және өзін қалай ұстайтыны туралы 
түсінік береді. 

Симулятор әртүрлі типтегі құрылғыларды модельдей алады – кез-
келген құрылғыда қосымшаны модельдеуге болатын iPad және iPhone 
барлық экран өлшемдері мен олардың орналасу орындары бар. Бұл 
мысалда iPhone 7 қолданылады. 

Енді қосымшаны симуляторда іске қосайық. Xcode құралдар 
тақтасындағы Scheme (Схема)  қалқымалы менюден iPhone 7 таңдаңыз 
(6.6-сурет). Бұл қалқымалы меню қосымшаны іске қосу үшін симу-
лятор немесе құрылғыны таңдауға мүмкіндік береді. Мұнда IOS 
құрылғысы емес, iPhone 7 симуляторы таңдалғанына көз жеткізіңіз. 

 

6.6-сурет. Симулятор үшін iPhone 7 таңдау

Xcode құралдар тақтасының жоғарғы сол жақ бұрышында 
орналасқан Run (Выполнить) батырмасын басу керек (6.7-сурет). 
Немесе Product, Run, (немесе Command-R пернесін басыңыз) таңдаңыз. 

6.7-сурет. Симуляторды іске қосу
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Егер бұл қосымшаны бірінші рет қолдансақ, Xcode «Сіз Mac 
компьютерінде әзірлеуші режимін қосқыңыз келеме?» – деп сұрайды. 
Әзірлеуші режимі Xcode-ге әр кез пароль енгізбестен белгілі бір түзету 
функцияларына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Әзірлеуші режимін 
қосып, нұсқауларды орындаңыз. 

 
6.8-сурет. Әзірлеуші режимін іске қосу

Егер әзірлеуші режимін қоспасаңыз, сізге парольді кейінірек енгізу 
қажет болуы мүмкін. Осы тараудағы әзірлеуші тәжірибе режимі 
қосылған деп болжайды. 

Құрастыру процесін аяқтағаннан кейін, Xcode құралдар тақтасын 
қараңыз.  

Xcode құралдар тақтасында орналасқан әрекеттерді қарастыру 
ортасындағы  құрастыру барысы туралы хабарламаларды бейнелейді.

Xcode жобасын құруды аяқтағаннан кейін симулятор автоматты 
түрде іске қосылады. Бірінші рет іске қосқанда бірнеше минут кетуі 
мүмкін.  

Симулятор берілген режимде iPhone-де ашылады, содан кейін 
қосымшаны іске қосады. Симулятор алдымен қосымшаны іске қосу 
экранын көрсетеді, содан кейін қосымшаның негізгі интерфейсіне 
көшеді. Өзгертілмеген Single View қосымшасының шаблонында іске 
қосу экраны мен негізгі интерфейс бірдей (6.9-сурет).  

Бұл кезде Single View қосымшасының шаблоны ақ экранды 
ғана көрсетеді. Басқа шаблондар күрделі іс-әрекетке ие. Өзіңіздің 
жеке қосымшаңызды құру үшін, шаблонды қолданбас бұрын, оның 
қалай жұмыс істейтінін түсіну маңызды.  Қосымшаны симуляторде 
өзгертусіз іске қосу – бұл түсінікті алудың жақсы әдісі. 

Симулятордан Simulator, Quit Simulator таңдау арқылы (немесе 
Command-Q басу арқылы) шығуға болады. 
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6.9-сурет. Қосымшаның алғашқы іске қосылуы

6.3 Бастапқы кодты шолу

Single View қосымшасының шаблоны қосымша ортасын орна-
татын бірнеше бастапқы кодтық файлдармен қамтамасыз етілген. 
AppDelegate.swift файлын қарау үшін келесі әрекеттерді орындау 
керек. 

Жоба навигаторы навигатор аймағында ашық екеніне көз жеткізіңіз. 
Жобаның барлық файлдары жоба навигаторында көрсетіледі. Егер 
жоба навигаторы ашық болмаса, навигаторды таңдау панеліндегі сол 
жақ батырманы басыңыз – 6.10 сурет (Сондай-ақ, View, Navigators, 
Show Project Navigator таңдауға болады).  

Қажет болған жағдайда, жоба навигаторы ішіндегі FoodTracker 
бумасын, оның жанындағы ақпараттың ашылу үшбұрышын шерту 
арқылы ашыңыз. AppDelegate.swift таңдаңыз. Xcode бастапқы файлды 
терезенің негізгі редактор аймағында ашады – 6.11 сурет. Немесе, 
AppDelegate файлын екі рет шертіп, оны бөлек терезеде ашыңыз. 
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6.10-сурет. Жоба навигаторын қосу

 
6.11-сурет. AppDelegate.swift файлы

AppDelegate.swift файлының негізгі екі функциясы бар: 
1) Бұл AppDelegate класын анықтайды. Бұл класс қосымшаның 

мазмұнын көрсететін және қосымшадағы жағдайдың өзгеруіне жауап 
беру мүмкіндігін беретін терезе құрады. 

2) Сонымен қатар ол қосымшаға кіру нүктесін және қосымшадағы 
енгізу оқиғаларын басқаратын іске қосу циклын құрады. Бұл жұмысты 
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файлдың жоғарғы жағындағы UIApplicationMain (@UIApplicationMain) 
атрибуты орындайды. UIApplicationMain атрибутын қолдану 
UIApplicationMain функциясын шақырумен және AppDelegate класс 
атауын келесі жұмыс істейтін кластың аты ретінде беруге тең. 
Жауап ретінде жүйе қосымша объектіні құрады. Қосымша объектісі 
қосымшаның циклін басқаруға жауап береді. Жүйе сонымен қатар 
AppDelegate класының данасын құрады және оны қосымша объектісіне 
тағайындайды. Нәтижесінде жүйе қосымшаны іске қосады.

AppDelegate класы жаңа жоба құрылған кезде автоматты түрде 
құрылады. Егер қарапайым қосымша құрылатын болса, онда 
қосымшаны инициализациялау және оқиғаларға жауап беру үшін 
Xcode ұсынған нақты осы класты қолдану ұсынылады. AppDelegate 
класында UIApplicationDelegate протоколын қолданады. Бұл хаттама 
қосымшаны баптау, қосымша күйіндегі өзгерістерге жауап беру және 
қосымша деңгейіндегі басқа оқиғаларды өңдеу үшін қолданылатын 
бірқатар әдістерді анықтайды.

AppDelegate класында бір қасиет бар: window.

var window: UIWindow?

Бұл қасиет қосымша терезесінің сілтемесін сақтайды, қосымшаны 
бейнелеу иерархиясының түбірін сипаттайды. Бұл жерде қосымшаның 
барлық контенті салынады. Мұнда window сипаты міндетті емес 
екенін ескеріңіз, себебі оның бір сәтте мәні болмауы (нөлге тең) 
мүмкін. 

Сонымен қатар AppDelegate класында келесі табыстау әдістеріне 
арналған бітеуіштер бар:

func application(_ application: UIApplication, 
didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: 
[UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool

func applicationWillResignActive(_ application: UIApplication)
func applicationDidEnterBackground(_ application: UIApplication)
func applicationWillEnterForeground(_ application: UIApplication)
func applicationDidBecomeActive(_ application: UIApplication)
func applicationWillTerminate(_ application: UIApplication) 
   
Бұл әдістер қосымшаның объектісіне келесі орындалатын қосым-

шалар класын байланыстыруға мүмкіндік береді. Қосымшаның 
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күйіне өту кезінде (мысалы, қосымшаны іске қосу, фондық режимге 
көшу және қосымша жұмысын аяқтау) қосымша объектісі тиісті әдісті 
шақырады, бұл қосымшаға жауап беруге мүмкіндік береді. Бұл әдіс-
терді қажетті уақытта шақыру үшін ерекше ешнәрсе жасаудың қажеті 
жоқ – қосымша объектісі бұл тапсырманы өзі өңдейді. 

Әдістердің әрқайсысы үнсіз жариалау бойынша жұмыс істейді. 
Егер шаблонды бос қалдырсақ немесе AppDelegate класынан әдісті 
алып тастасақ, онда әдіс шақырылған сайын әрекет үнсіз жариялау  
бойынша көрсетіледі. Сонымен қатар, бұл әдістердің жұмысына үнсіз 
жариялау  бойынша өзіңіздің жеке кодыңызды қоса аласыз. 

Шаблонда осы әдістердің әрқайсысына түсініктемелер берілген. 
Бұл түсініктемелерде қосымшада қандай әдістерді қолдануға бола-
тындығы сипатталған. Бұл әдістер мен түсініктемелерді қосымша 
деңгейдегі көптеген жалпы іс-әрекеттерді дамытудың негізгі жоспары 
ретінде қолдана аласыз. 

Біздің мысалда әдеттегі әдіс қолданылады, сондықтан AppDelegate.
swift файлына өзгертулер енгізудің қажеті жоқ. 

Single View қосымша шаблонында тағы бір бастапқы кодтың 
файлы бар: ViewController.swift. Оны қарау үшін жоба навигациясы-
нан ViewController.swift командасын таңдаңыз (6.12-сурет). 

 
6.12 сурет. ViewController.swift файлы 
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Бұл файл ViewController деп аталатын қолданушының 
UIViewController бағыныңқы класын анықтайды. Үнсіз жария-
лау  бойынша, бұл класс UIViewController анықтаған іс-әрекеттерді 
қабылдайды. Бұл іс-әрекеттерді өзгерту үшін UIViewController-де 
анықталған әдістерді қайта анықтай аласыз. 

ViewController.swift файлында көріп отырғанымыздай, шаблон 
енгізу viewDidLoad() және didReceiveMemoryWarning() әдістерін ажы-
ратады; дегенмен, осы әдістерді тек UIViewController нұсқасынан 
шақырады. 

Шаблонда didReceiveMemoryWarning() әдісі де бар, бірақ бұл мысал 
үшін ол қажет емес, сондықтан оны алып тастаңыз.

Осы кезде ViewController.swift коды келесідей болуы керек: 

import UIKit
 
class ViewController: UIViewController {
    
    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()
        // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
    }
    
} 

6.4 Кадрларға бөлу 

Кадрларға бөлу – бұл қосымшаның қолданушы интерфейсінің 
визуалды көрінісі, олар контент экрандары мен олардың арасындағы 
ауысуларды көрсетеді. Бір қарағанда қандай интерфейс құрылғанын, 
ненің жұмыс істейтінін және ненің істемейтінін көріп, интерфейсті 
бірден реттей аламыз. 

Кадрларға бөлуді ашу үшін жоба навигаторынан Main.storyboard 
файлын таңдау керек. Xcode кадрларға бөлуді Interface Builder – 
визуалды интерфейс редакторында – редактор аймағында ашады. 
Кадрларға бөлу фоны – бұл парақ холст (6.13-сурет). Парақ қолданушы 
интерфейс элементтерін қосу және реттеу үшін қолданылады. 

Қазіргі уақытта қосымшаның кадрларға бөлуде негізгі экраны 
болып табылатын бір ғана кадр бар. Парақ жақтаудың сол жағына 
бағытталған бағыттауыш кадрларға бөлудің кіру нүктесі болып 
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табылады, яғни қосымша іске қосылған кезде бұл көрініс алдымен 
жүктеледі. 

6.13-сурет. Кадрға бөлушіні ашу

iPhone 7 Simulator қосымшасын іске қосқанда, бұл кадрда құрыл-
ғының экранында не бейнеленгені көрсетіледі. Алайда парақтағы кадр 
симулятор экранына қарағанда әртүрлі өлшемдерге ие болуы мүмкін. 
Парақтың төменгі жағында экранның өлшемі мен бағдарын таңдауға 
болады. Мысалда ол iPhone 7-ге портреттік бағытта орнатылған. 

Парақтағы белгілі бір құрылғы мен бағдар көрсетілген болса да, 
кез-келген құрылғыда және кез-келген бағдарда жақсы көріну үшін 
автоматты түрде реттелетін интерфейс - бейімделген интерфейс құру 
маңызды. Интерфейсті жобалау кезінде интерфейстің әртүрлі экран 
өлшемдеріне қалай бейімделетінін көру үшін парақ көрінісін өзгертуге 
болады. 

6.5 Негізгі қолданушы интерфейсін құру

Жұмысты FoodTracker қосымшасына жаңа тағам қосуға болатын 
кадрға арналған қолданушы интерфейсінен бастайық. 

Xcode кадрға бөлу файлына қосуға болатын объектілер кітап-
ханасын ұсынады. Олардың кейбіреулері батырмалар мен мәтіндік 
терезелер сияқты қолданушы интерфейсінің элементтері. Басқалары, 
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мысалы, көрініс контроллері мен қимылдарды танушылар қосым-
шаның әрекетін анықтайды, бірақ экранда бейнеленбейді.

Қолданушы интерфейсінде пайда болатын элементтер көріністер 
деп аталады. Көріністерде қолданушыға оның құрамы бейнеледі. Олар 
қолданушы интерфейсін құруға арналған құрамдас элементтер болып 
табылады. Көріністерде көптеген пайдалы кіріктірілген іс-әрекеттері 
бар, соның ішінде экранда көрсету және қолданушының деректерін 
енгізуіне жауап беру. 

Көптеген UIView бағыныңқы кластары сыртқы келбеті мен орын-
далуы бойынша өте мамандандырылған. Осы UIView бағыныңқы 
кластарының бірі болатын мәтіндік өрісті (UITextField) кадрға 
қосудан бастайық. Мәтіндік өріс қолданушыға тағамның аты ретінде 
қолданылатын мәтіннің бір жолын енгізуге мүмкіндік береді. 

Кадрға мәтін қатарын қосу үшін Editor, Canvas менюін таңдап, 
Show Bounds Rectangles (Показать границы прямоугольников) 
параметрі таңдалғанына көз жеткізіңіз. Бұл параметр Interface Builder-
дегі барлық парақ көріністерінің айналасына шектейтін көк жиек рам-
касын салады.  Көптеген көріністер мен басқару элементтері ашық 
фонға ие, сондықтан олардың нақты өлшемін көру қиынға соғады. 
Макет қателері жүйе көріністің күткеннен үлкен немесе кішірек 
өлшемін өзгерткен кезде пайда болады. Бұл параметрді қосу көріністер 
иерархиясында не болып жатқанын дәл түсінуге мүмкіндік береді. 

Object library (библиотека объектов) ашыңыз. Кітапхана Xcode 
төменгі оң жағында пайда болады. Егер объект кітапханасы бейне-
ленбесе, кітапхананы тадау панеліндегі сол жақ үшінші батырманы 
басыз – 6.14-сурет (Сондай-ақ, View, Utilities, Show Object Library 
таңдауға болады). 

 

6.14-сурет. Объектілер кітапханасын ашу
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Әр объектінің атауы, сипаттамасы және визуалды көрінісі бар тізім 
пайда болады. Объектілер кітапханасындағы сүзгі өрісіне қажетті 
объектіні жылдам табу үшін text field енгізіңіз. Объектіні кітапханадан 
кадрға ауыстырыңыз – 6.15-сурет.

 

6.15-сурет. Қосымшаның бірінші объектісі

Қажет болған жағдайда, Editor, Canvas, Zoom таңдау арқылы 
суретті үлкейту керек. 

Мәтін өрісін көріністің жоғарғы жартысында орналасқан және 
көріністің сол жақ өрісімен тураланатындай етіп орнатыңыз. Мәтін 
өрісі сол жаққа бекітілген кезде орнын ауыстыруды тоқтатыңыз – 
6.16-сурет. 
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6.16-сурет.  Мәтіндік нысанды сол жақ шетіне бекіту 

Көк бағыттауыштар мәтін өрісін орналастыруға көмектеседі. 
Орналастыру жөніндегі нұсқаулықтар объектілерді орналастырғанда 
немесе олардың өлшемін өзгерткенде ғана пайда болады. Олар мәтін 
өрісін босатқан кезде жоғалып кетеді. 

Қажет болған кезде, өлшем маркерлерін көрсету үшін мәтін өрісін 
шертіңіз. Қолданушы интерфейсі элементінің өлшемін өзгерту оның 
элементтерінің шекараларында пайда болатын кішкентай ақ ква-
драттармен белгіленетін өлшемді өзгерту маркерлерінің орнын ауы-
стыру арқылы жүзеге асырылады. Элементтің өлшемін өзгертетін 
маркерлерді көрсету үшін оны таңдау керек. Бұл жағдайда мәтін өрісі 
таңдалған болуы керек, себебі оны орнату тоқтатылған. Егер мәтіндік 
өріс 6.17-суреттегідей болса, оның өлшемін өзгертуге болады, егер 
жоқ болса, оны парақтан таңдаңыз.  
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6.17-сурет. Өлшемін өзгерту үшін мәтіндік объектіні таңдау

Мәтін қатарының сол және оң жақ шеттерін үш тік орналасу 
нұсқаулығы пайда болғанға дейін өзгертіңіз: солға туралау, көлденең 
орталық туралау және оң жақ туралау – 6.18-сурет. 

 

6.18-сурет.  Сол жақ, ортаңғы және оң жақ бағыттауыштар

Кадрда мәтін өрісі болғанымен, қолданушыға өріске не енгізу керек 
екендігі туралы нұсқау берілмеген. Қолданушыдан жаңа тағамға атау 
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енгізуді сұрау үшін Placeholder (место заполнитель)  мәтін өрісін 
қолданыңыз. 

Ол үшін мәтін өрісін таңдап, Attributes inspector (Инспектор атри-
бутов) –  – ашыңыз – 6.19-сурет. Атрибут инспекторы инспектор 
панелінің сол жақтағы төртінші батырманы басқанда пайда болады. 
Бұл кадрларға бөлуде объектінің қасиеттерін редакциялауға мүмкіндік 
береді.

 

6.19-сурет. Инспектор тақтасы

Атрибуттар инспекторында Placeholder деген өрісті тауып, «Enter 
meal name» деп теріңіз. 

Мәтін қатарында жаңа мәтінді көрсету үшін Return (Возврат) 
пернесін басыңыз – 6.20-сурет. 
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6.20-сурет. Комментарийі бар мәтін енгізу өрісі 

Мәтін өрісінің атрибуттарын редакциялау кезінде қолданушы 
мәтіндік өрісті таңдағанда пайда болатын жүйелік пернетақтаның 
атрибуттарын да редакциялауға болады. 

Мәтін өрісінің пернетақтасын баптау үшін алдымен мәтін өрісі 
таңдалғанын тексеріңіз.  

Атрибуттардан Return Key деген өрісті тауып, Done (при необ-
ходимости прокрутите вниз) таңдаңыз – 6.21-сурет. Бұл өзгеріс 
пернетақтадағы Return пернесін Done пернесіне ауыстырады. 

Атрибуттарда Auto-enable Return Key (Автоматически включать 
ключ возврата) өрісіне құсбелгі қойыңыз. Қажет болса, қайтадан 
төмен айналдырыңыз. Бұл қолланушының мәтін қатарына мәтінді 
енгізер алдында Done пернесін басу мүмкіндігі болмайды, жіәне де 
қолданушылардың ешқашан тағамның аты ретінде бос қатарды енгізе 
алмауын қамтамасыз етеді. 

Содан кейін кадрдың жоғарғы жағына қатар (UILabel) қосыңыз. 
Жол интерактивті емес. Ол қолданушы интерфейсінде жай ғана 
статикалық мәтінді көрсетеді. Бұл қатарды қолданушының мәтіндік 
өріске енгізетін мәтінін бейнелеу үшін орнатамыз, ол мәтіндік өріс 
қолданушының енгізген деректерін қабылдап, оны тиісті түрде 
өңдейтінін тексеру үшін қажет.
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6.21-сурет. Мәтіндік өріс пернетақтасын баптау

Кадрға қатар қосу үшін объектілер кітапханасындағы сүзгі өрісіне 
label енгізіңіз. Объектілер кітапханасын Label объектісін кадрға 
орналастырыңыз. Қатарды мәтін өрісінің үстінде болатындай етіп 
орналастырып, кадрдың сол жақ өрісімен туралаңыз – 6.22-сурет. 

 

6.22-сурет. Қатарды сол жаққа туралау
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Қатарды екі рет шертіп, Meal Name енгізіңіз. Қатарда жаңа мәтінді 
шығару үшін Return батырмасын басыңыз – 6.23-сурет. 

 

6.23-сурет. Қатарды енгізу нәтижесі

Енді кадрға батырманы (UIButton) косыңыз. Батырма интерактивті, 
сондықтан қолданушылар оны басу арқылы белгілі бір әрекетті іске 
қоса алады. Кейінірек белгі мәтінін үнсіз жарияланған мәніне қайтару 
үшін әрекет жасалады. 

Объектілер кітапханасындағы көрініске батырма қосу, және де 
Button объектісін тез табу үшін сүзгі өрісіне button-ды енгізіңіз. Button 
объектісін кітапханадан кадрға орнатыңыз. Батырманы мәтін өрісінің 
астында орналасатындай етіп орналастырып, кадрдың сол жағына 
туралаңыз – 6.24-сурет. 

 

6.24-сурет. Батырманы сол жақ шетке туралау
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Батырманы екі рет шертіп, Set Default Label Text деп енгізіңіз. 
Батырмада жаңа мәтінді көрсету үшін Return батырмасын басыңыз. 
Қажет болса, батырманың орнын өзгертіңіз. 

 Қосылған элементтердің кадрда қалай ұйымдастырылғандығын 
бағалау керек. Мұнда кадрға қандай интерфейс элементтері қосыл-
ғанын көру үшін Outline view-ті қарастырыңыз. Кадрларға бөлуде 
Outline view ауыстырып-қосқышын табыңыз – 6.25-сурет. 

 

6.25-сурет. Outline view ауыстырып қосқышы 

Егер Outline view жиналған болса, оны ашу үшін ауыстырып 
қосқышты басыңыз. Outline view жинау және ашу үшін қажет болған 
жағдайда, Outline view ауыстырып қосқышын қолдануға болады. 
Парақтың сол жағында пайда болатын Outline view кадрды бөлуде 
объектілердің иерархиялық көрінісін қамтамасыз етеді. Көріністе 
мыналарды көруге болады: иерархиядағы мәтін өрісін, қатарды және 
батырманы. 

Көріністер экранда бейнеленуімен қатар, қолданушының енгізген 
деректеріне жауап береді, және де оларда басқа көріністер болуы 
мүмкін. Көріністер көру иерархиясы деп аталатын иерархиялық 
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құрылымда орналасқан. Иерархия басқа көріністерге қатысты 
көріністердің орналасуын анықтайды. Бұл иерархияда көріністер. Бұл 
иерархияда көрініс ішіндегі шектелген көріністер бағынышты көрі-
ністер деп аталады, ал көріністі қамтитын ата-аналық көрініс оның 
супер көрінісі деп аталады. Көріністің бірнеше бағынышты түрлері 
және тек бір супер көрінісі болуы мүмкін. 

Жалпы, әр кадрдың өзіндік көріну иерархиясы бар. Әр көрініс 
иерархиясының жоғарғы жағында оның мазмұны бейнеленеді. 
Ағымдағы кадрда мазмұн көрінісі View деп аталады – View 
Controller-гі жоғарғы деңгей көрінісі. Мәтін өрісі, қатар және батырма 
бағынышты көріністер болып табылады. Бұл кадрға орналастырылған 
барлық басқа көріністер осы көріністің бағынышты көріністері болады 
(дегенмен, олардың өздері ішкі бағынышты көріністерге ие болуы 
мүмкін). 

6.6 Интерфейсті алдын ала қарау 

Барлығы күткендей болатындығына көз жеткізу үшін қосымшаны 
белгілі бір мезгілде қарастыру керек. Қосымша интерфейсін Assistant 
editor-дың көмегімен қарастыруға болады. Ол үшін жоғарғы оң жақ 
бұрыштағы Xcode құралдар тақтасындағы Assistant батырмасын басу 
керек – 6.26-сурет.

 

 

6.26-сурет. Assistant editor-ды іске қосу 

Егер жұмыс істеу үшін көбірек орын қажет болса, құралдар 
тақтасындағы Navigator мен Utilities батырмаларын басу арқылы жоба 
навигаторы мен утилиталарын житақтаңыз – 6.27-сурет. Сонымен 
қатар құрылым көрінісін жинақтай аласыз.

 
6.27-сурет. Navigator  және Utilities батырмалары
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Assistant editor редакторының жоғарғы жағындағы Automatic 
көмекші редакторын Preview, Main.storyboard (Preview)-қа ауыс-
тырыңыз – 6.28-сурет. 

 
 

6.28-сурет. Preview режиміне ауысу

 
6.29-сурет.  Алдын ала қарау және парақ
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Мұндағы алдын ала қарау мүмкіндігі парақпен бірдей көрінеді –
6.29-сурет. Парақта да, алдын ала қарауда да бірдей экран өлшемі 
(iPhone 7) мен бірдей бағдар (портрет) көрсетеді. Егер интерфейстің 
адаптивтілігін тексеру қажет болса, әр түрлі өлшемдегі және әртүрлі 
бағдардағы экрандарды алдын ала қарауыңыз керек. 

Ландшафт бағдарын алдын-ала қарау үшін алдын ала қарау 
терезесінің төменгі жағындағы Rotate батырмасын басыңыз. 

Өкінішке орай, нәтижесінде бәрі айтарлықтай дұрыс бейнеленбейді. 
Мәтін өрісі, қатар және батырма экранның жоғарғы сол жақ бұрышына 
қатысты бірдей өлшемде және позицияда сақталады. Бұл дегеніміз, 
мәтін өрісі енді экранды бір шетінен екінші шетіне дейін толтыр-
майды. 

Экранның басқа өлшемін көру үшін редактордың төменгі жағын-
дағы Add батырмасын басып, iPhone SE таңдаңыз 6.30-сурет.

Мәтін өрісі, қатар және батырма экранның жоғарғы сол жақ 
бұрышына қатысты бірдей өлшемде және позицияда сақталады. 
Алайда, бұл жол мәтін өрісі экранның оң жақ шетінен асып түседі – 
6.31-сурет.

 

6.30-сурет. Құрылғыны эмулятордың басқа типіне көшіру
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6.31-сурет. iPhone SE интерфейсі

Адаптивты интерфейс құру үшін экран өлшеміне байланы-
сты интерфейстің қалай бапталатынын көрсету керек. Мысалы, 
интерфейсті ландшафт бағдарымен бұратын болсаңыз, мәтін өрісі 
үлкейуі керек. IPhone SE-де интерфейсті бейнелеген кезде мәтін өрісі 
кішіреюі керек. Интерфейсті бейнелеу ережелерінің бұл типтерін Auto 
Layout функциясының көмегімен оңай орнатуға болады. 

6.7 Auto Layout-ты қолдану

Auto Layout (Автокомпоновка) – бұл қуатты орналасу қозғалтқышы, 
ол кез-келген кадр өлшемінің өзгеруіне динамикалық әсер ететуіне 
жауап беріп, макеттерді құруға көмектеседі. Өзіңіздің макетіңізді 
шектеулерді қолдана отырып сипаттайсыз – бір элементтің екінші 
элементпен салыстырмалы орналасуын немесе элементтің өлшемі 
қандай болатынын түсіндіретін ережелер. Автоматты орналасу функ-
циясы осы шектеулер негізінде әр элементтің өлшемі мен орнын 
динамикалық түрде есептейді. 

Орналасуды орнатудың қарапайым әдістерінің бірі – (UIStackView) 
көріністер стегін қолдану. Көріністер стегі бірқатар көріністердің 
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орналасуы үшін жеңілдетілген интерфейсті қамтамасыз етеді. Auto 
Layout көріністер стегінде барлық басқарылатын көріністердің өлшемі 
мен орнын есептеу үшін қолданылады.  

Auto Layout қолдану үшін қолданыстағы интерфейс элементтерін 
көріністер стегіне орнатып, содан кейін көрініс стегін кадрға орна-
ластыру үшін қажетті тәуелділіктерді қосыңыз. Ол үшін стандартты 
батырманы басу арқылы Standard-қа оралыңыз – 6.32-сурет. Xcode 
құралдар тақтасындағы Navigator және Utilities батырмаларын басу 
арқылы жоба навигаторы мен утилиттерді ашыңыз. 

6.32-сурет. Стандартты редакторға ауысу

Shift пернесін басу арқылы мәтін өрісін, қатарды және батырманы 
таңдаңыз – 6.33-сурет. 

 

6.33-сурет. Мәтіндік өрісті, қатарды және батырманы таңдау

Парақтың төменгі оң жақ бұрышында Embed In Stack батырмасын 
басыңыз – 6.34-сурет (Немесе Edit, Embed In, Stack View таңдаңыз). 
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6.34-сурет. Embed In Stack батырмасы

Xcode интерфейс элементтерін біріктіріп, оларды стек түрінде көр-
сетеді. Xcode элементтердің тігінен немесе көлденеңінен көрсетілуін 
анықтау үшін олардың орналасуын талдайды. 

Қажет болған кезде, құрылымдарды ашыңыз. Stack View объектісін 
таңдаңыз – 6.35-сурет. 

6.35-сурет. Stack View объектісін таңдау

Атрибуттарда Spacing өрісіне 8 санын енгізіңіз. Return-ды басыңыз. 
Парақтың төменгі оң жақ бұрышында Add New Constraints менюін 
ашыңыз – 6.36-сурет. 
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6.36-сурет. Add New Constraints менюі

Оларды таңдау үшін Spacing to nearest neighbor тақырыбынан 
жоғарғы көлденең екі шектеуді және жоғарғы тік шектеуді шертіңіз. 
Таңдалған кезде олар қызыл түске боялады – 6.37-сурет. 

 

6.37-сурет. Шектеулерді қою
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Бұл тәуелділіктер алдыңғы, артқы және жоғарғы нысандарға 
дейінгі қашықтықты көрсетеді. Бұл жағдайда объект қолданушы 
интерфейсінің жақын элементінің шекарасын білдіреді, ол супер 
көрсітілім, басқа қолданушы интерфейс элементі немесе өріс бола 
алады. Constrain to margins құсбелгісі қойылғандықтан, бұл жағдайда 
көріністер стегі бақылаушының сол және оң жақ супер көрініс 
өрісімен шектеледі. Бұл стек көрінісі мен жақтау жиегі арасындағы 
алшақтықты қамтамасыз етеді. 

Екінші жағынан, стектің жоғарғы жағы жоғарғы кадрдың 
құрастыру бағыттауышына қатысты шектеулі. Егер күй қатары 
көрініп тұрса, жоғарғы орналасу бағыттауышы күй қатарының төменгі 
жағында орналасқан. Егер жоқ болса, онда ол кадрдың жоғарғы 
жағында орналасқан. Сондықтан көрініс стегі мен орналастыру ара-
сында аздап бос орын қосу керек.  

Сол және оң жақ өрістерге 0, жоғарғы өріске 20 енгізіңіз. Update 
Frames қалқымалы менюінен Items of New Constraints таңдаңыз. Бұл 
өзгерілетін көріністердің жақтауларын автоматты түрде жаңартуға 
әкеледі – 6.38-сурет. 

 

6.38-сурет. Объектілер арасындағы шектеулерді қосу
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Add New Constraints менюінде Add 3 Constraints батырмасын 
басыңыз. 

Қатар, мәтін өрісі және батырма енді сол жақ жақтаумен 
тураланған, және сәйкес интервалдармен орналастырылған, бірақ 
мәтін өрісі экранның енін толтыру үшін әлі де созылмайды. Мұны 
түзету үшін қосымша шектеу енгізу керек.

Кадрларға бөлуде мәтін өрісін таңдаңыз. Парақтың төменгі оң 
жақ бұрышында Add New Constraints менюін қайтадан ашыңыз. Оны 
таңдау үшін Spacing to nearest neighbor тақырыбына оң жақ көлденең 
шектеуді таңдаңыз. Таңдалған кезде ол қызыл түске боялады – 6.39-
сурет. Оң жақ өріске 0 енгізіңіз. Update Frames қалқымалы менюден 
Items of New Constraints таңдаңыз. Add New Constraints менюінде Add 
1 Constraint батырмасын басыңыз. 

 

6.39-сурет. Мәтіндік өріске шектеу қою

Тексеру үшін iOS Simulator  қосымшасын іске қосыңыз. Hardware, 
Rotate Left and Hardware, Rotate Right (немесе Command-Стрелка 
влево және Command-Стрелка вправо) арқылы симуляторды 
айналдырыңыз. Мәтін өрісі құрылғының бағыты мен экран өлшемі 
негізінде тиісті өлшемге дейін үлкейтілгеніне және кішірейтілгеніне 
назар аударыңыз. Сондай-ақ, күй қатары көлденең бағытта жоғалып 
кететініне назар аударыңыз. 
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Мәтін терезесінің ішкі жағын шертіп, экрандық пернетақтаны 
қолданып мәтінді енгізіңіз (егер қажет болса Hardware, Keyboard, 
Connect Hardware Keyboard компьютердің пернетақтасын қолдануға 
болады). 

Егер күтілетін іс-әрекеттер болмаса, түзетудің автоматты мүмкін-
діктерін қолданыңыз. Бұл функцияларға Update Frames батырмасы 
және Resolve Auto Layout Issues менюі арқылы қол жеткізуге болады –
6.40-сурет. 

Егер көріністердің дұрыс емес орналасуы туралы ескерту алсаңыз, 
Update Frames батырмасын қолданыңыз. Бұл батырма таңдалған 
көріністің жақтауларын және оның барлық бағынышты көріністерін 
жаңартады. Көріністегі барлық көріністерді жаңарту үшін кадр 
көрінісінің контроллерін таңдаңыз. Тек таңдалған көріністі жаңарту 
үшін Update Frames батырмасын басуға болады.

 

6.40-сурет. Update Frames батырмасы және 
Resolve Auto Layout Issues менюі

Егер қосымша сіз күткендей жұмыс жасамаса, түзетудің коман-
далық менюін ашу үшін Resolve Auto Layout Issues батырмасын 
басыңыз. Бұл менюдегі барлық командалар екі формадан тұрады. 
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Олардың бірі ағымдағы таңдалған көрініске әсер етеді. Басқа режим 
ағымдағы көрініс контроллеріндегі барлық көріністерге әсер етеді. 
Егер барлық командалар сұр түске боялған болса, кадр көрінісінің 
контроллерін немесе көріністердің бірін таңдап, менюді қайтадан 
ашыңыз.  

Xcode интерфейсті шектеулердің жарамды жиынтығымен жаңартуы 
үшін, Reset to Suggested Constraints-ді таңдаңыз. Қолданушы интер-
фейсінің элементтерінің барлық шектеулерін алып тастау үшін Clear 
Constraints таңдаңыз, содан кейін шектеулерді қайта орнату үшін 
алдыңғы қадамдарды орындаңыз – 6.41-сурет. 

 

6.41-сурет. Reset to Suggested Constraints және
Clear Constraints бағыныңқы менюі

Бұл тарауда біз Xcode-да жоба құру, сондай-ақ iOS қосымшасын 
әзірлеу және іске қосу үшін қолданылатын көптеген құралдармен 
таныстық. Қарапайым қолданушы интерфейсі құрылды. 

Қосымшаның атқаратын жұмысы айтарлықтай болмаса да, негізгі 
қолданушы интерфейсі құрылды және ол жұмыс істейді. Әзірленген 
интерфейстің сенімді әрі кеңейтілгендігі оның әрі қарай дамуының 
берік негізі болуын қамтамасыз етеді. 
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7 IOS-ТАҒЫ НЕГІЗГІ ИНТЕРФЕЙСКЕ 
ЛОГИКА ҚОСУ

7.1 Негізгі ұғымдар

Бұл тарауда біз FoodTracker қосымшасының негізгі қолданушы 
интерфейсін кодқа қосуды қарастырамыз және сол қолданушы 
интерфейсінде қолданушы жасай алатын әрекеттерді анықтаймыз. 

Кадрға бөлу элементтері бастапқы кодқа байланысты. Кадрға бөлу 
мен жазылған кодтың арасындағы байланысты түсіну маңызды. 

Кадрға бөлуде көрініс бір экранды және әдетте бір көрініс 
контроллерін бейнелейді. Көрініс контроллері қосымшаның әрекетін 
жүзеге асырады. Көрініс контроллері бағынышты көріністер иерар-
хиясымен бір көріністі басқарады. Көрініс контроллері қолданбалы 
деректерді қоршайтын қолданбалы деректер моделі мен осы дерек-
терде көрсетілетін көріністер арасындағы ақпараттар ағымын 
үйлестіреді, құрылғы айналдырылған кезде бағдар өзгереді, қосымша 
навигацияны анықтайды және қолданушының кірісіне жауап беретін 
әрекетті жүзеге асырады. IOS-тағы барлық көрініс контроллері 
UIViewController немесе оның бағыныңқы класының бір типіне 
жатады. 

Көрініс контроллерлерінің әрекеті кодта көрініс контроллерлерінің 
реттелетін бағыныңқы класын құру және енгізу арқылы анықталады. 
Осыдан кейін кадрларға бөлуде осы кластар мен кадрлар арасында 
байланыс құруға болады, бұл кодта анықталған іс-әрекеттерді 
және кадрға бөлуде анықталған қолданушы интерфейсін алуды 
қамтамасыздандырады. 

Xcode біз бұрын көрген осындай бір класты ViewController.swift 
құрды, және оны алдыңғы тарауда жұмыс істеген кадрға қосты. 
Болашақта қосымша көріністерді қосқанда, әзірлеушілер Identity 
inspector-де осындай байланысты орната алады – 7.1-сурет. 

Identity inspector кадрларға бөлуде объектіге қатысты қасиеттерді 
редакциялай алады, мысалы, объект жататын класты өзгертуге 
мүмкіндік береді. 

Іске қосу кезінде кадрларға бөлу ViewController экземплярын 
құрады – бұл қолданушының көрініс контроллерінің бағыныңқы 
класы. Құрылғының экранында кадрларға бөлудегі көрініс пайда 
болады, ал қолданушы интерфейсінің әрекеті ViewController.swift-те 
анықталады. 
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7.1-сурет. Identity inspector

Кадр ViewController.swift-ке қосылғанымен, бұл орындалуға тиіс 
жалғыз ғана қосылым емес. Қосымшада өзара әрекеттесулерді жазу 
үшін көріністер контроллерінің бастапқы коды кадрларға бөлуде 
көріністермен өзара әрекеттесуі керек. Мұны кадрларға бөлудегі 
көріністер мен көрініс контроллерінің бастапқы файлдары арасындағы 
қосымша байланыстарын құру арқылы жасауға болады. 

7.2 Қолданушы интерфейсінің элементтері 
үшін қорытындылар құру 

Қорытындылар интерфейс объектілеріне – бастапқы код файл-
дарынан кадрларға бөлудегі объектілерге сілтеме жасау мүмкіндігін 
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ұсынады. Қорытдыны құру үшін Control батырмасы басылған күйде, 
нақты кадрларға бөлу объектісін көрініс контроллерінің файлына 
орнатыңыз. Бұл әрекет көрініс контроллері файлында объектіге – 
орындалу кезінде кодтан осы объектіге қол жеткізуге және басқаруға 
мүмкіндік беретін қасиет құрады. 

Қолданушы интерфейсінде мәтіндік өріске және жолға сілтеме 
жасау үшін қорытынды құру керек. Ол үшін Main.storyboard кадр-
ларға бөлуді ашыңыз.

Редакторды ашу үшін жоғарғы оң жақ бұрыштағы Xcode құралдар 
тақтасындағы Assistant батырмасын басыңыз – 7.2-сурет. 

 
7.2-сурет. Assistant батырмасы

Егер жұмыс істеу үшін көбірек орын қажет болса, Xcode құралдар 
тақтасындағы Navigator және Utilities батырмаларын басу арқылы 
жоба навигаторы мен утилит бағдарламаларын жинақтаңыз. 

 

7.3-сурет. Automatic, ViewController.swift-қе ауысу
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Assistant-тың жоғарғы жағында пайда болатын редакторды таңдау 
панелінде Preview параметрін Automatic, ViewController.swift-қа 
өзгертіңіз – 7.3-сурет. Енді ViewController.swift редакторда оң жақта 
көрсетіледі. 

ViewController.swift ішінен class қатарын табыңыз, ол келесідей 
болуы керек:

class ViewController: UIViewController {

Класс қатарының астына мынаны қосыңыз:

//MARK: Properties

Біз тек бастапқы кодқа комментарий қостық. Комментарий – бұл 
бағдарлама бөлігі ретінде жинақталмаған, бірақ кодтың жекеле-
ген бөліктері туралы контексттік немесе пайдалы ақпарат беретін 
бастапқы код файлындағы мәтін бөлігі. 

//MARK деп басталатын комментарий – бұл кодты құру үшін және 
кодты оқитын адамға код арқылы өтуге көмектесу үшін қолданылатын 
комментарийдің ерекше түрі. Атап айтқанда, қосылған комментарий 
бұл қасиеттер тізілген код бөлімі екенін көрсетеді.

Кадрларға бөлудегі мәтін өрісін таңдаңыз. Control батыр-
масы басылған күйде, парақтағы мәтін өрісін оң жақта орналасқан 
редактордағы кодқа орналастырыңыз, оны ViewController.swift-қа 
жаңа қосылған комментарий астындағы жолға апарыңыз – 7.4-сурет. 

 

7.4-сурет - Мәтіндік өрісті кодқа орналастыру
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Пайда болған диалог терезесінде Name өрісіне nameTextField деп 
енгізіңіз. Қалған параметрлерді үнсіз жариялау бойынша қалдыры-
ңыз – 7.5-сурет. Connect батырмасын басыңыз.

 
7.5-сурет. Объектінің кодпен байланысының диалог терезесі

Xcode мәтін өрісіне сілтемені қолдау үшін ViewController.swift-ке 
қажетті кодты қосады және кадрларға бөлуде осы байланысты орна-
тады. 

@IBOutlet weak var nameTextField: UITextField! 

IBOutlet атрибуты Xcode-ге Interface Builder-ден (сондықтан 
атрибут IB префиксы бар) nameTextField қасиетіне қосылуға бола-
тынын көрсетеді. Weak кілт сөзі сілтеме жүйенің объектісін алып 
тастауға кедергі болмайтынын көрсетеді. Әлсіз сілтемелер сілтеме 
циклдарының алдын алуға көмектеседі. Алайда, объектіні жадында 
сақтау үшін, қосымшаның басқа жерінде объектіге мықты сілтеме 
жасалғанына көз жеткізу керек. Бұл жағдайда бұл мәтін өрісінің 
супер көрінісі болып табылады. Супер көрініс барлық бағыныңқы 
көрсетілімдерде мықты сілтемені қолдайды. Супер көрініс белсенді 
және жадта болғанша, барлық бағыныңқы көрсетілімдерде де белсенді 
болып қалады. Дәл сол сияқты көрініс контроллерінің өзінің негізгі 
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көрінісіне мықты сілтемесі бар – барлық көрініс иерархиясын белсенді 
етіп, жадыда ұстайды. 

Декларацияның қалған бөлігі nameTextField деп аталатын 
UITextField типті нақты ашылмаған, міндетті емес, айнымалыны 
анықтайды. Тип хабарламасының соңындағы леп белгісіне назар 
аударыңыз. Бұл леп белгісі типтің нақты ашылмаған, міндетті емес 
түрі екенін білдіреді, оны жарияланғаннан кейін, әрқашан мәні болуы 
керек. нақты ашылмаған, міндетті емес элементке қол жеткізген кезде, 
жүйе оның мәні бар деп есептейді және оны автоматты түрде ашады. 
Егер бұл айнымалы әлі берілмеген болса, бұл қосымша жұмысының 
тоқтатылуына әкелетінін ескеріңіз. 

Көрініс контроллерін кадрларға бөлуден жүктеу кезінде жүйе 
көрініс иерархиясын құрып, көрініс контроллерінің барлық 
нәтижелеріне сәйкес мәндерді тағайындайды. Көрініс контроллерінен 
viewDidLoad() әдісі шақырылған кезде, жүйе контроллердің барлық 
қорытындыларға жарамды мәндер тағайындады және олардың 
мазмұнына қауіпсіз қол жеткізуге болады. 

Енді біз қатарды кодқа қосуымыз керек. Ол үшін кадрларға бөлу 
қатарын таңдаңыз. Control батырмасы басылған күйде, парақтағы 
қатарды оң жақтағы редактор кодына орнатыңыз, оны ViewController.
swift-ғы nameTextField қасиетінің астындағы жолға апарыңыз – 7.6-
сурет. 

 

7.6-сурет. Кодқа қатарды орнату
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Пайда болған диалог терезесінің Name өрісіне mealNameLabel деп 
енгізіңіз. Қалған параметрлерді үнсіз жариялау бойынша қалдыры-
ңыз – 7.7-сурет. Connect батырмасын басыңыз. 

 

7.7-сурет. Қатарды кодпен байланыстыру диалог терезесі 

Қатар сілтемесін сақтау үшін Xcode ViewController.swift-ке қажетті 
кодты қосады және кадрларға бөлуде осы байланысты орнатады. Бұл 
қорытынды мәтін өрісіне ұқсас, тек оның атауы мен типін қоспағанда 
(кадрларға бөлудегі объект типіне сәйкес UILabel). 

@IBOutlet weak var mealNameLabel: UILabel!

Интерфейс объектісіне қорытынды интерфейс объектісінен мәнге 
қол жеткізу қажет болған жағдайда немесе интерфейс объектісін кодта 
өзгертуді жоспарлаған кезде ғана қажет болады. Бұл жағдайда мәтін 
өрісінің delegate қасиетін және қатардың text қасиетін орнату керек. 
Біз батырманы өзгертпейміз, сондықтан оған қорытынды құруға 
ешқандай себеп жоқ. 

Қорытындылар интерфейс элементтеріне кодта сілтеме құруға 
мүмкіндік береді, бірақ қолданушы элементтермен әрекеттескен 
сайын оған назар аудару әдісі қажет. Бізге дәл осы әрекетер қажет. 
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7.3 Әрекетті қосу

IOS қосымшалары оқиғалар негізіндегі бағдарламалауға негіз-
делген. Яғни, қосымшалар ағыны оқиғалармен анықталады: жүйелік 
оқиғалар және қолданушының әрекеттері. Қолданушы интерфей-
сте қосымшадағы оқиғаларды іске қосатын әрекеттерді орындайды. 
Бұл оқиғалар қосымша логикасың орындауға және оның деректерін 
манипуляцияға әкеледі. Қосымшаның қолданушы әрекетіне берген 
жауабы қайтадан қолданушы интерфейсінде бейнеленеді. Қосымша 
кодының жекелеген бөліктерінің орындалу уақытын әзірлеуші емес, 
қолданушы басқаратын болғандықтан, қолданушы нақты қандай 
әрекеттерді жасай алатындығын және сол әрекеттерге жауап ретінде 
не болатынын анықтауы қажет. 

Әрекет (немесе әрекет әдісі) – бұл қосымшада болуы мүмкін 
оқиғамен байланысты код бөлігі. Деректермен жұмыс жасаудан бастап, 
қолданушы интерфейсін жаңартуға дейін кез-келген әрекетті орындау 
үшін әрекеттер әдісін анықтауға болады. Әрекеттер қолданушының 
немесе жүйенің оқиғаларына жауап ретінде қосымшаның ағынын 
басқару үшін қолданылады. 

Әрекет қорытындыны құру кезіндегідей құрылады: Control батыр-
масы басылған күйде, кадрларға бөлуден белгілі бір объектіні көрініс 
контроллерінің файлына орнату. Бұл операция көрініс контроллерінің 
файлында әдіс құрады, ол қолданушы әрекет әдісі бекітілген 
объектімен өзара әрекеттесу кезінде жұмыс істейді. 

Қарапайым әрекетті құрудан бастайық, егер қолданушы Set Default 
Text батырмасын басса, онда қатар Default Text мәніне ие болады. Ол 
үшін ViewController.swift-те, соңғы фигуралы жақшаның } дәл үстінде 
келесіні қосыңыз: 

//MARK: Actions

Мұндағы комментарий бұл әрекеттерді тізімдейтін код бөлімі 
екенін көрсетеді. 

Кадрларға бөлуде Set Default Label Text батырмасын басыңыз. 
Курсорды парақтағы Set Default Label Text батырмасынан оң 

жақтағы редактордағы код бейнесіне апарыңыз, ViewController.swift-қа 
жаңа қосылған комментаридің астындағы қатарға апарып, тасымалда-
уды тоқтатыңыз – 7.8-сурет. 
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7.8-сурет. Әрекетті қосу 

 
7.9-сурет. Әрекет параметрлерін орнату
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Пайда болған диалог терезесінде Connection параметрі үшін Action 
таңдаңыз. Name үшін setDefaultLabelText деп теріңіз. Type параметрі 
үшін UIButton мәнін таңдаңыз. Type өрісінің мәні үнсіз жариялау 
бойынша AnyObject-ке тең. Swift AnyObject – кез-келген класқа жата-
тын объектіні сипаттауға арналған тип. Бұл әрекет әдісінің типін 
UIButton ретінде көрсету, ол әрекетке тек батырма объектілері қосыла 
алатындығын білдіреді. Әзірлеу кезінде мұны ұмытпаған жөн. Қалған 
параметрлерді үнсіз жариялау бойынша қалдырыңыз – 7.9-сурет. 
Connect батырмасын басыңыз. 

Xcode әрекеттің әдісті баптау үшін ViewController.swift-ке қажетті 
кодты қосады.

@IBAction func setDefaultLabelText(_ sender: UIButton) {
}
 
Sender параметрі іс-әрекетті бастауға жауапты объектілерге 

жатады – бұл жағдайда ол батырма. IBAction атрибуты бұл әдіс 
Interface Builder-де кадрларға бөлуден қосыла алатын әрекет екенін 
көрсетеді. Қалған декларация setDefaultLabelText (_:) деп аталатын 
әдісті жариялайды. 

Қазіргі уақытта әдіс декларациясы бос. Бірақ қатар мәнін босату 
коды айтарлықтай қарапайым. Осылайша, босатуды ViewController.
swift-те орындау үшін, жаңа қосылған setDefaultLabelText әрекет 
әдісін табыңыз. Әдісті жүзеге асыруда {} фигуралы жақшалардың ара-
сына келесі код қатарын қосыңыз: 

mealNameLabel.text = «Default Text»

Бұл код text қатарының параметрі үшін Default Text мәнін орна-
тады. 

IOS барлық қайта салу кодтарын өңдейді, сондықтан бұл қазіргі 
уақытта жазуды қажет ететін барлық кодтар. setDefaultLabelText(_:) 
әрекет әдісі келесідей болуы керек: 

@IBAction func setDefaultLabelText(_ sender: UIButton) {
 mealNameLabel.text = «Default Text»
}

Енді симуляторды іске қосу арқылы өзгерістерді тексеріңіз. Set 
Default Label Text батырмасын басқан кезде setDefaultLabelText (_:) 
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әдісі шақырылады, және mealNameLabel объектісінің text мәні 
Meal Name (бағдарлама іске қосылған кездегі мән)-нен Default Text 
(әрекет нәтижесіндегі мән) болып өзгереді. Өзгерістер қолданушы 
интерфейсінде бейнеленуі тиіс – 7.10 сурет.

 
7.10-сурет. Әрекет қосылған интерфейс

Тағам атауын Default Text-ке ауыстыру аса пайдалы болмағанымен, 
ол маңызды сәтті бейнелейді. Жаңа ғана енгізген тәртіп iOS 
қосымшаларының дизайнінде Target-action моделінің мысалы болып 
табылады. Target-action – белгілі бір оқиға болған кезде бір объект 
екінші объектіге хабарлама жіберетін жобалау үлгісі. 

Бұл жағдайда:
1) Оқиға – бұл қолданушының Set Default Text батырмасын басуы. 
Бұл жағдайда:
1) Әрекет – setDefaultLabelText (_).
2) Мақсаттық объект – ViewController (мұнда әрекет әдісі 

анықталған). 
3) Жіберуші – Set Default Label Text батырмасы. 
Жүйе хабарды, мақсаты объектіде әрекет әдісін шақырып, оны 

жіберуші объектісіне жібереді. Жіберуші әдетте басқару элементі 
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болып табылады (мысалы, батырма, жүгірткі немесе ауыстырып-
қосқыш), ол қолданушының өзара әрекеттестігіне жауап ретінде 
оқиғаны тудыруы мүмкін, мысалы мәнді шерту, орнату немесе 
өзгерту. Бұл модель iOS қосымшамаларды бағдарламалауда өте кең 
таралған. 

7.4 Қолданушы деректерін енгізу процесі

Қолданушылар енді тағам атауларының қатарын үнсіз жари-
алау бойынша қалпына келтіре алады, бірақ қолданушыға мәтін 
өрісіне өзінің тағам аттарын енгізуге рұқсат беруі керек. Бағдарлама 
қолданушы мәтін қатарына мәтін енгізіп, Return пернесін басқан 
сайын, mealNameLabel объектісінің text мәнін жаңартады. 

Мәтіндік өрістен қолданушының енгізуімен жұмыс атқарған кезде 
мәтіндік өріс өкілінің көмегі қажет. Өкіл – бұл басқа ұйымның атынан 
немесе онымен келісе отырып әрекет ететін объект. Өкілетті объект – 
бұл жағдайда мәтін өрісі басқа объектіге сілтеме сақтайды. Өкілетті 
объект тиісті уақытта өкілге хабарлама жібереді. Хабарлама өкілге 
өкілетті объект өңдейін деп тұрған немесе жаңа ғана өңдеген оқиға 
туралы хабарлайды. Өкіл жауап бере алады, мысалы, сыртқы түрін 
немесе күйін немесе қосымшадағы басқа нысандарды жаңарту арқылы 
немесе алдағы іс-шараға әсер ететін мәнді қайтару арқылы. 

Мәтін өрісінің өкілі қолданушы мәтінді өңдеп жатқан кезде 
мәтін өрісімен өзара әрекеттеседі, және де мысалы, қолданушы 
мәтінді өңдеуді бастайтынын немесе тоқтататынын біледі. Өкіл бұл 
ақпаратты деректерді сақтау немесе қажетті кезде деректерді өшіру, 
пернетақтаны жабу және т.б. уақытында қолдана алады. 

Кез-келген объект протоколға сәйкес болған жағдайда басқа объ-
ект үшін өкіл бола алады. Мәтін өрісінің өкілін анықтайтын прото-
кол UITextDwfDelegate деп аталады. Көбінесе көрініс контроллері 
өзі басқаратын объектілердің өкіліне айналады. Бұл мысалда 
ViewController данасы мәтін өрісінің өкілі болады. 

Алдымен ViewController – UITextDwfDelegate протоколын 
қабылдауы керек. Протокол, егер ол класс өкілдігі қатарының бөлігі 
ретінде көрсетілген болса, қабылданады. Ол үшін Standard. батыр-
масын басып, стандартты редакторға оралыңыз. Xcode құралдар 
тақтасындағы Navigator және Utilities батырмаларын басу арқылы 
жоба навигаторы мен утилитерді ашыңыз. Жоба навигаторында 
ViewController.swift-ті таңдаңыз. 
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ViewController.swift-тен class қатарын табыңыз, ол келесі түрде 
болуы тиіс:

class ViewController: UIViewController {

UIViewController кейін үтірді қойыңыз және протоколды қабылдау 
үшін UITextFieldDelegate таңдаңыз: 

class ViewController: UIViewController, UITextFieldDelegate {

UITextFieldDelegate протоколы компиляторға ViewController 
класы, мәтін өрісінің өкілі ретінде қызмет ете алатындығын хабар-
лайды. Бұл мәтінді енгізу үшін протокол әдістерін жүзеге асыруға 
болатындығы және мәтін өрісінің өкілі ретінде ViewController 
класының даналарын тағайындауға болатындығын білдіреді. 

ViewController объектісін орнату үшін оның қасиетінің өкілі 
nameTextField ретінде ViewController.swift-тан viewDidLoad () әдісін 
табыңыз, ол келесідей болуы тиіс: 

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
}

Бұл әдістің шаблондық орындалуы комментарийді қамтиды. Бұл 
комментарий әдісті енгізу кезінде қажет емес, сондықтан оны өшіріп 
тастаңыз. 

Super.viewDidLoad () жолының астына бос қатар және келесі 
мәліметті қосыңыз:

// Handle the text field’s user input through delegate callbacks.
nameTextField.delegate = self

Self - ViewController класына сілтеме жасайды, себебі 
ViewController класының анықтау аймағында оған сілтеме берілген. 
Кодта не болып жатқанын түсіну үшін өз комментарийлеріңізді қоса 
аласыз. 

ViewDidLoad () әдісі келесідей болуы керек: 
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override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 
 // Handle the text field’s user input through delegate callbacks.
 nameTextField.delegate = self
}

ViewController іске қосқан кезде, ол өзін nameTextField қасиетінің 
өкілі ретінде тағайындайды. 

UITextFieldDelegate протоколы мүмкін болатын сегіз әдісті 
анықтайды. Қажетті іс-әрекеттерді алу үшін керектілерін іске 
асырыңыз. Қазіргі уақытта осы әдістердің екеуін енгізу қажет: 

func textFieldShouldReturn(_ textField: UITextField) -> Bool
func textFieldDidEndEditing(_ textField: UITextField) 

Бұл әдістердің қашан шақырылатынын және олардың не істейтінін 
түсіну үшін мәтіндік өрістер қолданушы оқиғаларына қалай жауап 
беретінін білу маңызды. Қолданушы мәтін өрісін басқанда, ол авто-
матты түрде бірінші орындаушы болады. Қосымшада бірінші орын-
даушы – бұл қосымшадағы оқиғалардың көптеген түрлерін, соның 
ішінде негізгі оқиғалар, қозғалыс оқиғалары және іс-қимыл туралы 
хабарламалар туралы ақпарат алатын объект. Басқаша айтқанда, 
қолданушылар генерациялайтын көптеген оқиғалар бастапқыда 
бірінші орындаушыға бағытталады. 

Мәтіндік өріс бірінші орындаушысы болуының нәтижесінде iOS 
пернетақтаны бейнелейді және сол мәтіндік өрісті өңдеу сеансын 
бастайды. Қолданушының осы пернетақта арқылы терген мәліметі, 
мәтін өрісіне енгізіледі. 

Қолданушы мәтіндік өрісті редакциялауды аяқтағысы келгенде, 
мәтіндік өріс өзінің бірінші орындаушы мәртебесінен бас тартуы 
керек. Мәтіндік өріс қосымшадағы белсенді объект болмайтындықтан, 
оқиғалар неғұрлым сәйкес объектке бағытталуы керек. 

Бұл кезеңде UITextFieldDelegate әдістерін енгізу орындалады. 
Мәтіндік өрістегі өңдеуді аяқтау үшін қолданушы батырманы басқан 
кезде мәтін өрісі оның бірінші орындаушы ретіндегі мәртебесінен бас 
тартуы керек екенін көрсету керек. Бұл textFieldShouldReturn (_:)-те 
жасалады, бұл әдіс қолданушы пернетақтада Return (немесе біздің 
жағдайда, Done) батырмасын басқанда шақырылады. 
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UITextFieldDelegate протоколының textFieldShouldReturn (_:) 
әдісін ViewController.swift-та орындау үшін //MARK: Actions-тің дәл 
үстіне келесіні қосыңыз: 

//MARK: UITextFieldDelegate 

Бұл комментарий кодты жүйелеу үшін қолданылады және кодты 
оқитын адамға оның бойымен шарлауға көмектеседі. 

Біз қазірдің өзінде бірнеше комментарийлер қостық. Xcode осы 
комментарийлердің әрқайсысын редактордың жоғарғы жағындағы 
файл атауын басқанда пайда болатын бастапқы кодтың Functions 
menu бөлім тақырыбы ретінде тізімдейді – 7.11-сурет. 

Functions menu код бөліміне тез өтуге мүмкіндік береді. Бұрын 
жазылған //MARK: деп белгіленген бөлімдерді көруге болады. 
Файлдағы сол бөлімге өту үшін бөлім тақырыптарының бірін шертуге 
болады. 

 

7.11-сурет. Functions menu-ін ашу

//MARK: UITextFieldDelegate комментарийдің астында келесі әдісті 
қосыңыз: 
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func textFieldShouldReturn(_ textField: UITextField) -> Bool {
}

Бұл әдісте мәтіндік өрістің бірінші орындаушы мәртебесін алып 
тастау үшін келесі кодты және кодтың әрекеттерін сипаттайтын 
комментарийді қосыңыз: 

// Hide the keyboard.
textField.resignFirstResponder()
 
Көшіріп қойюды орындамаңыз, мұнда екінші қатарды енгізіңіз. 

Кодты аяқтау Xcode-де уақытты үнемдеудің ең жақсы мүмкіндіктерінің 
бірі екенін көресіз. Xcode потенциалды аяқталулар тізімін көрсет-
кенде – 7.12-сурет – тізімді қалағаныңызды тапқанша айналдырыңыз, 
содан кейін Xcode пернесін басыңыз. Xcode бүкіл қатарды қояды.

 
7.12-сурет. Xcode-де аяқталу туралы кеңес

Бұл әдіске келесі код қатарын қосыңыз: 

return true

Бұл әдіс жүйеге Return пернесін басу керектігін көрсететін 
логикалық мәнді қайтарады. Бұл мысалда қолданушы әрқашан Return 
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батырмасын басқан кезде әрекет етуіді қажет етеді, сондықтан true 
мәнін қайтару керек. 

Енді textFieldShouldReturn (_:) әдісі келесідей болуы керек: 

func textFieldShouldReturn(_ textField: UITextField) -> Bool {
 // Hide the keyboard.
 textField.resignFirstResponder()
 return true
}

Жүзеге асырылуы қажет екінші әдіс, textFieldDidEndEditing (_ :), мәтін 
өрісі бірінші орындаушы мәртебесін бергеннен кейін шақырылады. 
Сіз бірінші орындаушының мәртебесін textFieldShouldReturn-да 
қалдырғандықтан, жүйе бұл әдісті textFieldShouldReturn сұранысынан 
кейін бірден шақырады. 

TextFieldDidEndEditing (_:) әдісі мәтін өрісіне енгізілген ақпаратты 
оқып, онымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Қосымшадан сіз 
мәтіндік өрістегі мәтінді алып, оны қатардың мәнін өзгерту үшін 
қолданасыз. 

UITextFieldDelegate протоколының textFieldDidEndEditing (_:) 
әдісін ViewController.swift-нен textFieldShouldReturn (_:) әдісінен 
кейін енгізу үшін келесі әдісті қосыңыз:

func textFieldDidEndEditing(_ textField: UITextField) {
}

Осы әдіске келесі код қатарын қосыңыз: 

mealNameLabel.text = textField.text

Нәтижесінде textFieldDidEndEditing (_:) әдісі келесідей болуы 
керек: 

func textFieldDidEndEditing(_ textField: UITextField) {
 mealNameLabel.text = textField.text
}

Симуляторды іске қосу арқылы өзгерістерді тексеріңіз. Мәтін өрісін 
таңдап, оған мәтін енгізуге болады. Done батырмасын басқан кезде 
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пернетақта жұмысын тоқтатады және қатар мәтіні мәтін өрісіндегі 
мәтінге өзгертеді. Set Default Label Text батырмасын басқан кезде 
қатар Default Text (бұрын орнатылған әрекет мәні) өзгереді. 

Бұл қосымшаны одан әрі жетілдіру үшін келесі сілтемелердегі 
сабақтарды қолдана аласыз: 

https://developer.apple.com/library/archive/ referencelibrary/
GettingStarted/DevelopiOSAppsSwift/WorkWithViewControllers.html#//
apple_ref/doc/uid/TP40015214-CH6-SW1 
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8 МОБИЛЬДІ WEB-ҚОСЫМШАНЫ ҚҰРУ

8.1 Web-әзірлеу мобильді қосымшаның негізі ретінде 

Бүгінгі күнде бағдарламалау саласының кеңейгені соншалық, 
бағдарламашылардың көпшілігі, тіпті дайындық кезеңінде де белгілі 
бір әзірлеу бағытына мамандандырылған. Сәйкесінше, компаниялар 
алдында тұрған әр түрлі міндеттер үшін бір немесе бір топ салалық 
мамандарды жалдауға мәжбүр. 

Мобилбді әзірлеу туралы айтатын болсақ, мобильді қосымшаларын 
құратын компанияларда кем дегенде екі маман жұмыс істеуі керек: 
Android және iOS маманы. Көбінесе, бұл «Android» және «iOS» коман-
далары. Әрине, бағдарламашылардың үлкен штатын ұстау компа-
ния үшін өте қымбатқа түседі. Сондықтан мобильді қосымшаны 
әзірлеудің балама мүмкіндігі пайда болды: мобильді Web-қосымшалар. 
IT бөлімдері мен компанияларының көпшілігінде Web-әзірлеу 
тобы бар екенін ескерсек, бұл әзірлеу шығындарын айтарлықтай 
оңтайландырады. 

Мобильді Web-қосымшаны әзірлеудің тізбектілігі келесідей: 
1) Web-қосымша құрылды (оның ішінде компанияға арналған 

сайттың бөлігі ретінде).
2) Web-қосымша белгілі бір операциялық жүйеге (Android немесе 

iOS) арналған мобильді қосымшаға айналады. 
Мобильді қосымшаларды әзірлеудің мұндай кемшіліктері 

нативтілігінің аздығы және осындай мобильді қосымшалардың 
ішінара шектеулілігі. Бір айта кететін жайт, қарапайым қолданушылар 
бұл мобильді Web-қосымша екенін мүлдем болжай алмайды. Әсіресе, 
егер ол жақсы жазылған және бапталған болса. Бұл тарауда сіз мете-
орлар арасында ұшатын ғарыш кемесі туралы ойынның мысалын 
қолдалана отырып iOS үшін мобильді Web-қосымшаның дамуын 
қайталай аласыз.

Осы ойынның көмегімен Web-қосымшаның өзін құруға ыңғайлы 
болу үшін VS Code ресми сайттан (https://code.visualstudio.com/) орна-
тамыз – 8.1-сурет.

Айта кету керек, бұл міндетті емес және Web-қосымшаны әзірлеу 
үшін кез-келген код редакторын қолдануға болады. VS кодынан басқа, 
бұл Notepad ++, Sublime Text, TextMate Notepad ++ және басқалары. 

Орнатуға оралайық. Ең алдымен орнату үшін буманы таңдаймыз – 
8.2-сурет. 
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8.1-сурет. VS Code ресми сайты

 

8.2-сурет. VS Code орнатуға арналған буманы таңдау

Бағдарламалауға арналған компоненттер мен жүйелерді әрдайым 
атауында кириллица әріптері жоқ адрестерге орнатуға тырысыңыз. 
Көптеген жүйелер үшін бұл жұмыс істеуге айтарлықтай кедергі 
болады. Әсіресе мобильді қосымшаларды әзірлеу кезінде.

Енді Пуск менюінде буманың атауын береміз – 8.3-сурет. Немесе 
төмендегі қатардағы қанатшаны алып тастап, мұндай бумадан бас тар-
тамыз. 
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8.3-сурет. VS Code үшін «Іске қосу» менюінде бума құру 

Осыдан кейін үнсіз жариялау бойынша Windows үшін PATH-қа VS 
Code қосу ұсынылады – 8.4-сурет. Бұл қосымша әзірлеу жүйелеріне 
сіздің қатысуыңызсыз осы кодтық редакторды оңай табуға мүмкіндік 
береді. Егер Windows бағыттауыш бағдарламасының контексті 
менюіне файлдарды ашу мүмкіндігін алдын ала қоссаңыз, Web-
әзірлеушілерімен файлдарды ашу өте ыңғайлы. 

 

 

8.4-сурет. VS Code үшін қосымша тапсырмаларды қосу

Барлығы дұрыс енгізілгенін тексеру және орнатуды іске қосу 
қалады – 8.5-сурет. 
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8.5-сурет. VS Code орнатуды іске қосу

Код редакторы орнатылды және жұмысқа дайын – 8.6-сурет. 

8.6-сурет. VS Code-ні орнатуды аяқтау

Қосымшаны өзін әзірлейік. 

8.2 Веб-қосымша ретінде ойын әзірлеу 

Пуск менюінен VS Code тауып, іске қосыңыз. Од ашылғаннан кейін 
жоғарғы сол жақ бұрышта File менюін ашып, New File таңдаңыз – 8.7-
сурет. 
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8.7-сурет. VS Code-да жаңа файл ашу

Енді келесі кодты енгізіңіз: 

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Spaceship</title>
        <link rel=»stylesheet» type=»text/css» href=»style.css»>
    </head>

    <body>
            <span class=»title»>
                Spaceship
            </span>
            
            <a class=»button» href=»game.html»>
                Play
            </a>
    </body>
</html> 

Бұл сіздің мобильді қосымшаңыздың негізгі файлы. Оны index.
html деп аталатын HTML файлы ретінде өз жобаңызды құратын және 
сақтайтын бумада сақтаңыз. Жобаны сақтау бумасының адресте де 
кириллица әріптері болмауы керек екенін ұмытпаңыз.
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Енді осы жерде мәтіннің түстерін және стильдерін сақтау үшін 
жаңа .css файлын құрамыз. Оны style.css деп атап, оны жоба бума-
сында сақтаймыз. Ішіндегі код келесідей болуы керек: 

html, body {
    margin: 0;
    overflow: hidden;
    height: 100%;
    width: 100%;

    background-color: #000000;

    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

.title {
    font-family: monospace;
    font-size: 6vw;
    color: antiquewhite;
}
.button {
    font-family: monospace;
    font-size: 3vw;
    color: bisque;
}

Енді Web-қосымшаның негізгі беті 8.8-суретке ұқсас болады. 

 

8.8-сурет. Web-қосымшаның негізгі беті
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Ойынның негізгі логикасымен бірге game.html деп аталатын файл 
құрыңыз: 

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Spaceship</title>
        <style>
        html, body {
            margin: 0;
            overflow: hidden;
        }
        </style>

        <script>
        const FRAME_RATE = 60

        let ship = {
            x: 0, 
            y: 0,
            width: w(100),
            height: h(50),
            speed: 20,

            draw(ctx) {
                let shipImg = document.getElementById(‘ship’)
                ctx.drawImage(shipImg, this.x, this.y, this.width, this.

height)
            }, 

            moveUp() {
                this.y -= this.speed
                if (this.y < 0) {
                    this.y = 0
                }
            },
            moveDown() {
                this.y += this.speed
                if (this.y > window.innerHeight - this.height) {
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                    this.y = window.innerHeight - this.height
                }
            }
        }

        let buttonUp = {
            x: w(60),
            y: h(425),
            width: w(25),
            height: w(25),

            draw(ctx) {
                ctx.fillStyle = ‘white’
                ctx.beginPath();
                ctx.ellipse(this.x, this.y, this.width, this.height, 0, 0, Math.

PI * 2)
                ctx.fill();
            }
        }

        let buttonDown = {
            x: w(460),
            y: h(425),
            width: w(25),
            height: w(25),

            draw(ctx) {
                ctx.fillStyle = ‘white’
                ctx.beginPath();
                ctx.ellipse(this.x, this.y, this.width, this.height, 0, 0, Math.

PI * 2)
                ctx.fill();
            }
        }

        let meteor = {
            x: window.innerWidth,
            y: 0,
            width: w(50),
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            height: w(25),
            speed: 10,

            reset() {
                this.x = window.innerWidth
                this.y = Math.random() * window.innerHeight
                this.speed = Math.random() * 3 + 5
            },
            draw(ctx) {
                this.x -= this.speed
                if (this.x < 0) {
                    score++
                    this.reset()
                } 

                let meteorImg = document.getElementById(‘meteor’)
                ctx.drawImage(meteorImg, this.x, this.y, this.width, this.

height)
            },
            blow() {
                let blow = {
                    x: this.x,
                    y: this.y,
                    width: w(200),
                    height: w(50),

                    draw(ctx) {
                        let meteorImg = document.getElementById(‘blow’)
                        ctx.drawImage(meteorImg, this.x, this.y, this.width, 

this.height)
                    }
                }

                blows.push(blow)

                window.setTimeout(() => blows.shift(), 500)
            }
        }
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        let meteors = []
        let blows = []

        let lives = 3
        let score = 0

        function setup() {
            // Растягиваем холст на всю страничку
            const canvas = document.getElementById(‘canvas’)
            canvas.width  = window.innerWidth
            canvas.height = window.innerHeight

            // Добавляем метеоры
            for (let i = 0; i < 3; i++) {
                let m = Object.assign({}, meteor) // клонируем метеор
                m.reset()
                meteors.push(m)
            }

            canvas.addEventListener(‘click’, onClick)
            window.setInterval(draw, 1000/FRAME_RATE)
        }

        function draw() {
            const canvas = document.getElementById(‘canvas’)
            const ctx = canvas.getContext(‘2d’)

            let backgroundImg = document.getElementById(‘sky’)
            ctx.drawImage(backgroundImg, 0, 0, window.innerWidth, 

window.innerHeight)

            ship.draw(ctx)

            buttonUp.draw(ctx)
            buttonDown.draw(ctx)

            for (let m of meteors) {
                m.draw(ctx)
                if (rectCollision(ship, m)) {
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                    console.log(‘BOOM’)
                    lives--

                    if (lives <= 0) {
                        window.location.replace(‘gameover.html’)
                    }

                    m.blow()
                    m.reset()
                }
            }

            for (let b of blows) {
                b.draw(ctx)
            }

            ctx.fillStyle = ‘white’
            ctx.font = ‘4vw monospaced’
            ctx.fillText(`Lives: ${lives}`, w(10), h(40))
            ctx.fillText(`Score: ${score}`, w(10), h(90))
        }

        function onClick(event) {
            if (isPointInEllipse(buttonUp, event.clientX, event.clientY)) {
                ship.moveUp()
            }

            if (isPointInEllipse(buttonDown, event.clientX, event.clientY)) 
{

                ship.moveDown()
            }
        }

        function rectCollision(rect1, rect2) {
            return rect1.x < rect2.x + rect2.width &&
                rect1.x + rect1.width > rect2.x &&
                rect1.y < rect2.y + rect2.height &&
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                rect1.y + rect1.height > rect2.y
        }

        function isPointInEllipse(ellipse, x, y) {
            let val =   Math.pow(x - ellipse.x, 2) / Math.pow(ellipse.width, 2) + 
                        Math.pow(y - ellipse.y, 2) / Math.pow(ellipse.height, 2)

            return val >= 1
        }

        function w(size) {
            return size * (window.innerWidth / 500)
        }

        function h(size) {
            return size * (window.innerHeight / 500)
        }

        </script>
    </head>
    <body onload=»setup()»>
        <canvas id=»canvas»>
            <img src=»assets/blow.png» id=»blow» />
            <img src=»assets/meteor.png» id=»meteor» />
            <img src=»assets/ship.png» id=»ship» />
            <img src=»assets/sky.png» id=»sky» />
        </canvas>
    </body>
</html>

Мұндай парақтың нәтижесі 8.9-суретке ұқсас болады. 

8.9-сурет. Web-қосымша ретіндегі ойын 
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Жетіспейтін жалғыз нәрсе – бұл ұтылыс экраны. Келесі кодпен 
gameover.html деп аталатын жаңа файл құрамыз: 

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Spaceship</title>
        <link rel=»stylesheet» type=»text/css» href=»style.css»>
    </head>

    <body>
            <span class=»title»>
                Game Over!
            </span>
            
            <a class=»button» href=»game.html»>
                Try again
            </a>
    </body>
</html>

Нәтижесінде 8.10-суреттегідей экран пайда болады.

 

8.10-сурет. Web-қосымшаны ойнату экраны 

Жоғарыда көрсетілгендей Web-қосымшаны алуда, қойылым үшін 
суреттер жеткіліксіз. Оларды сақтау үшін жоба қалтасында assets деп 
аталатын бума құрыңыз және сәйкесінше жарылыс, метеор, кеме және 
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аспан суреттерін blow.png, meteor.png, ship.png және sky.png атаула-
рымен орнатыңыз. 

Web-қосымшасы жұмысқа дайын. Қаласаңыз, оны серверде 
сайттың бір бөлігі ретінде орнатуға болады. 

Бірақ қазір сізге басқа тапсырманы орындау керек. Енді осы Web-
қосымшаны мобильді қосымшаға түрлендіру қажет. 

 
8.3 Мобильді Web-қосымшаларды 

әзірлеу құралдары

Бұл мысалда сіз Web-қосымшаны мобильді қосымшаға түрлендіру 
үшін Apache Cordova қолданасыз.

Apache Cordova – бұл ашық бастапқы кодпен мобильді құрыл-
ғыларды әзірлеу фреймворкы болып табылады. Ол әзірлеу кезінде 
әртүрлі стандартты платформалар үшін Web-технологияларды –
HTML5, CSS3 және JavaScript қолдануға мүмкіндік береді. Қосым-
шамалар әр платформаға арналған бумада жұмыс істейді және әр 
құрылғының датчиктері, деректері, желі күйі және т.с.с. мүмкін-
діктеріне қол жеткізу үшін, стандарттарға сәйкес келетін API байла-
ныстарын қолданады. 

Apache Cordova келесі жағдайларда қолданыла алады:
1) Қосымшаны әр платформаның тілі мен құралдар жиынтығын 

қолданып қайта енгізбестен бірнеше платформада кеңейтуді 
қалайсыз. 

2) Қосымшаның әр түрлі дүкендерінде таратуға арналған Web-
қосымшаны орналастырғыңыз келеді. 

Cordova мобильді қосымша құру үшін екі негізгі операцияар 
ағымын ұсынады. 

1) Платформалар арасындағы жұмыс процесі: Егер сіз өзіңіздің 
қосымшаңыз мүмкіндігінше көп мобильді операциялық 
жүйелерде жұмыс істегенін қаласаңыз, осы жұмыс процесін 
қолданыңыз. Мұнда нақты бір платформаны әзірлеу қажет 
емес. Бұл жұмыс процесі Cordova командалық қатардың айнала-
сында өрбиді. Командалық қатардың интерфейсі – бұл төменгі 
деңгейлі қабықшалы скриптердің көптеген мүмкіндіктерін 
ұмытып, бірден бірнеше платформаларға арналған жобалар 
құруға мүмкіндік беретін жоғары деңгейлі құрал. Командалық 
қатардың интерфейсі Web-ресурстардың ортақ жиынтығын 
әр мобильді платформаға арналған бағыныңқы бумалары-
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на көшіреді, олардың әрқайсысына қажетті конфигурация 
өзгертулерін енгізеді және қосымшаның екілік файлдарын 
құру үшін құрастыру сценарийлерін іске қосады. Командалық 
қатардың интерфейсі қосымшаға қосылатын плагиндерді 
қолдануға арналған жалпы интерфейсті ұсынады. Егер сізге 
платформалық жұмыс үрдісі қажет болмаса, платформа аралық 
жұмыс процесін қолдану ұсынылады. 

2) Платформаға негізделген жұмыс үрдісі: Егер сіз бір платформаға 
арналған қосымша құруға назар аударғыңыз келсе және оны 
төменгі деңгейде өзгерту керек болса, осы жұмыс процесін 
қолданыңыз. Мысалы, сіз өзіңіздің қосымшаңыз Cordova Web-
компоненттерімен қолданушының нативті компоненттерін 
қолданғыңыз келсе, осы әдісті қолдануыңыз керек. Әдетте, 
бұл жұмыс процесі SDK-да жобаны өзгерту қажет болғанда 
қолданылады. Бұл жұмыс процесі әр қолдау көрсетілетін 
платформаға арналған төменгі деңгейлі қабықшалық скриптер 
жиынтығына және плагиндерді қолдануға мүмкіндік беретін 
бөлек Plugman утилитасына негізделген. Бұл жұмыс процесін 
кроссплатформалық қосымшаларды құру кезінде қолдануға 
болатындығына қарамастан, бұл қиынырақ болады, өйткені 
жоғары деңгейлі құралдың болмауы әр платформа үшін жеке 
құрастыру циклдары мен плагин модификациясының білдіреді. 

Бірінші іске қосудың ең оңай жолы - қосымшаны құру кезінде 
платформа аралық жұмыс процесін қолдану болып табылады. Осы-
дан кейін, егер SDK тарапынан көптеген бақылау қажет болса, 
платформаға бағытталған процеске ауыса аласыз. 

Командалық қатардың интерфейсі негізіндегі жұмыс процесінен 
пакеттердің айналасында орналасқан SDK және нақты платформаға 
арналған қабық құралдары айналасындағы жұмыс процесіне өткеннен 
кейін, кері қайтуға болмайды. Командалық қатардың интерфейсі әр 
құрастыруда жазу үшін платформаға тән бастапқы кодты қолданатын 
кроссплатформалар арасындағы бастапқы кодтың жиынтығын 
қолдайды. Платформа ресурстарына енгізілген кез-келген өзгерістерді 
сақтау үшін кросс-платформаның бастапқы кодың елемейтін және 
оның орнына платформаның бастапқы кодына сүйенетін арнайы 
қабықша құралдарына ауысу керек. 

Apache Cordova фрейворкы толық жұмыс істеу үшін Node.js-ті 
орнатуды талап етеді. 
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Оқиғаларға негізделген асинхронды JavaScript орындау ортасы 
Node.js масштабталатын желілік қосымшаларды құруға арналған. 
Node.js кодында көптеген қосылыстарды бір уақытта өңдеуге болады. 
Қайта байланыс әр қосылымнан кейін іске қосылады, бірақ егер 
жұмыс тоқтаса, Node.js ұйқы режимына кетеді. 

Бұл OS ағындарын қолданатын қазіргі параллельдік модель-
ден мүлдем өзгеше. Ағын негізіндегі желілер салыстырмалы түрде 
тиімсіз және оларды қолдану өте қиын болады. Сонымен қатар, Node.
js процесті толығымен блоктаудан босатады, өйткені мұнда ешқандай 
бұғаттау жоқ. Node.js-те енгізу-шығару операцияларын тікелей орын-
дайтын функциялар жоқтың қасы, сондықтан процесс ешқашан блок-
талмайды. Ештеңе блокталмағандықтан, Node.js масштабталатын 
жүйелер үшін қолдану өте дұрыс. 

Node.js-тің өзі Ruby-дегі Event Machine және Python-да Twisted 
сияқты жүйелердің әсерінен әзірленген, сондықтан олардың дизайны 
бойынша ұқсас келеді. Бірақ, олардан айырмашылығы, Node.js-те 
оларға қарағанда оқиға моделінің принципі сәл ілгері. Ол оқиға 
циклін кітапхана ретінде емес, орындау ортасының құрылымы 
ретінде ұсынады. Басқа жүйелерде әрдайым оқиға циклін бастау 
үшін бұғаттаушы шақыруы болады. Әдетте, іс-әрекеттер сценарийдің 
басында кері шақырылым арқылы анықталады, ал соңында сервер, 
Event Machine: run () сияқты бұғаттаушы шақырылым арқылы іске 
қосылады. Node.js-те start-the-event-loop сияқты шақырылым жоқ. 
Node.js енгізу сценарийін орындағаннан кейін жай оқиға циклына 
енеді. Node.js оқиғалар циклынан орындалатын кері шақырылым жоқ 
болған кезде шығады. 

HTTP – бұл ағынмен және аз кідірісті ескере отырып жасалған Node.
js бөлігі. Бұл Node.js-ті Web-кітапханасы немесе инфрақұрылымына 
негіз болуға өте қолайлы етеді. 

Node.js ағынды емес орта ретінде бірнеше ядролардың 
артықшылығын қолдана алмайтыныңызды білдірмейді. Еншілес про-
цедураларды child_process.fork () API көмегімен құруға болады және 
олармен байланысуға болатындай ыңғайлы түрде әзірленген. 

Енді Node.js-ті орнатуға кірісейік. Ол үшін https://nodejs.org/en/
download/ сайтына кіріп, операциялық жүйенің типіне арналған 
нұсқасын таңдаймыз (операциялық жүйенің 32 немесе 64 битті екенін 
қалай анықтауға болатынын, жоғарыдағы тарауларды қараңыз). 
Орнату файлдарын жүктегеннен кейін орнатуды іске қосамыз – 8.11 
сурет. 
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8.11-сурет. Node.js орнатылымын іске қосу

Орнатуды бастағаннан кейін Node.js лицензиялау шарттарына 
келісім қажет – 8.12-сурет. Авторлар, келісімке қол қойғанға дейін, ең 
болмағанда, осы шарттарды қарап шығуға аз да болса уақыт бөлуге 
кеңес береді. 

 

8.12-сурет. Node.js лицензиялау шарттарымен келісу 

Келесі қадам – 8.13-сурет – орнату үшін буманы таңдау. Бұл жерде, 
егер сіз үнсіз жариялау бойынша ұсынылатын ортаны Program Files-те 
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орнатқыңыз келмесе де, кириллица әріптері жоқ директорийді көрсету 
керек. 

 

8.13-сурет. Node.js орнатылатын орынды таңдау 

Әрі қарай Node.js орнатушы үшін қосымша тапсырмалар таңда-
лады – 8.14-сурет. Оның ішінде ортаны PATH-та орнату. 

 

8.14-сурет. Node.js орнатуға арналған қосымша тапсырмалар

Орнатудың соңғы кезеңі қоршаған ортаның толық жұмыс істеуі 
үшін қажетті құралдарды автоматты түрде орнатуды ұсынады – 8.15-
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сурет. Егер сіз қажетті құралдарды егжей-тегжейлі түсініп, олардың 
бөліктерін өзіңіз орнатқыңыз келмесе, онда ол жерде қанатшаны қою 
керек. 

 

8.15-сурет. Node.js үшін қажетті құралдарды 
автоматты түрде жүктеуге келісім

Орнатуды іске қосу ғана қалады – 8.16-сурет. 

  

8.16-сурет. Node.js орнату
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Егер сіз қажетті құралдарды автоматты түрде орнатуды таңдасаңыз, 
келесі терезе пайда болады – 8.17-сурет. 

8.17-сурет. Қажетті құралдарды орнату

Node.js-ті орнату аяқталды – 8.18-сурет. 
 

8.18-сурет. Node.js орнатылымын аяқтау

Енді тікелей Apache Cordova-мен жұмыс істеуді бастауға болады. 
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8.4 Мобильді Web-қосымша құру

Енді JS/HTML Cordova қосымша құруды қарастырайық және оны 
Cordova командалық қатардың интерфейсінің көмегімен әр түрлі 
мобильді платформаларға орналастыруды қарастырайық. 

Алдымен Cordova командалық қатардың интерфейсі орнатылуы 
керек. Ол үшін Node.js файлын жүктеп, орнатыңыз – алдыңғы тарау. 
Орнату кезінде командалық қатарда node мен npm шақыру мүмкіндігі 
қажет. 

Node.js утилитасын қолданып Cordova модулін орнатыңыз – 8.19-
сурет. Cordova модулі автоматты түрде npm утилитасымен жүктеледі. 
Windows-та командалық қатарда келесіні енгізіңіз: 

C:\>npm install -g cordova

-g жалаушасы npm-ге Cordova-ны ауқымды орнатуды нұсқайды. 
Әйтпесе, ол ағымдағы жұмыс бумасының node_modules бағыныңқы 
бумасына орнатылады. 

Орнатқаннан кейін Cordova-ны командалық қатарда ешқандай 
аргументсіз іске қосып, анықтама мәтінін басып шығара аласыз. 

 

8.19-сурет. Cordova орнату

Оффтоп. Командалық қатарды WIN+R пернелер тіркесімін басып, 
cmd теріп, OK пернесің басу арқылы іске қосуға болады. Немесе 
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Пуск батырмасын басып, іздеу өрісіне командная строка деп теріп, 
іздеу нәтижелерінде Командная строка-ны шертіңіз (cmd теріп, 
нәтижелерден cmd таңдауға болады). 

Енді тікелей қосымшаны құруға көшейік. 
Ол үшін бастапқы код сақталатын каталогқа көшіп (cd деп теріп, 

буманың адресін енгізіңіз) және Cordova жобасын құрыңыз – 8.20 
сурет – теру арқылы: 

cordova create SpaceShip com.example.SpaceSip SpaceShip

 
8.20-сурет. Cordova жобасын құру

Мұнда Cordova қосымшасы үшін қажетті каталог құрылымы 
құрылады. Үнсіз жариялау бойынша, Cordova құру сценарийі қаңқалы 
Web-қосымшасын құрады, оның басты беті www бумасындағы index.
html жоба файлы болып табылады. 

Барлық келесі командалар жоба каталогында немесе кез келген 
бағыныңқы бумаларда орындалуы керек: 

cd SpaceShip

IOS және Android платформаларын қосып, олардың config.xml және 
package.json файлдарында сақталуын қамтамасыз етейік: 
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cordova platform add ios
cordova platform add android

Платформаларды қосу немесе жою командаларын орындау 
жоба платформасының каталогының мазмұнына әсер етеді, мұнда 
көрсетілген әрбір платформа бағыныңқы бума түрінде бейнеленеді. 

Қосымшаны құру үшін командалық қатардың интерфейсін 
қолданған кезде, /platforms/ каталогтағы файлдарды өзгертпеңіз. Бұл 
каталогтағы файлдар әдетте қосымшаларды құруға дайындағанда 
немесе плагиндерді қайта орнатқан кезде қайта жазылады. 

Қосымшаларды құру және іске қосуда әр мақсатты платформа үшін 
SDK-ті орнату қажет. Сондай-ақ, браузерді әзірлеу үшін қолданған 
кезде, кез-келген SDK платформасын қажет етпейтін браузер платфор-
масын қолдануға болады. 

Платформаны құру талаптарына сәйкестігін тексеру үшін мына-
ларды енгізіңіз: 

cordova requirements

Нәтижесінде сіз келесі ақпаратты аласыз: 

Requirements check results for android:
Java JDK: installed.
Android SDK: installed
Android target: installed android-19,android-21,android-22,android-

23,Google Inc.:Google APIs:19,Google Inc.:Google APIs (x86 System 
Image):19,Google Inc.:Google APIs:23

Gradle: installed

Requirements check results for ios:
Apple OS X: not installed
Cordova tooling for iOS requires Apple OS X
Error: Some of requirements check failed

Жоғарыдағы мәтінде Android талаптарының орындалғанын және 
iOS бойынша барлық құралдардың орнатылмағанын көре аласыз. 

Егер сізге қажет мобильді платформаға арналған қызметтер мен 
құралдар жеткіліксіз болса, оларды орнатыңыз. 



160                                                                                            

Үнсіз жариялау бойынша, Cordova қаңқалы Web-қосымшасын 
құрады, оның бастапқы беті, www бумасындағы жобаның index.html 
файлы болып табылады. 

Енді бұрын жазылған Web-қосымшаны жүктеу үшін Cordova-
ның құрған жоба бумасын ашып, сол жерден www бумасын табамыз. 
Осы бумаға .html кеңейтімімен бұрын құрылған файлдарды көшіріп, 
style.css-ті css бағыныңқы бумаға орналастырамыз, ал суреттерді img 
бағыныңқы бумаға орналастырамыз. 

Енді барлық платформаларда жоба құру үшін келесі команданы 
іске қосыңыз:

cordova build

Қажет болған жағдайда, әр жинақтың ауқымын нақты платформа-
лармен шектей аласыз. Мысалы, iOS:

cordova build ios

Нәтижесінде командалық қатарда 8.21-суреттегідей мәтін шығады.

 

8.21-сурет. cordova build ios орындалу нәтижесі 

Енді қосымшаның жұмысын тексеруге болады. 
Мобильді платформаларға арналған, құрылғыны бейнелеуді 

орындайтын, және де қосымшаны негізгі экраннан іске қосып, оның 
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көптеген платформалармен өзара әрекеттесуін көруге арналған SDK 
құрылғысы жиі эмуляторлармен бірге жеткізіледі. Қосымшаны қайта 
құру және оны нақты платформаның эмуляторында көру үшін келесі 
команданы іске қосыңыз: 

cordova emulate ios

Осы команданы орындағаннан кейін ол эмулятор бейнесін ең соңғы 
қосымшаны көрсету үшін жаңартады, оны негізгі экраннан іске қосуға 
болады – 8.22-8.25-сурет. 

8.22-сурет. Командалық қатарда cordova emulate ios орындау нәтижесі

 
8.23-сурет. Эмуляторда жұмыс істейтін қосымшаны ашу
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8.24-сурет. Эмуляторда ойнау

 

8.25-сурет. Эмулятордағы ойнату экраны

Сонымен қатар, смартфонды компьютерге қосып, қосымшаны 
тікелей тестілеуге болады: 

cordova run ios

Бұл команданы іске қоспас бұрын, әр платформа үшін әртүрлі 
процедураларды орындау арқылы құрылғыны тестілеу жұмысын 
орнатыңыз. 

Оффтоп. Авторлар осы тарауду жазудағы көмегі, және де 
барлық нұсқаулық бойынша ұсыныстары мен ескертулері үшін Kaspi 
bank қазақстандық компаниясының DevOps инженері, «Альтерна-
тива» робототехника, кибернетика және бағдарламалау клубының 
жаттықтырушысы – Эмиль Дюсебаевқа алғыс білдіреді. 
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ГЛОССАРИЙ

Активтілік (Activities) – қолданбаның көрінетін бөлігі (экран, 
терезе, пішін), қолданушының графикалық интерфейсін бейнелеуге 
жауап береді. Бұл жағдайда қосымшаның бірнеше активтілігі болуы 
мүмкін, мысалы, электрондық поштамен жұмыс істеуге арналған 
қосымшада жаңа хаттардың тізімін бейнелеуге бір активтілік, 
екіншісі – жазуға, ал тағы бірі хаттарды оқуға арналған. Қолданушы 
үшін қосымша біртұтас болып берілгеніне қарамастан, қосымшаның 
барлық активтілігі бір-біріне тәуелді емес. Осыған байланысты, кез-
келген активтілікті осы қосымшаның қызметіне қол жеткізетін басқа 
қосымшадан атқаруға болады. Мысалы, камераның қосымшасы жаңа 
түсірілген фотосуретті қолданушы көрсеткен алушыға жіберу үшін 
жаңа хаттарды құратын активтілікті іске қоса алады. 

Антивирус – бұл компьютерді вирустардан және Интернет-
қылмыскерлердің басқа шабуылдарынан қорғайтын бағдарлама 
(қосымша). Вирустарды блоктайды және вирус жұққан файлдарды 
қалпына келтіреді («емдейді»). 

Аватар – бұл адамның әлеуметтік желілердегі, блогтардағы және 
басқа да онлайн-қызметтердегі өз аккаунтында басты сурет ретінде 
белгілейтін фотосурет немесе басқалай сурет. 

Әлеуметтік желі – интернеттегі байланысқа, оффлайн өмірге 
еліктеуге арналған сервис (сайт немесе қосымша): «достар» жүйесімен, 
өмірден алынған сәттерді (мәтін, фотосуреттер, бейнелер) бөлісу, 
сонымен қатар көпшілікпен және жеке қарым-қатынас құру сервисі. 
Әдетте, адамдар танысу және таныстарын табу үшін әлеуметтік 
желілерде нақты есімдерімен тіркеледі. 

Браузер – бұл сайттарды көруге болатын қосымша. (Internet 
Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox). 

Блог – бұл адамның немесе компанияның үнемі жаңартылатын 
онлайн күнделігі. Арнайы сайттарда (LiveJournal, Tumblr) немесе 
әлеуметтік желілерде орналасады. 

Браузер кірістірмелері – бұл жаңа веб-парақты алдыңғы 
парақтардан шықпай-ақ ашуға мүмкіндік беретін функция. Әр түрлі 
кірістірмелерді шерту арқылы адам кез-келген тәртіпте (бірақ бір 
уақытта емес) өзі ашқан барлық парақтарды қарап шығады. 

Бетбелгілер – бұл веб-парақтарға сілтемелерді сақтауға арналған 
браузер функциясы, ол жұмыс барысында оларды бір шерткенде 
ашады. Бетбелгілерге, басқаларға қарағанда жиі қолданатын немесе 
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олар туралы ұмытқысы келмейтін парақтарды қосады (оқылмаған 
мақала, жаңа портал, ерекше сайт және т.б.). 

Белгіше (жарлық) – пиктограмма, веб-сайттардағы, сондай-ақ 
телефондар мен компьютерлердегі кішкентай сурет. Белгілі бір 
қосымшаға, веб-параққа, файлға немесе бумаға сілтеме жасап, оны 
ашады. Skype, Word, Excel.

Видеоблогер – бұл тұрақты бейне жазбалар көмегімен блог 
жүргізетін адам. Мұндай блогтар влогтар деп аталады: «видео блог» 
сөзінің қысқасы.

 Веб-сайт дизайны – белгілі бір веб-сайт үшін бірегей құрылымды, 
графикалық рәсімдеуді және ақпаратты бейнелеу тәсілдері. 

Гаджет – бұл адамның күнделікті өмірін жеңілдететін немесе көңіл 
көтеретін салыстырмалы түрде шағын электронды құрал. Смартфон-
дар, «ақылды» сағаттар, планшеттер, виртуалды шындық көзілдірік – 
бұның бәрі гаджеттер

Дизайн тұжырымдамасы (эскиз, макет, Mockup) – бұл жалпы 
сурет элементтерінің ең кішкентай суреттер-қабаттарынан тұратын 
графикалық файл.

Есептік жазба – жеке кабинет, адамның әлеуметтік желілердегі, 
интернет-дүкендердегі, электрондық поштадағы және басқа да 
интернет-сервистердегі, сондай-ақ компьютерлік және мобильді 
қосымшалардағы жеке кеңістігі. 

Жедел прототиптеу (Rapid Prototyping) – жылдам «макеттеу» тех-
нологиясы, тәжірибелік үлгілерді жылдам құру немесе жүйенің жұмыс 
моделін тапсырыс берушіге көрсету немесе іске асыру мүмкіндіктерін 
тексеру. Кейінірек прототип макет дизайнын құру және соңғы өнімді 
алу үшін анықталады. 

Жеке деректер – бұл адамның жеке басын анықтауға көмектесетін 
кез-келген ақпарат: телефон нөмірінен толық аты-жөніне дейін. 
Тіркелген адресі, паспорттың сериясы мен нөмірі, туған күні, жұмыс 
орны, табыс деңгейі, СТН нөмірі және т.б. 

Интернет-дүкен (онлайн-дүкен) – тауарлар сатылатын сайт және/
немесе қосымшалар: киім, тамақ, техника, машиналар және т.б. 

Қолданушы интерфейсі (User Interface) – дисплейде қолданушыға 
ұсынылған интерфейс элементтері (меню, батырмалар, белгішелер, 
тізімдер және т.б.) графикалық кескіндер түрінде орындала-
тын қолданушы интерфейсінің бір түрі. Графикалық интерфейсте 
әрекеттерді орындау көбінесе графикалық элементтерді тікелей мани-
пуляциялау арқылы орындалады. 
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Қосымша – фотосуреттер мен бейнелерді көруге және сақтауға 
арналған қосымша. Мұнда файлдарды бумалар мен түсіру уақыты бой-
ынша сұрыптауға болады, сондай-ақ оларды жедел мессенджерлерде, 
электрондық поштада және әлеуметтік желілерде бөлісуге болады. 
Стандартты галерея ұялы құрылғыларға үнсіз жариалау бойынша 
орнатылады, бірақ қосымша галереялар да бар, мысалы, A+Gallery, 
F-Stop Gallery және Focus. 

Крэш-лог (Crash Log) – бұл қате туралы барлық ақпаратты 
сақтайтын файл. 

Контент провайдер (Content providers) – контент-провайдері 
қосымшаның деректерінің үлестірілген жиынтығын басқарады. Дерек-
тер файлдық жүйеде, SQLite мәліметтер базасында, желіде, қосымша 
қол жетімді кез келген жерде сақталуы мүмкін. Контент-провайдер 
басқа қосымшаларға, егер олар тиісті құқықтарға ие болса, сұраныстар 
құруға немесе тіпті деректерді өзгертуге мүмкіндік береді. Мысалы, 
Android жүйесінде қолданушының байланыс ақпаратын басқаратын 
контент-провайдер бар. Осыған байланысты тиісті құқықтарға ие 
қосымша кез-келген ақпаратты оқуға сұраныс жасай алады және 
кез-келген контакттының ақпараттын жаза алады. Контент-про-
вайдер сырттан қол жеткізуге арналмаған жеке қосымшалар туралы 
деректерді оқу және жазу үшін қолданылуы мүмкін.

Қосымша (мобильді) – телефондарға, планшеттерге, «ақылды» 
сағаттарға және басқа да мобильді құрылғыларға арналған 
компьютерлік бағдарлама.

Логин – желідегі тұлғаның қолданушы аты, псевдонимі. Парольмен 
бірге әлеуметтік желілердің, электрондық поштаның, форумдардың, 
онлайн-дүкендердің және басқа қызметтердің аккауынтына кіру үшін 
қолданылады. 

Лог-файлы (оқиғалар журналы, Log) – бұл қолданушының 
немесе бағдарламаның белгілі бір әрекеттері енгізілетін, сервердің 
немесе компьютердің жұмысы туралы жүйелік ақпаратты қамтитын 
файл. 

Лайк – постарға «ұнайды» белгісін қойю, лайктау – ұнаған посты 
белгілеу. Лайкты бірінші кезекте әлеуметтік желілерде қолданылады. 

Мессенджер – бұл әртүрлі форматтағы мәтіндік хабарлама-
лар, файлдар (суреттер, бейнелер, құжаттар), дауыстық және бейне 
қоңыраулар үшін желідегі хабарлама жіберуге арналған мобильді 
және компьютерлік қосымша. Танымал мессенджерлер: WhatsApp, 
Viber, Skype. 
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Мобильді қосымша (Mobile Application) – бұл белгілі бір 
мобильді платформаға (iOS, Android, Windows Phone) арналған арнайы 
әзірленген қосымша. 

Мобильді Интернет – мобильді технологияларды қолдана оты-
рып Интернетке сымсыз қол жеткізу. Бұл желіде, яғни барлық жерде 
дерлік: көшеде, дүкенде, үйде, метрода және саяхат кезінде телефон-
нан және планшеттен онлайн режимінде болуға мүмкіндік береді. 
Мессенджерлерді қолдану, сайттарды шолу, әлеуметтік желілерде 
сөйлесу, музыка тауып, тыңдау немесе бейнелерді көру.

Мобильді веб-сайт (Mobile Website) – мобильді құрылғыда 
қарауға, жұмыс істеуге бейімделген арнайы сайт. 

Нативті мобильді қосымша – бұл қосымшаны – Android, IOS, 
WinPhone операциялық жүйелер үшін «жергілікті» деп атауға болады. 
Мұндай мобильді қосымшалар әр нақты платформа үшін бағдар-
ламалық жасақтама құрушылар бекіткен бағдарламалау тілдерінде 
жазылған, сондықтан олар операциялық жүйелердің құрамына тығыз 
байланыста кірістіріледі. Қосымшалар қосымша дүкендері арқылы 
жүктеледі (App Store, Google Play және т.б.) және сол дүкендердің 
талаптарына сәйкес келеді.

Портал – әртүрлі сервистер жиыны бар сайт. Мысалы, yandex.ru –
бұл іздеу жүйесі де, электрондық пошта да, ауа-райы болжамы да, 
кептеліс анализаторы және жаңалықтар агрегаторы болып табылады. 

Пароль – әріптердің, сандардың және басқа белгілердің құпия 
жиыны; шектеулі ақпаратқа қол жеткізу коды. Парольдің арқасында 
адамдар өз аккаунтындағы деректерді басқалардан қорғайды. 

Пост – блогтағы немесе әлеуметтік желідегі кез-келген хабарлама. 
Бұл фото, видео, мәтін немесе бұлардың бәрі болуы мүмкін. 

Профиль (әлеуметтік желіде) – адамның өзі туралы ақпарат 
сақталатын әлеуметтік желідегі жеке парағы: аты-жөні, туған күні, 
тұрғылықты жері, фотосуреттер мен бейнежазбалар, оларға жазылған 
постар мен пікірлер, «достарының» тізімі және байланыстар. 

Сайт – бір негізгі адресте орналасқан және сілтемелер арқылы 
байланысқан веб-беттер жиыны. 

Сервистер (Services) – фондық режимде жұмыс істейтін, уақытты 
қажет ететін, операцияларды орындайтын немесе қашықтағы процес-
тердің жұмысын атқаруға арналған компонент. Сервис қолданушы 
интерфейсін қамтамасыз етпейді. Мысалы, қолданушы басқа қосым-
шаны қолданған кезде сервис қолданушының активтігіне әсер етпей 
музыканы фондық режимде ойнай алады, желіден деректерді жүктей 
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алады. Сервис басқа компонент арқылы іске қосылып, содан кейін 
дербес жұмыс істей алады немесе ол осы компонентпен байланысты 
болып, онымен әрекеттесе алады. 

Смартфон (Smartphone) – бұл санатқа өзіндік операциялық 
жүйемен жабдықталған мобильді құрылғылар кіреді. Сонымен қатар, 
қазіргі заманғы смартфонға арналған жабдықтың таптырмас элемент-
тері – сенсорлық экран, Wi-Fi, Bluetooth және GPS модульдері. 

Сенсорлы экран (Touchscreen) – бұл жанасуды сезгіш, экранды 
бейнелейтін, ақпаратты енгізу құрылғысы. 

Сілтеме (гиперсілтеме) – интернеттегі веб-парақтың адресі. 
Кеңістікті үнемдеу үшін сілтеме әдетте мәтінге, кескінге немесе 
бейнеге кірістіріледі. Оны басқан кезде белгілі бір сайт ашылады, 
белгілі бір қосымша іске қосылады немесе файл жүктеледі. Мәтіндік 
сілтемелер жиі қолданылады. 

Сториз (тарих) – Instagram-дағы қысқа видео, олар бір күннен кейін 
автоматты түрде жойылады. Әдетте, сториздің көмегімен адамдар 
бір-бірімен күнделікті өмірде болатын елеусіз оқиғалармен бөліседі: 
жұмысқа, кешкі асқа, дүкенге бару және т.б.

@ таңбасы – электрондық пошта мекенжайындағы міндетті 
таңба. Ұяшық тіркелген сайттың немесе сервердің адресінен логинды 
(қолданушы атын) бөледі. 

Фишинг – бұл желідегі алаяқтықтың бір түрі. Шабуыл 
жасаушылардың мақсаты – адамның құпия ақпаратын: банктік 
карточкалардың мәліметтерін, сондай-ақ электрондық пошта, 
әлеуметтік желілердегі аккаунттар мен интернет-банкингтен логиндер 
мен парольдерді алу. 

Хэштег – сол тақырыпқа қатысты постарды табуға және топтауға 
көмектесетін әріптер, сандар және басқа белгілердің белгісі. Хэштег-
тер сілтеме ретінде көрсетіледі және әрқашан # таңбасынан баста-
лады. Мысалы #iPhone8, #жұмыс, #Алматы, #демалыс, #жұма. Хэштег 
әрдайым бос орынсыз жазылады, сондықтан ол бірнеше сөзді бірден 
біріктіреді: #өміркеремет.

Хабарларды кең ауқымы тарату қабылдағыштары (Broadcast 
Receivers) – хабарды кең ауқымы тарату хабарламаларына жауап 
беретін компонент. Бұл хабарландырулардың көпшілігін жүйе 
құрады, мысалы, экранның өшкені немесе батареяның заряды аз деген 
хабарлама. Сондай-ақ, қосымшалар кең ауқымы таратылымдарға 
бастамашылық жасайды, мысалы, басқа қосымшаларға кейбір дерек-
тер жүктелгені және қолдануға болатындығы туралы хабарлама 
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жібере алады. Қабылдағыштар қолданушы интерфейсін көрсетпесе 
де, олар хабарлама келген кезде қолданушыны ескерту үшін қалып-
күй панелінде хабарлама бере алады. Мұндай қабылдағыш басқа 
компоненттердің өткізгіш қызметін атқарады және аз жұмыс көлемін 
орындауға арналған, мысалы, оқиғаға сәйкес сервисті іске қосуы 
мүмкін. 

Чат – екі немесе одан да көп адамдар арасындағы жедел хабар 
алмасу. Viber, WhatsApp, Skype немесе әлеуметтік желілердегі жеке 
хабарламалардағы сұхбаттар – бұның бәрі чаттар. 

Шерту – сілтемені немесе белгішені мауыс батырмасымен басу 
(егер компьютер туралы болса) не смартфон немесе планшетті - 
саусақпен басу. 

Іздеу жүйесі (адрестік-іздеу қатары) – бұл Интернеттен ақпарат 
іздеуге арналған сервис: сайттар, музыка, мақалалар, шолулар, 
өнімдер, әлеуметтік желілердегі адамдардың парақтары, бейнелер, 
фотосуреттер. Yandex, Google, Mail.ru – бұл іздеу жүйелері.

Электрондық пошта жәшігі (e-mail) – бұл электрондық хабар-
ламалармен (хаттармен) алмасу сервисі. Адамға мәтіндерді, сайт-
тар мен веб-парақтарға сілтемелерді, сонымен қатар қосымшаларды: 
суреттерді, бейнелерді, құжаттарды және кез-келген файлдарды 
жіберуге және алуға мүмкіндік береді. 

Эмулятор (Emulator) – басқа бағдарламаның функционалдығы мен 
тәртібін көшіретін бағдарлама. 

ADT – бағдарламалау ортасын орнату және баптау. 
ADB (Android Debug Bridge, Android-тың жөндеу көпірі) – бұл 

құрылғы мен компьютер арасында байланыс орнататын және компью-
терде Android жүйесімен әртүрлі манипуляциялар жасауға мүмкіндік 
беретін Android SDK компоненті. 

Apps2Sм – қосымшалар мен кэш деректерін құрылғының microSD 
картасына сақтау әдісі.

ADB – Android-ты жөндеу интерфейсі (сөзбе-сөз: Android-тың 
жөндеу көпірі) – эмулятор данасымен немесе қосылған Android ОЖ 
құрылғысымен байланыс орнатуға мүмкіндік беретін көп функ-
ционалды командалық қатардың утилитасы. Бұл үш компонентті 
қамтитын клиент-сервер утилитасы:

– Әзірлеушінің компьютерінде жұмысқа қосылған клиент. кон-
сольдан клиентті кіргізуді Adb командасы арқылы басқаруға бо-
лады. ADT- plugin және DDMS сияқты басқа Android утилитала-
ры да adb клиенттерін құрады. 
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– Әзірлеуші компьютерінде фондық орындалу процесі ретінде 
жұмыс істейтін сервер. Сервер эмуляторда немесе құрылғыда 
жұмыс істейтін клиент пен adb-демоны арасындағы байланысты 
басқарады. 

– Эмулятордың немесе құрылғының кез-келген данасында фонды 
орындау процесі ретінде жұмыс істейтін демон.

Android – мобильді құрылғыларға арналған Linux негізіндегі 
операциялық жүйе, мысалы, бұл HTC EVO сияқты. 

AMOLED – бұл органикалық жарық шығаратын диодтарға 
негізделген белсенді матрица. Бұл, әдетте, кейбір смартфондарда бар, 
жақсы түстерді шығаратын өте жарқын дисплей. 

APK – Android қосымша пакетінің файлы. Әрбір Android қосымшасы 
бір файлға жинақталады және салынады, ол қосымшалардың барлық 
байт-кодын (.dex файлдары), ресурстарды, тіркемелерді және манифест 
файлды қамтиды. Қосымша пакетінің кез-келген атауы болуы мүмкін, 
бірақ .apk кеңейтімін қолдануы керек. Мысалы: myExampleAppname.
apk. Ыңғайлы болу үшін қосымшалар пакетінің файлы жиі «.apk» деп 
аталады. 

API – (қосымшаны бағдарламалау интерфейсі) – бұл бағдарламалық 
жасақтаманың орындалуы мен жұмысын жеңілдетуге арналған 
бағдарламаның әртүрлі бөліктері арасындағы интерфейс немесе бай-
ланыс протоколы. 

App – мобильді құрылғыда тестілеуге және түзетуге арналған 
қосымша. 

AVD – виртуалды, нақты смартфон жұмысының эмуляциясы. 
Alpha – Альфа – реализ циклының альфа кезеңі, бұл тестілеуді 

бастаудың бірінші кезеңі (альфа – сан ретінде қолданылатын грек 
алфавитінің бірінші әрпі). 

Boot Animation – операциялық жүйенің жүктелу процесінің 
графикалық көрінісін білдіретін термин (жүктеу анимациясы). Жүктеу 
анимациясы консольде іске қосылған жүктеу хабарламаларының 
қарапайым визуализациясы болуы мүмкін, бірақ ол графика немесе 
мәтін мен графиканың тіркесімі болуы да мүмкін. 

Bootloop – жүйенің негізгі операциялық жүйеге кірмей қайта-қайта 
жүктелетін күйін сипаттайды. 

Beta – альфадан кейінгі бағдарламалық жасақтаманы құру кезеңі. 
Bundle – эмуляторда және мобильді құрылғыда қарапайым 

қосымшаны іске қосуға арналған бағдарламалық жасақтама. 
CDMA – CDMAOne, CDMA2000 (cdmaOne 3G эволюциясы) және 

WCDMA (GSM байланысын қолданатын 3G стандарты) деп аталатын 
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ұялы байланыс стандарты, көбінесе CDMA деп аталады және дерек-
терге қол жеткізудің төменгі арнасы ретінде CDMA қолданады. 

CIQ – Carrier IQ дегенді білдіреді. Алдын ала орнатылған 
бардарламалық жастаманың, портативті құйрылғынның фонында 
үнсіз жариялау бойыша жұмысқа қосылған және бәрін жазатын бөлігі. 
Негізінен ақпаратты ұрлау үшін қолданылуы мүмкін. 

Content – мазмұн тізімі. 
Dalvik – Android платформасындағы виртуалды машина, Dalvik 

VM – бұл Dalvik Executable (.dex) файлдарын орындайтын интерпре-
тациялайтын виртуалды машинасы, тиімді сақтау және жадыны бөлу 
үшін оңтайландырылған формат. 

Dalvik Cache – Android құрылғысындағы барлық apk-файлдардың 
(қосымшамалардың) оңтайландырылған байткодынан тұратын, жазы-
латын кэш. Ақпаратты өз кэшінде сақтау қосымшаларды тезірек 
жүктейді және орындалуын жақсартады. 

Default – құрылғының конфигурациясына қарамастан немесе 
конфигурацияға қолайлы балама ресурстар болмаған кезде 
қолданылатын ресурстар. 

Device – құрылғы, ДК-дің аппараттық қамтамасыздандыратын 
құрамдас бөлігі. 

Download – Интернеттен дистрибутивті жүктеу. 
Example – қосымша атауы.
Fastboot – диагностикалық протокол, негізінен USB қосылымы 

арқылы басқа компьютерден Android смартфондарындағы flash-
файл жүйесін модификациялау үшін қолданылады. Бұл Android 
Debug Bridge кітапханасының бөлігі. Құрылғыдағы протоколды іске 
қосқаннан кейін, оған консольден USB арқылы келетін кез келген 
команданы қабылдайды. Кейбір жиі қолданылатын командалар: 

– Flash – негізгі компьютер-хоста орналасқан flash-жадтағы 
бөлімді бинарлық тәсілмен қайта жазады.

– Erase – flash-ғы бөлімді өшіреді. 
– Reboot – құрылғыны негізгі операциялық жүйеге немесе жүйені 

қалпына келтіру бөліміне қайта қосады. 
– Devices – компьютерге қосылған барлық құрылғылар тізімін 

(сериялық нөмірімен) көрсетеді. 
Flashing – смартфондарда, планшеттерде және т.б. қолданылатын 

энергияға тәуелді жад, Көбінесе SD және USB flash -дискілеріндегі 
флэш-жадымен бірдей, тек операциялық жүйе жұмыс істеп тұрған 
кезде жылдамдық пен өнімділікті жақсарту үшін оңтайландырылған. 
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Google play – онлайн-дүкен, ол арқылы Android телефонының 
қолданушылары қосымшаларды табуып, орнатады, кітаптар, музыка 
және фильмдер жүктейді. Google play аналогы iOS (Apple) негізіндегі 
телефондарға арналған – App Store. 

Gesture – бұл Android-та қимылдар жиынтығын құру процесіне 
арналған қосымша. 

Global positioning system – жаһандық позициялау жүйесі (GPS). 
GPU – графикалық процессор, кадрлық буферде бейне құру және 

жылдам манипуляциялауға арналған. 
Hotspot – Интернет-провайдердің желісіне қосылған роутерді 

қолданумен, сымсыз желі арқылы Internet-ке қол жеткізуді қамтамасыз 
ететін қол жетімді нүкте. Hotspot негізінен Wi-Fi технологиясын 
қолданады. 

HDMI – шифрланған, қысылмаған сандық деректерді беруге 
арналған ықшам аудио/бейне. Бұл тұтынушының аналогтық стандарт-
тарына сандық балама. 

Hboot – аппараттық және телефондық бағдарламалық жасақтаманы 
тексеруге және инициализациялауға жауапты. Ол сондай-ақ БҚ ресми 
шығарылымдарын, сондай-ақ бірнеше заттарды жазу үшін қолданыла 
алады. HBoot компьютердегі BIOS-пен салыстыруға болады. 

HAVS – батареяны тұтынуды төмендететін, CPU жүктемесіне 
негізделген кернеуді динамикалық түрде реттейтін басқару жүйесі. 

iTunes – iOS негізінде құрылғыларын синхрондауға арналған 
бағдарлама. 

iTools – iTunes-тің аналогы, құрылғыдағы ақпаратты қарауға және 
басқаруға, логтарды алып тастауға, билдтарды орнатуға және iOS 
негізіндегі бейнелер/скриншоттарды түсіруге арналған бағдарлама. 

JIT – The Just-in-Time Compiler. Android 2.2 версиясынан бастап 
енгізілген бұл Android қосымшаларын айтарлықтай жылдамдатуға 
арналған бағдарламалық жасақтама әдісі.

Java – бағдарламалау тілі.
JDK – Eclipse-де әзірлеу ортасы. 
Kernel – операциялық жүйе мен қосымшалардың мобильді 

телефонның аппараттық құралдарымен өзара әрекеттесуіне мүмкіндік 
беретін бағдарламалық қамтамасыздандырудың деңгей. 

Launcher – қосымшаларды іске қосуға, телефон қоңырауларын 
шалуға және т.б. мүмкіндік беретін Android қолданушы интерфейсінің 
бөлігі. Ол Android-ке кірістірілген немесе оны Android Market-тен 
алуға болады. 
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LCD Density – әр түрлі контекстегі экран шешімдерін өлшеу, 
әдетте компьютерлік дисплейлер, сканерлер, сандық камералар. 

Nandroid – қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру үшін 
қолданылады.

OpenGL ES – жылдам және күрделі 3D кескіндер үшін қолдануға 
болатын OpenGL ES кітапханаларын ұсынады. 

Partition – телефонның ішкі жады (SD картасы емес), ол тұрақты 
(флэш) жады, NAND. Оны әдеттегі қатты диск сияқты тарауларға 
бөлуге болады. 

Preview – алдын ала қарау.
Provider – бұл қызмет провайдері. 
PRL – Preferred Roaming List (роумингтің таңдаулы тізімі), әдетте 

телефонға қай мұнараларға бірінші қосылуға болатынын хабарлау 
тәсілі. 

Recovery – телефонға арналған жүктеу режимі, бұл телефондағы 
деректер бөлімінен баптауларды жоюға мүмкіндік береді (қатты 
жою), немесе microSD картасының түпкі update.zip файлын қолданып 
жаңартуды жүзеге асырады. 

Rom/Firmware – құрылғының ішкі қоймасын білдіреді, ол 
құрылғының қалыпты жұмысы кезінде өзгертпеуі керек операциялық 
жүйенің нұсқауларын сақтауға арналған. 

Rooting – бұл Android ОЖ-да жұмыс істейтін мобильді телефон-
дарды, планшеттерді және басқа құрылғыларды қолданушыларға 
басқару артықшылықтарын беру процесі. 

Sideloading – ресми Android Market-ті айналып өтіп қосымшаларды 
орнату.

Splash Screen – Android жүктеу кезінде пайда болатын бейне. 
Splash screens бүкіл экранды немесе экранның ортасында орналасқан 
тіктөртбұрышты ғана қамтиды. 

Superuser/SU – жүйелік әкімші қолданатын арнайы қолданушының 
есепке алу жазбасы. Операциялық жүйеге байланысты бұл акка-
унт атын: root, administrator немесе supervisor деп атауға болады. 
Ұйымдарда әкімшілік артықшылықтар көбіне нақты адамдарға арна-
лады. 

Script – Android-ке арналған скриптер қабаты (The Scripting 
Layer for Android) (SL4A аббревиатурасы, бұрын Android Scripting 
Environment or ASE деп аталған) – көптеген түрлі тілдерде жасалған 
скриптерді тікелей Android құрылғыларында жасауға және іске қосуға 
мүмкіндік беретін кітапхана. Бұл скриптер Android қосымшалары 
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үшін Java қол жетімді көптеген API-ға қол жеткізе алады, бірақ 
интерфейсі жеңілдетілген. Скриптер интерактивті түрде терминалда, 
фондық режимде немесе Local арқылы іске қосылуы мүмкін.

SDK – белгілі бір пакетке, фреймворкқа, ойын консоліне, 
операциялық жүйеге немесе платформаға арналған қосымшалар 
құруға мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтама жиынтығы. 

SOD – құрылғы «ұйықтайтын» және оянбайтын күй. 
S-On – Қауіпсіздік режимі (Security-on), телефонның операциялық 

жүйесіне кірудің болмауын білдіреді. 
S-Off – операциялық жүйеге кірудің қауіпсіздігін бұзу. 
Tethering – ұялы телефонның Интернетке басқа құрылғылармен 

қол жетімділігі бар Internet байланысының таралуы. Бұл тарату 
кабельді қолданып, сымсыз желі (Wi-Fi), Bluetooth немесе физикалық 
байланыс арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін. Сымсыз желі арқылы 
байланыстыру жағдайында құрылғыны мобильді hotspot ретінде 
орнатуға болады. Интернет байланысы бар телефон басқаларға тете-
ринг қызметін ұсынатын портативті роутер сияқты жұмыс істейді. 

Twitter – бұл американдық әлеуметтік микроблог қызметі, онда 
қолданушы басқа қолданушылармен хабарлама жіберіп, олармен 
қарым-қатынас жасай алады. 

UDID (Unique Device Identifier) – 40 таңбадан тұратын 
бірегей құрылғы идентификаторы (iPad, iPhone немесе iPod Touch 
құрылғылары үшін). 

Userspace (Governor) – бұл қолданушы іске қосқан кез-келген 
бағдарламаға CPU-ның жұмыс жиілігін орнатуға мүмкіндік беретін 
жоспарлаушы. 

Underclock – CPU жылдамдығының төмендеуі.
Undervolt – CPU-ды қарқынды қолдану кезінде батареяның қызмет 

ету мерзімін ұзартуға және температураны төмендетуге мүмкіндік 
беретін процессордың кернеуінің шамалы төмендеуін білдіреді.

USB – Universal Serial Bus белгілеуге арналған. Бұл құрылғыларды 
компьютерге қосу әдісі. Қазір көптеген смартфондарда микро-usb-ді 
зарядтау және синхрондау үшін қолданылады. 

Updater Script – Android құрылғысы жаңартуларды ‘update.zip’ 
файлы арқылы орнатқанда, жаңарту режимінде қолданылатын файл-
дар файлдармен және құқықтармен кең ауқымды әрекеттерді орын-
дауы керек. {b,d,c}sh сияқты командалық жолды қолданудың орнына, 
Android-ты әзірлеушілер құрылғы өндірушілеріне қажет болған 
жағдайда кеңейтетін шағын функционалды тіл құруды шешті. Android 
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«Donut» (v1.6) релизінен шыққаннан кейін сценарий тілі Edify деп 
аталады және әдетте Android бастапқы қатардағы bootable/recovery/
{edify,edifyscripting,updater} бумаларында анықталады. 

User eXperience (UX) – бұл өнімді, жүйені немесе қызметті 
қолданудан және/немесе алдағы уақытта қолдануынан туындайтын 
қолданушының қабылдауы мен іс-әрекеті.

Wireless N – Интернетке сымсыз қосылу жылдамдығын арттыра-
тын технология. Wireless ‘N’ роутерлары Wireless ‘G’ и ‘B’ сымсыз 
адаптерлерімен де жұмыс істейді. 

WiiMax – жоғары жылдамдықты сымсыз Интернет сигналын кең 
аймақтарға таратуға арналған байланыс технологиясы.

Widget – бір немесе бірнеше түрлі бағдарламалық платформаларға 
арналған портативті кодты қамтитын бағдарламалық қосымшаның 
жалпы түрі.

YAFFS – NAND чиптерде жұмыс істейтін файлдық жүйенің 
нұсқасы. Бұл ескі чиптерде бір параққа 2 немесе 3 жазу циклын 
қолданатын YAFFS айналысқан – кір парақтар деп аталатын арнайы 
резервтелген ұяшықтарға жазумен белгіленді.

Zipalign – бұл Android SDK 1.6 нұсқасымен алғаш рет енгізілген 
архивтеу утилитасы. Ол APK құру кезінде жолдарды оңтайландырады. 
Бұл әрекет Android операциялық жүйесінің қосымшамен тиімді жұмыс 
жасауына мүмкіндік береді, сондықтан тұтастай алғанда қосымшалар 
мен жүйе жұмысын тездетеді. Zipalign-мен өңделген қосымшалардың 
жұмыс уақыты тез арада орындалады, нәтижесінде қосымшаны іске 
қосу кезінде оперативтік жад аз жұмсалады.
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ӨЗІН-ӨЗІ СЫНАУ СҰРАҚТАРЫ

1) Мобильді құрылғылардың пайда болу тарихы және олардың 
сәулеті. 

2) Мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйелер (шолу). 
3) Мобильді құрылғыларға арналған қазіргі заманғы ОС мүм-

кіндіктері. 
4) Мобильді қосымшалардың классификациясы. 
5) Бизнеске арналған мобильді қосымшалар. 
6) Ойындарға арналған мобильді қосымшалар. 
7) Мобильді әлеуметтік желілер. 
8) Мобильді бұлтты шешімдер. 
9) Мобильді құрылғылардың классификациясы.
10) Коммуникациялық технологиялар. 
11) GSM стандарттары.
12) Wi-Fi технологиясы. Стандарттар.
13) Bluetooth технологиясы.
14) Мобильді байланыстың қауіпсіздік мәселелері. 
15) Мобильді құрылғылардың негізгі түрлері. 
16 Мобильді құрылғыларға арналған ОЖ-нің негізгі ерекшеліктері.
17) Мобильді құрылғыларға арналған ОЖ-де үйлесімділікті қамта-

масыз ету үшін қажетті негізгі файл форматтары. 
18) Мобильді құрылғыларға арналған ОЖ-де коммуникациялық 

қолдау технологиясы. 
19) Мобильді құрылғылар үшін кеңінен қолданылатын ОЖ. 
20) WindowsMobile.
21) Symbian OS.
22) BlackBerry OS.
23) Мобильді құрылғыларға арналған ОЖ-ны одан әрі дамытудың 

болашағы мен бағыттары.
24) Java 2 Micro Edition платформасында мобильді қосымшаларды 

іске асыру. 
25)  Мобильді қосымшалардың конструкторы. 
26)  Смартфондарға арналған интерфейстерді құру ерекшеліктері. 

Юзабилити принциптері. 
27)  Processing ортасында мобильді қосымшаларды әзірлеу.
28)  iOS OЖ құрылғыларының мысалдарындағы мобильді құрыл-

ғылар, ерекшеліктері.
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29) Android OЖ құрылғыларының мысалдарындағы мобильді құ-
рылғылар, ерекшеліктері. 

30) Windows Mobile OЖ құрылғыларының мысалдарындағы мо-
бильді құрылғылар, ерекшеліктері. 

31) Мобильді құрылғыларға арналған Java, архитектурасы мен 
мүмкіндіктері. 

32) Мобильді құрылғыларда бағдарламалау кезіндегі Java-ның 
кемшіліктері мен артықшылықтары. 

33) Мобильді қосымшалардың клиенттік-серверлік өзара әрекеті. 
34) Android-тағы Java виртуалды машинасы, ерекшеліктері.
35) Android OЖ үшін қосымшалар құру: қосымшаларды әзірлеу 

жолдары. 
36) Android SDK және Android NDK. Тағайындалуы және ерек-

шеліктері. 
37) Android ОЖ-мен жұмыс істеу принциптері: Activity және Intents. 

Анықтамалар, мысал. 
38) Android ОЖ-мен жұмыс істеу принциптері: Views, Services. 

Тағайындалуы, мысал. 
39) Android ОЖ-мен жұмыс істеу принциптері: ContentProvider, 

BroadcastReceiver. Тағайындалуы.
40) Android басқару элементтерінің құралдары. 
41) Android ОЖ оқиғаларын өңдеу моделі. Оқиғаларды өңдеу-

шілердің үлгісі.
42) Android ОЖ-де аппараттық құралдарға қол жеткізудің мысалы: 

акселерометрлер мен гироскоптар.
43) Android ОЖ-де анимация және қимылдар.
44) Apple жабық экожүйесінің тұжырымдамасы.
45) iOS қосымшаларын тарату тәсілдері. Әр түрлі iOS нұсқала-

рының ерекшеліктері. iOS қолданушы интерфейсінің тұжы-
рымдамалары. 

46) Халықаралық стандарттарға сәйкес ОЖ қауіпсіздігін жіктеу.
47) Мобильді бағдарламалау, әзірлеу платформалары. 
48) Android қосымшасының архитектурасы. Қосымша ресурста-

ры. Қолданушы интерфейсі. Android қосымшаларын әзірлеу 
құралдары. 

49) Android үшін негізгі әзірлеу құралдары.
50) Бағдарламалаудың даму кезеңдері мен тенденциялары, мобильді 

қосымшалар құруда АТ қолдану тәсілдері.
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51) Мобильді қосымшаларды әзірлеудегі сервистік бағдарламалар 
мен қоршамдар. 

52) Android қосымшасын Google Play-де жариялау.
53) Мобильді қосымша құрудың негіздемесі.
54) Мобильді қосымшаның құрылымын құру: техникалық тап-

сырма.
55) Мобильді қосымшаны іске қосу.
56) Мобильді қосымша мақсатты аудиториямен жаңа байланыс ка-

налы ретінде.
57) Қосымша шаблоны.
58) Қолданушы интерфейсін визуалды редакциялау.
59) Графикалық дизайнерлерге арналған дизайн немесе жобалау 

интерфейсі.
60) Мобильді қосымшаны құруға, құрастыруға және жинауға 

қажетті құралдарды қамтитын бағдарламалау құралдарының 
жиынтығы.

61) Android қосымшасының графикалық қолданушы интерфейсі 
компоненттерінің иерархиясын сипаттауға арналған белгілеу 
тілі.

62) Мобильді қосымшалардың мақсатты нарығын бизнес-талдау.
63) Мобильді қосымшаларды прототиптеу.
64) Код жазу және мобильді қосымша технологияларын енгізу.
65) Мобильді қосымшаларды тестілеу.
66) Дүкенге қосымша қосу.
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4 HOW WE CREATED OUR PROJECT 
IN THE PROCESSING ENVIRONMENT 

4.1 Planning for a Project

As we noted in the previous part of our tutorial, when starting work on 
a project, it is necessary to formulate the design stages. For our project, we 
will formulate three points (Figure 4.1):

1) Goal.
2) Final acceptable result.
3) Time or deadline.

Figure 4.1. Setting a task

A goal gives a direction in which to move, work. A result gives an 
understanding of till what point to work. And the deadline limits the time 
without which the work will drag on or be postponed indefinitely. This 
applies to both work or educational projects, and your own «pet – project».

Offtop. A deadline is a deadline by which a certain end result of work 
must be ready. With any work, deadlines are set for someone. But even 
when working for yourself, you need to set your own deadlines in order to 
work more productively.

A pet project (from the English pet – pet) is a project created by a 
developer, so to speak, for himself. Professional programmers create such 
projects for self-development, learning new technologies and, possibly, the 
future of their own startup.

A startup is a new company with a minimum of resources, which is 
based on an innovative idea. One of the most common options for starting 
your own business in the modern world.

After this basic formulation, you can start more detailed planning. It 
consists in breaking this big task into small sub-tasks and prioritizing them. 
Those are in small steps in the form of the same three items in order of 
importance (Figure 4.2).
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Figure 4.2. Division on sub-tasks

This division into subtasks allows you to get a minimal working project, 
which can already be used as an alpha version for initial testing. And only 
then refine it by adding new functionality.

Offtop. In software development, it is customary to use the division 
into alpha, beta and gamma versions. The alpha version is used for internal 
testing. A small group of users often join the beta test. And already the 
gamma version is being released.

A release is a complete and sometimes final release of a program or 
application for use by a wide range of people and companies.

In addition to dividing into subtasks, it is recommended to prescribe an 
algorithm for executing the program for each of them. Such an algorithm 
can be in basic verbal form or in the form of a detailed flowchart. The 
more detailed the algorithm is written or drawn, the easier it will then be 
to implement it in the code. You will also need a flowchart to apply for a 
copyright certificate if the developer wants to protect his program and idea 
as intellectual property.

Offtop. Algorithm is an instruction in the form of a sequence of short 
and unambiguous actions to obtain a certain result.

Block diagram is a graphical algorithm in the form of standardized 
blocks connected by arrows-lines.

As an example, let’s look at creating a mobile game application in the 
Processing environment.

 First of all, we will formulate the goal of the project. The goal is to 
gain practical skills in developing a full-fledged mobile application-game. 
Timeline – until the end of this chapter.

Result: Spaceship game.
Description: At the bottom of the screen there are buttons positioned 

symmetrically on the left and right. On the left side of the screen, a 
«spaceship» is moving. When you press the right button the «ship» moves 
up, when you press the left – down. «Meteor» flies from right to left. It 
disappears off the left edge of the screen. When a meteor passes in the 
upper right corner, the number of points increases by one. A new «meteor» 
appears with a certain periodicity at different heights. The speed of 
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movement of «meteors» and their number are gradually increasing. When 
the «meteor» hits the «ship», the number of lives in the upper left corner is 
reduced by one. The initial number of lives is 3. When the lives are reduced 
to 0, the loss screen is displayed. 

The key three points for the entire draft have now been formulated.
The next step is to break the entire development into sub-tasks that 

include:
1) draw the key elements of the game interface (buttons, ship, meteor);
2) prescribe hitting the buttons;
3) register the movement of objects (ship and meteor);
4) limit the movement of objects (ship and meteor);
5) add a loss condition (a meteor hit on a ship) and a loss screen;
6) add an array of «meteors»;
7) add changing points and lives.
As you can see, after the third stage, you can give the game for a 

preliminary assessment to colleagues, and after the fifth - even to loyal 
players.

But besides this, you can improve the game:
8) adding a menu at the beginning of the game. The goals that are 

achieved in this case:
9) inserting pictures as objects and using local dimensions;
10) creating buttons;
11) restriction of changing objects;
12) search for new commands;
13) work with text;
14) creating menus and submenus.
The timeline is also limited to one or two sub-clauses of this tutorial.
If we talk about algorithms, then the list of subtasks formulated above 

is already an algorithm. But not for the program, but for the developer 
himself. Directly the same algorithms in verbal form or in the form of block 
diagrams will be given below for a specific subtask, for a visual comparison 
with the final code. Here we will analyze only the basic principles of 
construction.

So, the algorithms should have the following properties:
1) Finiteness: The algorithm must necessarily end after a certain number 

of steps. Otherwise, the device executing it will enter an endless loop 
and «hang».

2) Certainty: Each step of the algorithm must be fully defined and leave 
no room for thinking or guessing.
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3) Input: information for performing actions must be entered before the 
step with these actions.

4) Conclusion: The algorithm should always return some value or result. 
Such information output can be in the middle and / or in the final part 
of the algorithm.

5) Efficiency: The algorithm should consist of basic operations that can 
be performed exactly in a limited time with just a pen on paper.

The block diagram has the same properties, but consists of steps not 
in the form of text, but in the form of standardized schematic blocks – 
Table 5.1.

Table 5.1. Standard elements of block diagram

Элемент Атауы Тағайындалуы
1 2 3

 
Action 

Defines any type of operation 
performed in the processor or 
memory 

Data (input/inference)
Used to enter and withdraw 
information

 

The question 
(condition or solution)

Used for any binary issue 
(Yes-No, True Lies)

 

Connector 

Allows you to draw a block 
scheme without crossing and 
stretching lines through the 
entire scheme 

 

Pre-defined process 
(function)

Used to refer to a sub-algorithm 
or function

 
Limiter 

Shows where the algorithm, 
process, or function is at the 
beginning and windows

 
Arrows

Pointing out the direction 
of the following actions
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Basic rules for building block diagrams:
1) All blocks must be connected by arrows.
2) From the previous block, the arrow points to the middle of the top of 

the next block. The next block is drawn from the middle of the lower 
part of the block. An exception is the question block.

3) The question block has two output arrows. They are drawn from each 
side or one – from the bottom from the middle, the second - from the 
side.

4) Usually the sequence of actions in the flowchart is shown with arrows 
from top to bottom. But there are cases of movement from bottom to 
top, until they exceed 3 steps.

5) The connector is used for interrupts in the flowchart (from one page 
to another or from the bottom of the flowchart to the top, more than 3 
steps).

6) Each function has its own separate block diagram.
7) All block diagrams start with a limiter or function block.
8) All block diagrams end with a limiter block.
Once again, I would like to remind you that the ability to draw up verbal 

algorithms and flowcharts can be useful not only in programming, but in 
working with people, planning your own activities and even in everyday 
family life.

4.2 Inserting Drawings as Objects

The first stage in the development of the game was the task of drawing 
buttons, a ship and a meteor.

Of course, you can draw all of these elements using the standard rect(), 
ellipse(), triangle(), and line() shapes. But not every developer knows how 
to draw well. And to facilitate development, you can draw an object not in 
the code, but in advance in special graphic editors, simply by pasting this 
drawing in the right place.

Any picture is inserted in three stages: creating a variable, loading a file 
into this variable, positioning the picture in the application.

To clearly understand how to work with pictures, let’s set the background 
with the loaded picture. To do this, create a Spaceship folder. Create an 
internal data folder in it. Then we find or draw a picture in .png format 
and save it in this folder, preferably with a Latin name that makes it clear 
what kind of picture it is. And only then, we write the code in Processing 
and save it as a Spaceship sketch in the folder of the same name, which we 
created a little earlier. The code is as follows:
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PImage sky;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  sky=loadImage(«sky.png»);
}

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight); 
}

In the PImage code, this is the type of the variable that stores the 
pictures, sky is the name of the variable. This is the first step.

The second step is to load the image into the sky variable using the 
loadImage() command from the sky.png file. Note that loading is usually 
written in void setup() to be done once at the very beginning.

 The next step is to place the sky image in the right place – 0, 0, 
displayWidth, displayHeight – using the image() command. In the example, 
the location is spelled out with four numbers: the first two are the location 
of the upper right corner, the last two are the dimensions of the image in 
width and height (in this case, the image can be stretched or compressed). 
If only two numbers are specified – for example, image (sky, 0,0);, then the 
image will be displayed in its real resolution.

Important!!! When downloading a code with a large amount of 
multimedia (pictures, music, videos) to a smartphone, it is likely that 
significant computing power of both a computer and a smartphone will 
be required. Especially if in the application multimedia files are not only 
displayed, but also processed. For example, images are stretched or 
compressed. Therefore, do not be surprised if an application with pictures, 
videos and music takes a long time to compile and takes a long time to start 
for use.

Offtop. Compilation is a kind of translation from «human» code to 
«machine» one. Computers, smartphones and other computing equipment 
operate on ones and zeros. And the code that is written in the development 
environment looks much closer to human speech. So, compilation or 
«translation» for the programmer is usually done by the development 
environment.

But there are specialists who can write in a «low-level» language (very 
close to machine code). The most famous low-level languages are the 
Assembler languages.
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And such common languages as C #, Java, JS, Python and others are 
called «high-level» languages, since they are much closer to human speech. 
(By the way, it should be added that the JS and Python languages are not 
compiled, but interpreted).

Now let’s move on to the immediate task: draw buttons, a ship and a 
meteor. Let’s leave the previously drawn background. And first, let’s write 
down the algorithm and draw a block diagram of the code.

The algorithm will be as follows:
1) Start.
2) Download sky.png, ship.png and meteor files.png into variables Sky, 

ship and meteor.
3) Display the sky image to the full screen, ship – from the right edge to 

the middle, and the meteor – from the left edge in the middle.
4) Drawing two buttons in the form of circles in the right and bottom left 

corners of the screen.
5) The end.
The block scheme for such an algorithm will look like Figure 4.3.

Figure 4.3 - Block Diagram of the basic interface 

Now let’s implement the code based on the above brock diagram:
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PImage sky, ship, meteor;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
  image(ship,10,displayHeight/2-50, 200,100);
  image(meteor,displayWidth-120, displayHeight/2-35,120,70);
  ellipse(150, displayHeight-150, 100, 100);
  ellipse(displayWidth-150, displayHeight-150, 100, 100);
}

And we get the interface as in Figure 4.4.

Figure 4.4. The initial game interface

The question may arise why the parameters (10, displayHeight/2-50, 
200, 100) were used when positioning the image of the ship? The last two 
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numbers – 200, 100 – are chosen by the developer «by eye» so that the ship 
is visually beautiful and conveniently placed on the screen. The number 10 
for the position in width was chosen so that the ship is located almost at the 
very left edge of the screen.

Height location is a little more complicated. First is the middle of the 
displayHeight/2 screen. But if you place the ship there (and the image is 
placed relative to its upper right corner), then the ship will not be exactly 
in the middle, but slightly lower. To hit exactly in the middle, you need the 
middle of the ship to coincide with the middle of the screen, which means 
you need to shift the image up by half of its height: 100/2 = 50 and we get 
displayHeight/2-50.

We carry out calculations for the image of the meteor. We select the 
dimensions visually: 120, 70. By height - place the middle of the meteor in 
the middle of the displayHeight/2-35 screen. By width – we place it from 
the right edge by shifting displayWidth-120 to the left by the width of the 
meteor itself, so that it is not behind the screen, but exactly on the left edge.

 We do similar calculations for the buttons. They should be the same in 
size and height. Therefore, we visually select the sizes 100, 100 and place 
them at the bottom of the displayHeight screen, shifting them upwards by 
their height 100 and the visual offset from the edge by another 50. The 
buttons differ only in width. One button is located in the left corner 0 with 
an offset of 150 (100 – size, 50 – visual padding) to the right: 150. The 
second is in the right corner of displayWidth with an offset of 150 to the 
left: displayWidth-150.

The designed interface may differ slightly depending on which images 
the developer has saved in the data folder

Important!!! It is recommended to download the application to your 
phone at the end of each step to check how correctly it works as a mobile 
game.

4.3 Defining Object Local Sizes

Different devices have different screen resolutions. This statement is also 
true for smartphones with tablets. Therefore, an object whose size is set by 
a certain number of pixels may differ significantly in its rendering on the 
screen of different devices.

In the Processing environment, all dimensions are in pixels. This means 
that by adjusting the size of objects in the application for one device, you 
can get an unsightly interface in another device. Objects may become too 
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small or too large. Drawings can overlap. But the buttons may appear, in 
general, outside the screen and it will be impossible to use them.

This problem can be dealt with by using the so-called «local units of 
measurement» of dimensions. That is, measuring distances on the screen 
not through pixels, but through the created units of measurement, depending 
on the screen resolution.

The resolution or screen size in Processing can be cleared and captured 
in memory when the program is run using the displayWidth, displayHeight 
variables. It is worth starting from them when creating local variables. In 
the real world, this can be compared to how you can set the dimensions of a 
rectangle not using a ruler and measuring in centimeters, but by drawing a 
sheet of paper into a certain number of equal parts, separately in width and 
height.

First, let’s create two variables for local dimensions in width – w, and 
height – h:

float w,h;
PImage sky, ship, meteor;

Then, after defining the actual screen sizes displayWidth, displayHeight 
in the size() command, set the values of these local units, dividing the 
screen into 500 parts in width and height:

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  w=displayWidth/500;
  h=displayHeight/500;
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

Now all sizes need to be rewritten using these local units of measurement:

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
  image(ship,10*w,displayHeight/2-50*h, 200*w,100*h);
  image(meteor,displayWidth-120*w, displayHeight/2,120*w,70*h);
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  ellipse(150*w, displayHeight-150*h, 100*w, 100*h);
  ellipse(displayWidth-150*w, displayHeight-150*h, 100*w, 100*h);
}
 
Important!!! Note that in places where the displayWidth, displayHeight 

system variables are used, local units are not used. There is already an 
adjustment to the actual screen size.

As a result, we get the interface as in Figure 4.5.

 
Figure 4.5. Game interface on local units

As you can see, the previously selected sizes were not suitable and they 
need to be adjusted: 

float w,h;
PImage sky, ship, meteor;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  w=displayWidth/500;
  h=displayHeight/500;
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
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  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
  image(ship,10*w,displayHeight/2-25*h, 100*w, 50*h);
  image(meteor,displayWidth-50*w, displayHeight/2-25*h,50*w,25*h);
  ellipse(60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
  ellipse(displayWidth-60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
}

And now, with the corrected local units of measurement, we get the 
interface, which is shown in Figure 4.6.

 
Figure 4.6. Adjusted to local units game interface

In the future, all sizes and locations must be specified through them.

4.4 Creating Full-Fledged Buttons

The next step in the development plan is programming full-fledged 
buttons. This task can be written as the following algorithm:
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1) Beginning.
2) If you pressed the screen, then step 3. Otherwise, Step 9.
3) If you hit the left button, step 4. Otherwise, Step 6.
4) Moving the ship upward a certain distance.
5) Go to Step 9.
6) If you hit the right button, step 7. Otherwise, Step 9.
7) Moving the ship down a certain distance.
8) Go to Step 9.
9) End.
In the form of a block diagram, this algorithm will look like in Figure 

4.7.
In order to check if the hit on the button is correctly spelled out, you first 

need to adjust the code so that the ship can be moved along the left edge of 
the screen.

 
Figure 4.7. Block Diagram of hitting buttons

So, you need to create a variable to move the ship vertically, set the 
initial location and apply it in the code:
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float w,h;
float ShipY;
PImage sky, ship, meteor;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  w=displayWidth/500;
  h=displayHeight/500;
  ShipY=displayHeight/2-25*h;
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
  image(ship,10*w, ShipY, 100*w, 50*h);
  image(meteor,displayWidth-50*w, displayHeight/2-25*h,50*w,25*h);
  ellipse(60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
  ellipse(displayWidth-60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
}

Now let’s implement the block diagram from Figure 4.7. First, we write 
down the «pressing» on the screen:

void mousePressed(){
}

Next, divide the screen into two halves (displayWidth/2): if you hit the 
left half with your finger/mouse (mouseX), the ship moves up, and the right 
half – down. We implement this through two conditions:

void mousePressed(){
  if(mouseX<displayWidth/2){
    ShipY-=10;
  }
  if(mouseX>displayWidth/2){
    ShipY+=10;
  }
}
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One might argue that it is not necessary to use two if conditions, you 
can get by with the form if… else. But a little later in the code, you need 
exactly two conditions for two separate buttons.

Now for the right button, let’s move the border from the middle of the 
screen to the right edge of the button displayWidth - 60*w (center of the 
button) + 20*w (half the width of the button) = displayWidth - 40*w: 

void mousePressed(){
  if(mouseX< displayWidth - 40*w){
    ShipY+=10;
  }

Here we add a hit border to the left edge of the button displayWidth -
60*w (center of the button) - 20*w (half the width of the button) = 
displayWidth – 80*w:

void mousePressed(){
  if(mouseX< displayWidth - 40*w && mouseX> displayWidth - 80*w){
    ShipY+=10;
  }

It remains to limit the hit to the button on the height of mouseY from 
below (displayHeight-75*h+25*h) and on top (displayHeight-75’h-25’h):

void mousePressed(){
  if (mouseX < displayWidth - 40*w && mouseX > displayWidth - 

80*w && mouseY < displayHeight - 50*h && mouseY > displayHeight 
- 100*h){

    ShipY+=10;
  }

We do the same for the left button:

void mousePressed(){
  if (mouseX < 80*w && mouseX > 40*w && mouseY < displayHeight 

- 50*h && mouseY > displayHeight - 100*h){
    ShipY-=10;
  }
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The buttons are ready, but hitting the buttons is written as hitting 
rectangles, not ellipses. If the developer is «friendly» with the mathematical 
description of geometric objects on the coordinate plane, then he can figure 
out how to hit the ellipses, but more on that later. If not, consider this 
further.

In general, the ellipse is mathematically described as follows:

x2/a2 + y2/b2 = 1,

variables shown in figure 4.8.
 

 
Figure 4.8. Ellipse in general form

By analogy with a circle, if the ellipse is not at the origin, then the 
equation of the ellipse is transformed as follows:

(x – cx)2/a2 + (y – cy)2/b2 = 1,

where cx, cy – coordinates of the center of the ellipse on the X- and Y-axis 
respectively.

For a mathematical description not only of the contour of the ellipse, but 
also of the entire area inside, it is necessary to correct the equation into the 
inequality:

(x – cx)2/a2 + (y – cy)2/b2< = 1.

Now it is enough to add the obtained mathematical description to the 
condition of hitting the button. For the left button we get:

(sq(mouseX-60*w)/sq(20*w)+sq(mouseY-(displayHeight-75*h))/
sq(25*h))<=1).

For the right button:
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(s q (mo u s e X- (d i s p l a yW i d t h - 6 0* w)) /s q (2 0* w)+ s q (mo u s eY-
(displayHeight-75*h))/sq(25*h))<=1).

 
Of the new commands, sq() is added here, which squares everything 

in its brackets. It is also important not to forget or omit all the necessary 
parentheses, otherwise the hit condition will not work as it should.

But, if for a developer the math of this level is still difficult, you can 
even limit round buttons to rectangular borders, as was done before.

4.5 Limiting Objects Motion and Chang 

The third priority task from the development process is already halfway 
through: the movement of the ship has already been written to test the 
operation of the buttons. Now we need to register the horizontal motion of 
the meteor. To do this, you need to introduce a new variable:

float MeteorX;

Set an initial value in void set up(): 

  MeteorX=displayWidth;

We use it in drawing a meteor:

  image(meteor,MeteorX, displayHeight/2-25*h,50*w,25*h);

The meteor must shift in each frame, which means that the movement 
must be written out in the void draw():

MeteorX-=5;

Number 10 is the speed at which the meteor is moving. If you reduce it, 
the meteor will slow down. If you increase it, it will accelerate.

Let’s immediately introduce an additional variable for this speed:

float MeterSpeed=5;

and we use it:

MeteorX-=MeteorSpeed;
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Now both objects, the ship and the meteor, are moving almost as it 
should. Moving on to the fourth task: Restricting the movement of objects 
(ship and meteor).

 What are these restrictions and why are they needed?
Please note that when you long press only the left or only the right 

button, the ship goes off the edge of the screen. In order to prevent this, 
restrictions must be introduced. This is done using the if command.

The algorithm will be as follows:
1) Start.
2) Reading the location of the ship.
3) If the ship is higher than the top edge of the screen, then step 4, 

otherwise step 5.
4) Move the ship back to the top edge.
5) If the ship is below the bottom edge of the screen, then step 6, 

otherwise step 7.
6) Move the ship back to the bottom edge.
7) The end.
The block scheme turns out like in figure 4.9.

Figure 4.9. Ship Movement Restriction Block Diagram
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Further, it is necessary to register the ship restrictions from above in the 
program code. To do this, we determine when the ship goes over the edge. 
This happens when the top of the ship ShipY becomes higher than the top 
of the screen 0 or ShipY<0. Then you will need to return the ship to the 
edge of the screen or ShipY=0;. As a result, before drawing the ship on the 
screen, write the following code:

  if (ShipY<0){
    ShipY=0;
  }
  image(ship,10*w, ShipY, 100*w, 50*h);

Now we will constrain the ship from below. The ship goes over the edge 
when the bottom of the ship ShipY+50*h (because the top edge is ShipY 
and the height of the ship is 50*h) becomes lower than the bottom of the 
screen displayHeight or ShipY+50*h>displayHeight. Then you need to 
return the bottom of the ship to the bottom edge of the screen or ShipY= 
displayHeight-50*h;. The result is this code:

  if (ShipY<0){
    ShipY=0;
  }
  if (ShipY+50*h>displayHeight){
    ShipY= displayHeight-50*h;
  }
  image (ship,10*w, ShipY, 100*w, 50*h);

Now let’s move on to the movement of the meteor. Task: when the 
meteor leaves the left edge of the screen, you need to return it to the right 
edge by speeding up its movement

Algorithm:
1) Start.
2) Read the position of the meteor horizontally.
3) If the meteor is behind the left edge of the screen, then step 4. 

Otherwise step 6.
4) We move the meteor exactly over the right edge.
5) We increase the speed of the meteor’s flight.
6) The end.
The block diagram is as follows:
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Figure 4.10. Meteor Movement Restriction Diagram 

To write the code, let’s determine when the meteor goes over the 
edge. This happens when the left side of the MeteorX becomes more to 
the left than the left side of the screen 0 or MeteorX<0. Then you need 
to return the left edge of the meteor to the right edge of the screen or 
MeteorX=displayWidth; and speed up the movement of the meteor, 
increasing its speed MeteorSpeed+=1;. Before drawing the meteor on the 
screen, the following code is written:

  if(MeteorX<0){
    MeteorX=displayWidth;
    MeteorSpeed+=1;
  }
  image(meteor, MeteorX, displayHeight/2-25*h,50*w,25*h);

In order for a meteor to appear in a random place vertically on the 
screen, you need another variable:
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float MeteorX, MeteorY;

Immediately set the random location of the meteor at the launch of the 
program in the void setup():

  MeteorY=random(0, displayHeight-25*h);

It is important to take into account here that the lower boundary for the 
random location of the meteor is not displayHeight (otherwise the meteor 
may appear below the screen), but above the boundary at a meteor height of 
25*h. Therefore, it turned out displayHeight-25*h.

Let’s add the same line to the meteor movement code:

  if(MeteorX<0){
    MeteorX=displayWidth;
    MeteorY=random(0,displayHeight-25*h);
    MeteorSpeed+=1;
  }

And now the meteor will appear every time on the right at different 
heights, as seen in figure 4.11.

Figure 4.11. A game with a full-fledged movement of the ship and the meteor
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4.6 Creating Features

At this stage of development, we see that the code turned out to be quite 
large – 46 lines with space.

float w,h;
float ShipY;
float MeteorX, MeteorY;
float MeteorSpeed=5;
PImage sky, ship, meteor;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  w=displayWidth/500;
  h=displayHeight/500;
  ShipY=displayHeight/2-25*h;
  MeteorX=displayWidth;
  MeteorY=random(0,displayHeight-25*h);
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

void draw(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
  if(ShipY<0){
    ShipY=0;
  }
  if(ShipY+50*h>displayHeight){
    ShipY= displayHeight-50*h;
  }
  image(ship,10*w, ShipY, 100*w, 50*h);
  if(MeteorX<0){
    MeteorX=displayWidth;
    MeteorY=random(0,displayHeight-25*h);
    MeteorSpeed+=1;
  }
  image(meteor,MeteorX, MeteorY,50*w,25*h);
  ellipse(60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
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  ellipse(displayWidth-60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
  MeteorX-=MeteorSpeed;
}

void mousePressed(){
  if ((sq(mouseX-60*w)/sq(20*w)+sq(mouseY-(displayHeight-75*h))/

sq(25*h))<=1){
    ShipY-=10;
  }
  if ((sq(mouseX-(displayWidth-60*w))/sq(20*w)+sq(mouseY-

(displayHeight-75*h))/ sq(25*h)) <=1){
    ShipY+=10;
  }
}

Important!!! Notice the spaces after the variable declarations and each 
void. They are fundamental not for the environment, but for the developers 
themselves. This formatting makes the code easier to read and understand. 
Such a kind of «red line».

The same goes for the indentation within each pair of curly braces.
{}. Such indentation helps to understand which part of the code is in 

which pair of parentheses. They also let you see where these parentheses 
open and where they close. This makes it easier to track down a parenthesis 
that has not been closed.

In the resulting code, everything works as planned. But with each new 
functionality it becomes more and more difficult to read it. To format the 
code correctly, professional programmers recommend creating their own 
separate functions for each small task. Let’s learn how to do it.

Any functions in Processing are written in this order:
1) The data type that this function returns.
2) Function name.
3) In parentheses, the types and names of the parameters that the 

function uses.
4) In curly braces, the actions to be performed in the function.
As an example, let’s take the system variable:

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
} 
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The first part will be the word void, since this function, when executed, 
does not return any value to the program. Then comes the name setup. 
Nothing is written in parentheses () because the function does not require 
any external parameters to execute. The curly braces indicate the actions to 
be performed – {size (displayWidth, displayHeight);}.

Let’s now take the drawing of the meteorite into a separate function. 
Such a function will not return any value, so we write the word void. Let’s 
call this function Meteor. This function does not require parameters, so the 
parentheses are left blank. And in curly braces we transfer all the commands 
from void draw that relate to drawing a meteor. 

void Meteor(){
  if(MeteorX<0){
    MeteorX=displayWidth;
    MeteorY=random(0,displayHeight-25*h);
    MeteorSpeed+=1;
  }
  image(meteor,MeteorX, MeteorY,50*w,25*h);
  MeteorX-=MeteorSpeed;
}

We also transfer the drawing of the ship to a separate function. We 
write void, then the name Ship with empty curly braces and insert all the 
commands for drawing the ship from void draw. 

void Ship(){
  if(ShipY<0){
    ShipY=0;
  }
  if(ShipY+50*h>displayHeight){
    ShipY= displayHeight-50*h;
  }
  image(ship,10*w, ShipY, 100*w, 50*h); 
}

Также поступаем и для прорисовки фона:

void Background(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
}
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We take the buttons as a separate function: 

void ShipMovingButtons(){
  ellipse(60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
  ellipse(displayWidth-60*w, displayHeight-75*h, 40*w, 50*h);
}

As a result, draw() consists of only four functions, where from the name 
it is absolutely clear what exactly they do.:

void draw(){
  Background();
  Ship();
  Meteor();
  ShipMovingButtons();
}

Let’s also look at the void set up():

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  LocalSizeUnits();
  InitialPositions();
  LoadImages();
} 

First, let’s take out, separately, the calculation of local measurement 
units of the dimensions:

void LocalSizeUnits(){
  w=displayWidth/500;
  h=displayHeight/500;
}

After that, in a separate function, we collect the calculation of the initial 
values of all variables:

void InitialPositions(){
  ShipY=displayHeight/2-25*h;
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  MeteorX=displayWidth;
  MeteorY=random(0,displayHeight-25*h);
  MeteorSpeed=5;
}

The last block in a separate function is to collect the loading of all 
images from the data folder:

void LoadImages(){ 
  sky=loadImage(«sky.png»);
  ship=loadImage(«ship.png»);
  meteor=loadImage(«meteor.png»);
}

And, of course, you also need to create mousePressed(): 

void mousePressed(){
  ShipMovingButtonsPresssed();
}

And it is necessary to make pressing the ship control buttons as a 
separate function:

void ShipMovingButtonsPresssed(){
  if((sq(mouseX-60*w)/sq(20*w)+sq(mouseY-(displayHeight-75*h))/

sq(25*h))<=1){
    ShipY-=10;
  }
  if ((sq(mouseX - (displayWidth - 60*w)) / sq(20*w) + sq(mouseY - 

(displayHeight -75*h)) / sq(25*h)) <= 1) {
    ShipY+=10;
  }
}

The result is a program code divided into clear logical parts. And, if 
necessary, to adjust something, then it will be quite easy to find the desired 
part and a specific place where these changes are made.

Offtop. This separation and formatting can be done in more and more 
detail. The code, after correction, will look like this:
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final int BUTTON_WIDTH = 40;
final int BUTTON_HEIGHT = 50;
final int SHIP_SPEED = 10;
final int METEOR_START_SPEED = 5;

final String BACKGROUND_IMAGE = «sky.png»;
final String SHIP_IMAGE = «ship.png»;
final String METEOR_IMAGE = «meteor.png»;

float xRatio,yRatio;
float ShipY;
float MeteorX, MeteorY;
float MeteorSpeed;
PImage sky, ship, meteor;

void setup(){
  size(displayWidth, displayHeight);
  initSizeUnits();
  initStartPositions();
  LoadImages();
}

void draw(){
  drawBackground();
  drawShip();
  drawMeteor();
  drawButtons();
}

void mousePressed(){
  boolean isMoveUpButtonPressed = (sq(mouseX-60*xRatio)/

sq(20*xRatio)+sq(mouseY-(displayHeight-75*yRatio))/sq(25*yRatio))<=1;
  if(isMoveUpButtonPressed){
    moveShipUp();
  }
  boolean isMoveDownButtonPressed = (sq(mouseX-(displayWidth-

60*xRatio))/sq(20*xRatio)+sq(mouseY-(displayHeight-75*yRatio))/
sq(25*yRatio))<=1;
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  if (isMoveDownButtonPressed){
    moveShipDown();
  }
}

void initSizeUnits(){
  xRatio=displayWidth/500;
  yRatio=displayHeight/500;
}

void initStartPositions(){
  moveShipToStart();
  moveMeteorToStart();
  MeteorSpeed=METEOR_START_SPEED;
}

void LoadImages(){ 
  sky=loadImage(BACKGROUND_IMAGE);
  ship=loadImage(SHIP_IMAGE);
  meteor=loadImage(METEOR_IMAGE);
}

void drawBackground(){
  image(sky,0,0,displayWidth, displayHeight);
}

void drawShip(){
  if(ShipY<0){
    ShipY=0;
  }
  if(ShipY+50*yRatio>displayHeight){
    ShipY= displayHeight-50*yRatio;
  }
  image(ship,10*xRatio, ShipY, 100*xRatio, 50*yRatio); 
}

void drawMeteor(){
  if(MeteorX<0){
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    moveMeteorToStart();
    increaseMeteorSpeed();
  }
  image(meteor,MeteorX, MeteorY,50*xRatio,25*yRatio);
  moveMeteor();
}

void drawButtons(){
  ellipse(60*xRatio, displayHeight-75*yRatio, BUTTON_

WIDTH*xRatio, BUTTON_HEIGHT*yRatio);
  ellipse(displayWidth-60*xRatio, displayHeight-75*yRatio, BUTTON_

WIDTH*xRatio, BUTTON_HEIGHT*yRatio);
}

void moveShipUp(){
  ShipY-=SHIP_SPEED;
}

void moveShipDown(){
  ShipY+=SHIP_SPEED;
}

void moveShipToStart() {
  ShipY=displayHeight/2-25*yRatio;
}

void moveMeteor() {
  MeteorX-=MeteorSpeed;
}

void moveMeteorToStart() {
  MeteorX=displayWidth;
  MeteorY=random(0,displayHeight-25*yRatio);
}

void increaseMeteorSpeed() {
  MeteorSpeed+=1;
}
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As you can see, there are many more individual functions with this 
formatting. In addition, final constants were used. Their declaration and 
use is carried out as well. There are two key differences: before declaring 
them, you must write the word final; once the value has been written to the 
memory, it cannot be changed.

In addition, the conditions for hitting the buttons are moved 
to local boolean variables called isMoveUpButtonPressed and 
isMoveDownButtonPressed.

4.7 Adding Objects. 
Create a Loss Screen

Now for a full game there is not enough opportunity to lose, and for 
this it is necessary: to add a condition when a meteor gets on the ship; and 
create a loss screen.

The algorithm of this part of the program will look like this:
1) Start.
2) The position of the ship and the meteor is read.
3) If the position of the meteor coincides with the position of the ship 

horizontally, then step 4. Otherwise, step 6.
4) If the position of the meteor coincides with the vertical position of the 

ship, then step 5. Otherwise, step 6.
5) Launch the play function. 
6) The end.
The block scheme for such an algorithm is shown in figure 4.12.
As you can see, there is a division into subfunctions. The algorithm for 

this function is written separately:
1) Start loss function.
2) Stopping the movement of objects.
3) Drawing the explosion across the screen.
4) Reading the press on the screen.
5) If the screen was pressed, then step 6. Otherwise, step 4.
6) Returning the parameters of the ship and meteor to their initial values.
7) The end.
The block scheme for the loss function is shown in figure 4.13.
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Figure 4.12. Block Diagram of the loss condition

 
Figure 4.13. Block Diagram of Loss Function
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Now let’s convert all of this to code. First, we prescribe the conditions 
for a meteor to hit the ship horizontally. There are two conditions here:

1) So that the left side of the MeteorX meteor is to the left < than the 
right side of the ship 110*w (the left side of the ship is 10*w + the 
width of the ship is 100*w).

2) So that the right side of the MeteorX+50*w (the left side of the me-
teor + the width of the meteor) was to the right> than the left side of 
the ship 10*w.

After this, the conditions for a meteor to hit the ship vertically.
There are also two conditions here:
1) So that the upper side of the MeteorY meteor is higher <than the lower 

side of the ShipY+50*h (the upper side of the ship + the height of the 
ship).

2) So that the underside of the meteor MeteorY+25*h (the upper side 
of the meteor + meteor height) is lower > than the upper side of 
ShipY.

If these conditions are met, then the play function starts. As a result, we 
add to draw ():

  if(MeteorX<110*w && MeteorX+50*w>10*w && MeteorY<ShipY+50*h 
&& MeteorY+25*h>ShipY){

    GameOver();
  }

In order to register the loss function, it is necessary to add and use 
variables for the ship’s speed and the explosion image:

float MeteorSpeed, ShipSpeed;
PImage sky, ship, meteor, blow;

And also to load the picture with the explosion:

  blow=loadImage(«blow.png»);

Now we write the function itself:

void GameOver(){
  Blow();
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  if(mousePressed){
    InitialPositions();
  }
}

And here’s another subfunction - the function of the explosion:

void Blow(){
  MeteorSpeed=0; 
  ShipSpeed=0;
  image(blow,10*w, ShipY, 200*w, 50*h);
}

As a result, if you lose, the program will look like in Figure 4.14.

Figure 4.14. Loss Screen

The game is almost ready. You can already play it. But, while there is 
only one meteor on the screen, it’s not so interesting. Therefore, we will add 
arrays of variables for meteors instead:
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float [] MeteorX=new float[3];
float [] MeteorY=new float[3];

And wherever location variables have been used, a loop is written to run 
each meteor in turn. To determine the initial values:

  for (int MeteorNum=0;MeteorNum<3;MeteorNum++){
    MeteorX[MeteorNum]=displayWidth+MeteorNum*displayWidth/4;
    MeteorY[MeteorNum]=random(0,displayHeight-25*h);
  }

For the drawing:

  for (int MeteorNum=0;MeteorNum<3;MeteorNum++){
    if(MeteorX[MeteorNum]<0){
      MeteorX[MeteorNum]=displayWidth;
      MeteorY[MeteorNum]=random(0,displayHeight-25*h);
      MeteorSpeed+=1;
    }
    image(meteor,MeteorX[MeteorNum],  

MeteorY[MeteorNum],50*w,25*h);
    MeteorX[MeteorNum]-=MeteorSpeed;
  }

To hit the ship:

  for (int MeteorNum=0;MeteorNum<3;MeteorNum++){
    if(MeteorX[MeteorNum]<110*w && 

MeteorX[MeteorNum]+50*w>10*w && 
MeteorY[MeteorNum]<ShipY+50*h && 
MeteorY[MeteorNum]+25*h>ShipY){

      GameOver();
    }
  }

As a result, the program will be like in Figure 4.15.
Now, this is a complete game. But to improve it, you can add a few more 

«lives» and the number of passed meteors. 
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Figure 4.15. Loss screen at an array of meteors

4.8 Working with Text

To display the number of «lives» and passed meteors, you must display 
the text. Previously, we did not consider commands for displaying text. 
Consider the commands that are needed to solve the problems that have 
arisen.

The search for new commands will have to be carried out on a 
specialized resource www.processing.org. On this site, in the upper right 
corner, there is a search tool that limits the search area to descriptions of 
typical commands and examples on the site itself, and in a specialized 
forum dedicated to this development environment.

So, to find commands for working with text, you must enter the word 
text. As a result, we get a whole list of links associated with the search 
word. Open the first link about the text() command and go to the description 
of the standard function for displaying text. The description page consists of 
blocks: name, examples of use, description, syntax, parameters and other 
commands associated with the described command.

 From the description for the text() command, it becomes clear that the 
parameters must specify the displayed text (the first parameter) and the 
location (from two to five parameters).

Now let’s use this command to draw the number of «lives» and points:



215

 void LivesAndScore(){
  fill(255,0,0);
  text(«Lives: «+Lives, 60*w, 75*h);
  text(«Score: «+Score, displayWidth-60*w, 75*h);
}

The code introduces new Lives and Score variables: 

int Lives, Score;

Let’s give them the initial values in The InitialPositions function:

  Lives=4;
  Score=0;

But when you start the received codes will see (Figure 4.16) that the 
letters are very small and they are almost invisible. 

Figure 4.16. App with initial output of the number of «lives» and points

Now let’s turn to the description of the command on the site. There, in 
the block with related commands, there is a link to the textSize() command. 
Let’s apply it:
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void LivesAndScore(){
  fill(255,0,0);
  textSize(40);
  text(«Lives: «+Lives, 30*w, 50*h);
  text(«Score: «+Score, displayWidth-90*w, 50*h);
}

Figure 4.17 shows that the inscriptions are already being readable.

Figure 4.17. An app with a readable output 
of the number of «lives» and points

After the number of «lives» and the count have been displayed on the 
screen, it is necessary to register the logic for changing these values. Let’s 
start with the count. The number of points will increase by one every time 
one of the meteors flies off the screen. This means that this code must be 
written in the condition that the meteor leaves the left edge:

    if(MeteorX[MeteorNum]<0){
      MeteorX[MeteorNum]=displayWidth;
      MeteorY[MeteorNum]=random(0,displayHeight-25*h);
      MeteorSpeed+=1;
      Score+=1;
    }
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The «lives» logic is a little more complicated. First, it is necessary 
to register a decrease in «lives» when a meteor hits the ship, instead of 
launching a loss screen. But besides this, show with an explosion that the hit 
happened and move the meteor back to the right side of the screen:

  for (int MeteorNum=0;MeteorNum<3;MeteorNum++){
    if(MeteorX[MeteorNum]<110*w && 

MeteorX[MeteorNum]+50*w>10*w && MeteorY[MeteorNum]<ShipY+50*h 
&& MeteorY[MeteorNum]+25*h>ShipY){

      Lives-=1;
      Blow();
      MeteorX[MeteorNum]=displayWidth;
    }
  }

The launch of the loss function must be tied to the number of «lives». 
That is, turn on the loss screen when the number of «lives» becomes less 
than 0:

  if (Lives==0){
    GameOver();
  }

The game is ready for use – figure 4.18.

Figure 4.18. Full game with lives and score
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You can now download the game you created on your smartphone or 
tablet. You are a developer!

4.9 Create a Menu

One of the important elements of the game is the start menu. If you write 
it, you get three types of interfaces: the start menu, the gameplay screen 
itself, and the play screen.

To write down the three logical parts of an application, the software 
tool «option switching» or in English switch case is best suited. For such a 
switch, an additional variable is needed:

String MenuType;

In the initial values recording function, we write down the initial value 
for this variable:

  MenuType=»StartMenu»;

Now in draw() we write a switch between three types of menu:

void draw(){
  switch (MenuType){
    case «StartMenu»:
      StartMenu();
    break;
    case «Game»:
      Game();
    break;
    case «GameOver»:
      GameOver();
    break;
  }
}

All that was in draw() transfer to the new game function:

void Game(){
  Background();
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  Ship();
  Meteor();
  ShipMovingButtons();
  for (int MeteorNum=0;MeteorNum<3;MeteorNum++){
    if(MeteorX[MeteorNum]<110*w && 

MeteorX[MeteorNum]+50*w>10*w && MeteorY[MeteorNum]<ShipY+50*h 
&& MeteorY[MeteorNum]+25*h>ShipY){

      Lives-=1;
      Blow();
      MeteorX[MeteorNum]=displayWidth;
    }
  }
  LivesAndScore();
  if (Lives==0){
    MenuType=»GameOver»;
  }
}

Let’s create a menu drawing feature:

void StartMenu(){
  background(0);
  MenuButtons();
}

void MenuButtons(){
  fill(255);
  rect(displayWidth/2-50*w,displayHeight/2-75*h, 100*w, 50*h);
  rect(displayWidth/2-50*w,displayHeight/2+75*h, 100*w, 50*h);
  fill(255,0,0);
  text(«Game»,displayWidth/2-20*w,displayHeight/2-45*h);
  text(«Exit»,displayWidth/2-15*w,displayHeight/2+108*h);
}

We also divide mousePressed() function into a submenu:

void mousePressed(){
  switch (MenuType){
    case «StartMenu»:
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      MenuButtonsPresssed();
    break;
    case «Game»:
      ShipMovingButtonsPresssed();
    break;
    case «GameOver»:
      InitialPositions();
    break;
  }
}

You also need a new feature to click on the menu buttons:

void MenuButtonsPresssed(){
  if(mouseX>displayWidth/2-50*w && mouseX<displayWidth/2+50*w 

&& mouseY>displayHeight/2-75*h && mouseY<displayHeight/2-25*h){
    MenuType=»Game»;
  }
  if(mouseX>displayWidth/2-50*w && mouseX<displayWidth/2+50*w 

&& mouseY>displayHeight/2+75*h && mouseY<displayHeight/2+125*h){
   exit();
  }
}

The app now consists of three menus: the initial menu (Figure 4.19), the 
game itself (figure 4.20) and the loss.

Figure 4.19. Start Menu
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Figure 4.20. Game mode

Now the game is ready completely. There are only a couple of points left 
on the design.

4.10 Last Steps before Unloading in PlayMarket

Before submitting an app for release, you need to set icons for it, 
as Processing will not use the default icons for release of the app. It is 
very important to choose a package name that will uniquely identify the 
application in PlayMarket.

In Android mode, the app uses a default set of icons. Before unloading, 
you should install your own icons by creating the icon-36, icon-48, icon-72, 
icon-96, icon-144 and icon-192 files in .PNG format and place them in the 
code folder. Then export the signed package.

The package name is a string of text that often looks like «com.example.
helloworld» and follows the Java convention for naming packages (https://
docs.oracle.com/javase/tutorial/java/package/namingpkgs.html).

The application name (hellowworld) is written last before the website 
of the company or individual developing the application, written in reverse 



222                                                                                            

order (com.example). Processing generates this package name automatically 
by pre-naming it «processing.test».

However, you can set your own package name by editing the manifest 
file that Processing creates in the thumbnail folder after it is first run from 
the PDE (on a device or in an emulator). You can also specify a version code 
and version name. For example, in the following manifest file, the package 
name is «com.example.helloworld», version code 1 and version name 0.5.4:

<?xml version=»1.0» encoding=»UTF-8»?>
<manifest xmlns:android=»http://schemas.android.com/apk/res/

android» 
          android:versionCode=»10» 
          android:versionName=»0.5.4» package=»com.example.

helloworld»>
    <uses-sdk android:minSdkVersion=»16» 

android:targetSdkVersion=»26»/>
    <application android:icon=»@drawable/icon» android:label=»»>
        <activity android:name=».MainActivity» 
                  android:theme=»@style/Theme.AppCompat.Light.

NoActionBar.FullScreen»>
            <intent-filter>
                <action android:name=»android.intent.action.MAIN»/>
                <category android:name=»android.intent.category.

LAUNCHER»/>
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>

Please note that the application package name must be unique, as there 
cannot be two applications in PlayMarket with the same package name.

Android mode makes it easy to publish your code by signing and aligning 
your app, so you can load it into the Google Play Developer Console without 
additional steps. All you need to do is select «Export Signed Package» from 
the File menu (Figure 4.21). 

After selecting this submenu, Processing will ask you to create a new 
release key store to sign the application package (Figure 4.22).
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Figure 4.21. Download the app package

Figure 4.22. Creating a release key store
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You must remember this password as you must use it every time the 
export operation takes place. Even though the developer can reload it and 
create a new key, as long as the app is associated with the same package 
name, it must have the same release key.

The signed package will be saved in a subfolder in the folder with the 
code, under the name [Thumbnail name in lowercase] _release_signed_
aligned. apk. When you have created this file, you can complete the process 
of publishing the application on PlayMarket by following the instructions 
from Google (https://developer.android.com/distribute/googleplay/start.
html).
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5 MOBILE APP DEVELOPMENT 
IN ANDROID STUDIO

5.1 Creating a new project

This chapter will provide a brief description of the project on Android 
Studio using the most modern language for mobile development – Kotlin.

It all starts with the inclusion of the development environment and the 
launch of a new project – figure 5.1. Of course, click on the screen to start a 
new Android Studio project.

Figure 5.1. Turning on Android Studio

When you start, the environment offers several template options for the 
app – Figure 5.2. But for this example, you need to choose an absolutely 
blank project or Add No Activity.

Figure 5.2. Initial Pattern Options
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After choosing a template, you need to fill in and select the project 
configuration parameters – Figure 5.3.

First of all, you need to set a title. In this example, the name is SpaceShip.
Then we create the package name. In the case of a real project, this name 

must be unique so as not to conflict with other applications in PlayMarket. 
In our example, write kz.alt. spaceship.

The next field is the address of the folder to save the project. It is 
fundamentally important here that all parts of the address are in the Latin 
alphabet.

In the box below, select Kotlin as the development language. Leave the 
rest of the fields by default.

Click the Finish button
Important!!! Once again, it is worth noting that at different stages 

of development, starting from the launch of the project, Android Studio 
will download various data from the Internet for full-fledged work. And, 
therefore, the Internet with a good speed and preferably unlimited during 
the entire development is fundamentally important for you.

Figure 5.3. Project Configuration Options
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Now Android Studio should be given time to load all components. As a 
result, we get a window as in Figure 5.4.

Figure 5.4. Window of an Empty Project

Everything is ready to start development. Now it’s up to the 
programming.

5.2 Manifesto Editing

The root folder of each application must have an AndroidManifest.
xml file. The manifest file contains important information about the 
application that is required by the Android system. Only after receiving 
this information, the system can execute any application code. Among other 
things, the manifest file does the following. 

1) It sets the Java package name for the application. This package name 
uniquely identifies the application.

2) It describes the components of the application – operations, services, 
broadcast receivers and content providers that make up the application. 
It contains the names of the classes that each component implements 
and publishes their capabilities (specifying, for example, which Intents 
they can receive). Based on these declarations, the Android system 
can determine what components the application consists of and under 
what conditions they can be launched.
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3) It defines in which processes the application components will be 
placed.

4) It declares what permissions must be granted to the application so 
that it can access protected parts of the API and interact with other 
applications.

5) It also declares the permissions required to interact with the 
components of the given application.

6) It contains a list of Instrumention classes that provide profile and 
other information when the application runs. These declarations are 
only present in the manifest file during development and debugging of 
the application, and are removed before publishing it.

7) It declares the minimum Android API level that the application 
requires.

8) It contains a list of libraries that the application should link to.
So, the application manifest file contains important basic information 

about the application, without which the system simply cannot run the 
program on the smartphone.

To edit it, on the left side of an open empty project, find the hierarchical 
description of the project elements and expand the app folder and the 
manifests subfolder. Double click on the AndroidManifest.xml. Now on the 
right side you will see a window with the code – Figure 5.5.

Figure 5.5. Changing the AndroidManifest file.xml
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This code needs to be supplemented so that you can get the following:

<manifest xmlns:android=»http://schemas.android.com/apk/res/
android»

    package=»kz.alt.spaceship»>

    <application
        android:allowBackup=»true»
        android:icon=»@mipmap/ic_launcher»
        android:label=»@string/app_name»
        android:roundIcon=»@mipmap/ic_launcher_round»
        android:supportsRtl=»true»
        android:theme=»@style/AppTheme» >

        <activity android:name=».presentation.MainActivity» android:sc
reenOrientation=»landscape»>

            <intent-filter>
                <action android:name=»android.intent.action.MAIN» />
                <category android:name=»android.intent.category.

LAUNCHER» />
            </intent-filter>
        </activity>

    </application>
</manifest>

Once the manifesto has been edited, you can move on to the files that 
follow the basic logic of the project.

5.3 Adding and 
Editing App Files

Before creating the files themselves, let’s create a package to store them.
To do this, first turn off Compact Middle Packages in the hierarchical 

view settings, which will allow you to see folders at all levels – Figure 5.6.
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Figure 5.6. Compact Middle Packages Off 

Now open the folders kz, alt, click the right button on the folder Click 
for more from New, and then Package to figure 5.7.

Figure 5.7. Request for a new folder
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A pop-up window will appear asking you to enter a folder name – Figure 
5.8. 

For this example, let’s first create a folder called domain. 

Figure 5.8. Naming a new folder in the project

Already in this folder you need to create a file. To do this, click the right 
button on the domain folder and select New, and then Kotlin File/Class – 
Figure 5.9.

Figure 5.9. Creating a new file

Just like for a folder, there will be a pop-up window asking you to 
write a name and choose the file type – Figure 5.10. Name the first file 
GameDrawer. Type of the file by default File.
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Figure 5.10. Entering the name and 
type of a new file in the project

Double clicking on the created file in the hierarchy, you’ll open its code 
on the right side of the development environment – Figure 5.11.

Figure 5.11. Open a new file 

Now for GameDrawer file enter the following code: 

package kz.alt.spaceship.domain

interface GameDrawer {

    fun drawGame(gameState: GameState)
}
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Also create a GameLogic file in the domain folder and type in the 
following:

package kz.alt.spaceship.domain

import kotlin.random.Random

class GameLogic(
    private val displayDencity: Float
) {

    private val SPACE_SHIP_TOUCH_SPEED = 4.toPx
    private val SPACE_SHIP_WIDTH = 90.toPx
    private val SPACE_SHIP_HEIGHT = 34.toPx
    private val SPACE_SHIP_START_X = 32.toPx
    private val METEOR_WIDTH = 150.toPx
    private val METEOR_HEIGHT = 40.toPx
    private val METEOR_START_SPEED = 5.toPx
    private val METEOR_INCREASE_SPEED = 3.toPx

    private var displayWidth = 0
    private var displayHeight = 0
    private var gameState: GameState = GameState.Start
    private var isSpaceShipMovingUp: Boolean = false
    private var isSpaceShipMovingDown: Boolean = false
    private lateinit var presenter: GameStatePresenter

    fun init(
        presenter: GameStatePresenter,
        displayWidth: Int,
        displayHeight: Int
    ) {
        this.presenter = presenter
        this.displayWidth = displayWidth
        this.displayHeight = displayHeight
    }

    fun start() {
        gameState = GameState.Game(
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            spaceShip = makSpaceShip(),
            meteors = makeMeteors()
        )
        updateGameState()
    }

    fun cycle() {
        val gameState = gameState
        if (gameState !is GameState.Game) return

        moveSpaceShip()
        moveMeteors()
        if (isAnyMeteorHit()) {
            this.gameState = GameState.GameOver(gameState)
        }
        updateGameState()
    }

    fun onStartMovingSpaceShipUp() {
        isSpaceShipMovingUp = true
    }

    fun onStopMovingSpaceShipUp() {
        isSpaceShipMovingUp = false
    }

    fun onStartMovingSpaceShipDown() {
        isSpaceShipMovingDown = true
    }

    fun onStopMovingSpaceShipDown() {
        isSpaceShipMovingDown = false
    }

    private fun moveSpaceShip() {
        val gameState = gameState
        if (gameState !is GameState.Game) return

        val spaceShip = gameState.spaceShip
        if (isSpaceShipMovingDown) {
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            spaceShip.yPos += SPACE_SHIP_TOUCH_SPEED
            if (spaceShip.yPos + spaceShip.height >= displayHeight) {
                spaceShip.yPos = displayHeight - spaceShip.height
            }
        }
        if (isSpaceShipMovingUp) {
            spaceShip.yPos -= SPACE_SHIP_TOUCH_SPEED
            if (spaceShip.yPos <= 0) spaceShip.yPos = 0
        }
    }

    private fun updateGameState() {
        presenter.onGameStateUpdate(gameState)
    }

    private fun makSpaceShip(): SpaceShip = SpaceShip(
        width = SPACE_SHIP_WIDTH,
        height = SPACE_SHIP_HEIGHT,
        xPos = SPACE_SHIP_START_X,
        yPos = displayHeight / 2 - SPACE_SHIP_HEIGHT / 2
    )

    private fun makeMeteors(): List<Meteor> {
        val meteors = mutableListOf<Meteor>()
        repeat(2) {
            meteors.add(
                Meteor(
                    xPos = displayWidth,
                    yPos = getMeteorStartY(),
                    height = METEOR_HEIGHT,
                    width = METEOR_WIDTH,
                    isVisible = true,
                    speed = Random.nextInt(METEOR_START_SPEED, 

METEOR_START_SPEED * 2)
                )
            )
        }
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        return meteors
    }

    private fun moveMeteorToStart(
        meteor: Meteor
    ) {
        meteor.xPos = displayWidth
        meteor.yPos = getMeteorStartY()
    }

    private fun getMeteorStartY(): Int = Random.nextInt(
        from = METEOR_HEIGHT,
        until = displayHeight - METEOR_HEIGHT
    )

    private fun moveMeteors() {
        val gameState = gameState
        if (gameState !is GameState.Game) return

        gameState.meteors.forEach {
            moveMeteor(
                meteor = it
            )
        }
    }

    private fun moveMeteor(
        meteor: Meteor
    ) {
        meteor.xPos -= meteor.speed
        val rightMeteorSide = meteor.xPos + meteor.width
        if (rightMeteorSide < 0) {
            meteor.speed += Random.nextInt(METEOR_INCREASE_

SPEED)
            moveMeteorToStart(meteor)
        }
    }
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    private fun isAnyMeteorHit(): Boolean {
        val gameState = gameState
        if (gameState !is GameState.Game) return false

        return gameState.meteors.any {
            isMeteorHit(gameState.spaceShip, it)
        }
    }

    private fun isMeteorHit(
        spaceShip: SpaceShip,
        meteor: Meteor
    ): Boolean {
        val rightSpaceShipSide = spaceShip.xPos + spaceShip.width
        val leftSpaceShipSide = spaceShip.xPos
        val topSpaceShipSide = spaceShip.yPos
        val bottomSpaceShipSide = spaceShip.yPos + spaceShip.height

        val rightMeteorSide = meteor.xPos + meteor.width
        val leftMeteorSide = meteor.xPos
        val topMeteorSide = meteor.yPos
        val bottomMeteorSide = meteor.yPos + meteor.height

        val isMeteorHitByX = leftMeteorSide in (leftSpaceShipSide..
rightSpaceShipSide)

                || rightMeteorSide in (leftSpaceShipSide..rightSpaceShipSide)
        val isMeteorHitByY = topMeteorSide in (topSpaceShipSide..

bottomSpaceShipSide)
                || bottomMeteorSide in (topSpaceShipSide..

bottomSpaceShipSide)

        return isMeteorHitByX && isMeteorHitByY
    }

    private val Int.toPx: Int
        get() = (this * displayDencity).toInt()
}

Also, in the domain folder you will need a GameState file with the 
following code:
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package kz.alt.spaceship.domain

sealed class GameState {

    data class Game(
        val spaceShip: SpaceShip,
        val meteors: List<Meteor>
    ) : GameState()

    data class GameOver(
        val game: Game
    ) : GameState()

    object Start : GameState()
}

And a GameStatePresenter file with this program:

package kz.alt.spaceship.domain

interface GameStatePresenter {

    fun onGameStateUpdate(gameState: GameState)
}

And of course, the data file for the Meteor:

package kz.alt.spaceship.domain

data class Meteor(
    val width: Int,
    val height: Int,
    var speed: Int,
    var xPos: Int,
    var yPos: Int,
    var isVisible: Boolean
)
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And data on SpaceShip: 

package kz.alt.spaceship.domain

data class SpaceShip(
    val width: Int,
    val height: Int,
    val xPos: Int,
    var yPos: Int
)

Now you can go to the code that describes the visualization of the logic.
 

5.4 Create and Edit Files for Visualization

Now in the spaceship folder you need to create another folder called 
presentation. And it contains two files.

The first file will be called MainActivity and should contain code like 
this:

package kz.alt.spaceship.presentation

import android.app.Activity
import android.app.AlertDialog
import android.content.res.Resources
import android.os.Bundle
import android.view.MotionEvent
import android.view.View
import android.view.Window
import android.view.WindowManager
import kotlinx.coroutines.*
import kz.alt.spaceship.R
import kz.alt.spaceship.domain.GameDrawer
import kz.alt.spaceship.domain.GameLogic
import kz.alt.spaceship.domain.GameState
import kz.alt.spaceship.domain.GameStatePresenter
import kotlin.coroutines.CoroutineContext



240                                                                                            

private const val LOOP_DELAY_MS: Long = 32

class MainActivity : Activity(),
    GameStatePresenter,
    CoroutineScope
{

    private val uiContext = Dispatchers.Main
    override val coroutineContext: CoroutineContext
        get() = uiContext

    private val gameLogic: GameLogic = GameLogic(
        displayDencity = Resources.getSystem().displayMetrics.density
    )
    private lateinit var gameDrawer: GameDrawer

    private var loopJob: Job = Job()

    private lateinit var leftButton: View
    private lateinit var rightButton: View
    private lateinit var contentLayout: View

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE)
        window.setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_

FULLSCREEN,
            WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        initViews()
        contentLayout.post {
            gameLogic.init(
                presenter = this,
                displayWidth = contentLayout.width,
                displayHeight = contentLayout.height
            )
            gameDrawer = contentLayout as ViewGameDrawer
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          startGame()
        }
    }

    override fun onGameStateUpdate(gameState: GameState) {
        when (gameState) {
            is GameState.Start -> {}
            is GameState.GameOver -> {
                handleGame(gameState.game)
                showGameOver()
                stopGame()
            }
            is GameState.Game -> {
                handleGame(gameState)
            }
        }
    }

    private fun startGame() {
        gameLogic.start()
        startLoop()
    }

    private fun stopGame() {
        stopLoop()
    }

    private fun handleGame(gameState: GameState.Game) {
        gameDrawer.drawGame(gameState)
    }

    private fun initViews() {
        leftButton = findViewById(R.id.left_button)
        leftButton.setOnTouchListener(MoveSpaceShipUpTouchListe

ner())
        rightButton = findViewById(R.id.right_button)
        rightButton.setOnTouchListener(MoveSpaceShipDownTouchLis

tener())



242                                                                                            

        contentLayout = findViewById(R.id.content_layout)
    }

    private fun startLoop() {
        loopJob.cancel()
        loopJob = launch {
            while (true) {
                delay(LOOP_DELAY_MS)

                gameLogic.cycle()
            }
        }
    }

    private fun stopLoop() {
        loopJob.cancel()
    }

    private fun showGameOver() {
        AlertDialog.Builder(this)
            .setTitle(«Вы проиграли! Начать заново?»)
            .setPositiveButton(«Да») { _, _ ->
                startGame()
            }
            .setNegativeButton(«Нет») { _, _ ->
                finish()
            }
            .setCancelable(false)
            .create()
            .show()
    }

    internal inner class MoveSpaceShipUpTouchListener : View.
OnTouchListener {

        override fun onTouch(v: View?, event: MotionEvent?): Boolean {
            when (event?.action) {
                MotionEvent.ACTION_DOWN -> gameLogic.

onStartMovingSpaceShipUp()
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                MotionEvent.ACTION_UP -> gameLogic.
onStopMovingSpaceShipUp()

            }

            return true
        }
    }

    internal inner class MoveSpaceShipDownTouchListener : View.
OnTouchListener {

        override fun onTouch(v: View?, event: MotionEvent?): Boolean {
            when (event?.action) {
                MotionEvent.ACTION_DOWN -> gameLogic.

onStartMovingSpaceShipDown()
                MotionEvent.ACTION_UP -> gameLogic.

onStopMovingSpaceShipDown()
            }

            return true
        }
    }
}

In the second file named ViewGameDrawer, you need to write the 
following:

package kz.alt.spaceship.presentation

import android.content.Context
import android.graphics.Canvas
import android.graphics.drawable.Drawable
import android.util.AttributeSet
import android.widget.FrameLayout
import androidx.core.content.ContextCompat
import kz.alt.spaceship.R
import kz.alt.spaceship.domain.GameDrawer
import kz.alt.spaceship.domain.GameState
import kz.alt.spaceship.domain.Meteor
import kz.alt.spaceship.domain.SpaceShip
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class ViewGameDrawer @JvmOverloads constructor(
    context: Context, attrs: AttributeSet? = null, defStyleAttr: Int = 0
) : FrameLayout(context, attrs, defStyleAttr),
        GameDrawer
{
    private val spaceShipDrawable: Drawable = ContextCompat.

getDrawable(context,
        R.drawable.ic_space_ship
    )!!
    private val meteorDrawable: Drawable = ContextCompat.

getDrawable(context,
        R.drawable.ic_meteor
    )!!
    private var gameState: GameState = GameState.Start

    init {
        setBackgroundResource(R.drawable.bg_main)
    }

    override fun onDraw(canvas: Canvas) {
        val gameState = this.gameState as? GameState.Game ?: return

        drawSpaceShip(canvas, gameState.spaceShip)
        drawMeteors(canvas, gameState.meteors)
    }

    override fun drawGame(gameState: GameState) {
        this.gameState = gameState
        invalidate()
    }

    private fun drawSpaceShip(
        canvas: Canvas,
        spaceShip: SpaceShip
    ) {
        val drawable = spaceShipDrawable

        drawable.setBounds(
            spaceShip.xPos,
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            spaceShip.yPos,
            spaceShip.xPos + spaceShip.width,
            spaceShip.yPos + spaceShip.height
        )
        drawable.draw(canvas)
    }

    private fun drawMeteors(
        canvas: Canvas,
        meteors: List<Meteor>
    ) {
        meteors.forEach {
            drawMeteor(canvas, it)
        }
    }

    private fun drawMeteor(
        canvas: Canvas,
        meteor: Meteor
    ) {
        val drawable = meteorDrawable

        drawable.setBounds(
            meteor.xPos,
            meteor.yPos,
            meteor.xPos + meteor.width,
            meteor.yPos + meteor.height
        )
        drawable.draw(canvas)
    }
}

As a result, you should get a hierarchy of folders and files as in Figure 
5.12.

For the application to work properly, you need to add a number of 
resource files.
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Figure 5.12. Project with all 
the necessary features

5.5 Adding Resource Files

 First of all, you need to add drawings for the starry sky against the 
background, a flying meteor and a ship. You can use the same files as for 
the project in the Processing environment or find others. It is fundamentally 
important to name them bg_main.jpg, ic_meteor.jpg, ic_space_ship.jpg, 
respectively. This is important because in the above code they are denoted 
that way.

In order to insert them into the project, we find the res folder in the 
hierarchy in the development environment and, opening it, we see the 
drawable folder. Now we copy in turn each of the drawings from the folder 
where you saved them and, by right-clicking on the drawable folder, paste 
the drawings. A window will pop up as in Figure 5.13. Let’s choose the 
default directory, that is ... \app\src\main\res\drawable. 

If you haven’t changed the name of your files before you copy, you can 
do so in the next pop-up: Figure 5.14.
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Figure 5.13. Choosing a directory to save a picture

Figure 5.14. Writing a name for inserted images

But besides the background, the meteor and the ship, there are two 
buttons in the application. They need to be added not with a picture, but 
with a file. To do this, right-click on the drawable folder and select the New 
line, and then Drawable resource file – Figure 5.15.
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Figure 5.15. Resource File Insert

In the pop-up, it’s enough to enter the name bg_button.xml, and leave 
the rest of the options by default – Figure 5.16.

Figure 5.16. Entering the parameters of a new resource file
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Now double-click on the new resource file bg_button.xml on the right 
side and enter this code:

<?xml version=»1.0» encoding=»utf-8»?>
<shape
    xmlns:android=»http://schemas.android.com/apk/res/android»
    android:shape=»oval»
    >

    <solid android:color=»@color/button»/>

</shape>

As a result of insertion of all images you will get a project – Figure 5.17.

Figure 5.17. Project with added images

But this is not enough. It is also necessary to register the layout of all 
elements. To do this, create a new Android directory in the res folder by 
right-clicking and selecting New, Android Resource Directory – Figure 
5.18.
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Figure 5.18. Creating a new Android Directory

 
In the pop-up window in the second tab, select layout – Figure 5.19, 

which means layout.

Figure 5.19. Creating a new layout
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By clicking on the newly created layout folder, right-click to request the 
creation of a resource file through New, Layout resource file – Figure 5.20.

Figure 5.20. Create a resource file layout

In the pop-up window, enter the name activity_main.xml – Figure 5.21. 
Leave the rest of the parameters by default.

 

 
Figure 5.21. Setting the parameters of the new layout resource file
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When you double-click on the created activity_main.xml file on the 
right side, not the code will appear, but the layout constructor. Just below 
this constructor, find the Text tab and go to it – Figure 5.22.

Figure 5.22. Open Resource File layout

In the open field, dial the following code:

<?xml version=»1.0» encoding=»utf-8»?>
<kz.alt.spaceship.presentation.ViewGameDrawer
    xmlns:android=»http://schemas.android.com/apk/res/android»
    xmlns:tools=»http://schemas.android.com/tools»
    android:id=»@+id/content_layout»
    android:orientation=»vertical»
    android:layout_width=»match_parent»
    android:layout_height=»match_parent»
    tools:background=»@drawable/bg_main»
    >

    <ImageView
        android:id=»@+id/left_button»
        android:layout_width=»80dp»
        android:layout_height=»80dp»
        android:layout_marginLeft=»32dp»
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        android:layout_marginBottom=»32dp»
        android:layout_gravity=»bottom»
        android:src=»@drawable/bg_button»
        />

    <ImageView
        android:id=»@+id/right_button»
        android:layout_width=»80dp»
        android:layout_height=»80dp»
        android:layout_marginRight=»32dp»
        android:layout_marginBottom=»32dp»
        android:layout_gravity=»right|bottom»
        android:src=»@drawable/bg_button»
        />

</kz.alt.spaceship.presentation.ViewGameDrawer>

Two colors remain to be added. To do this, go to the values folder and 
double-click on the colors file.xml – Figure 5.23.

Figure 5.23. Adding colors

 
Add two lines to the code to make the code in the file look like this:
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<?xml version=»1.0» encoding=»utf-8»?>
<resources>
    <color name=»colorPrimary»>#008577</color>
    <color name=»colorPrimaryDark»>#00574B</color>
    <color name=»colorAccent»>#D81B60</color>

    <color name=»button»>#7EFFFFFF</color>
    <color name=»background»>#000000</color>
</resources>

Now all the resource elements have been added.

5.6 Adding Libraries and Launching

The last addition to the code will be libraries.
To do this, we open the directory of Gradle Scripts and double 

click build.gradle (Module:app). In the open code we find a block of 
dependencies {…} and add two lines so that the code will look like this:

…
dependencies {
    implementation fileTree(dir: ‘libs’, include: [‘*.jar’])
    implementation «org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:$kotlin_

version»
    implementation(«org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-

core:1.3.3»)
    implementation ‘org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-

android:1.3.3’
    implementation ‘androidx.appcompat:appcompat:1.0.2’
    implementation ‘androidx.core:core-ktx:1.0.2’
    testImplementation ‘junit:junit:4.12’
    androidTestImplementation ‘androidx.test.ext:junit:1.1.0’
    androidTestImplementation ‘androidx.test.espresso:espresso-

core:3.1.1’
}

As a result, the development environment will offer to synchronize the 
entire project – a blue Sync Now button will appear above the code in the 
right corner – Figure 5.24.
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Figure 5.24. Proposal to synchronize the project

The project is ready! You can connect a mobile phone, as described 
earlier for Processing, and press Shift + F10 or the green Play button on the 
toolbar to load the application onto a smartphone – Figure 5.25.

Figure 5.25. End of the download to smartphone
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If you did everything correctly and did not skip a single step and not 
a single comma and parenthesis, then as a result, the application on the 
smartphone will look and work as in Figure 5.26.

 

 
Figure 5.26. Ready app on smartphone

This chapter gives a very brief introduction to the development of 
mobile applications in the Android Studio development environment 
using a practical example of a small game. Unfortunately, a more detailed 
description requires a separate tutorial only for Android Studio. But for an 
inquisitive student, the given working example will set a vector for further 
study and development.

Offtop. The authors would like to thank for their help with this chapter 
and for the recommendations and comments on the entire manual of 
Oleg Chernov, a mobile developer from the Kazakh company Kolesa.kz.
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6 BUILD A BASIC INTERFACE FOR IOS

6.1 Creating a New Project

In this chapter, we are going to develop a simple mobile application for 
iOS. Take FoodTracke as an example.

To develop iOS apps using the latest technologies described in this 
chapter, you need a Mac (macOS 10.11.5 or later) running the latest Xcode.

Xcode is an environment that includes all the software elements for 
developers to design, develop and debug an application. Xcode also contains 
the iOS SDK, which includes tools, compilers, and frameworks for iOS 
development. You can download the latest version of Xcode for Mac for free 
in the AppStore.

Downloading the latest version of Xcode is a four-step process:
1) Open the AppStore app on your Mac.
2) In the search box in the upper right corner, enter Xcode and press 

Return. The Xcode app appears as the first search result.
3) Click the Get button and then Install App.
4) When prompted, enter your Apple ID and password. Xcode is now 

loaded into the /Applications directory.
Important!!! The hands-on task in this tutorial was written using Xcode 

8.1, iOS SDK 10, and Swift 3. Try these versions as you learn. If using 
a different version, the interface may differ from the screen shown in the 
illustrations. You may also need to change the code to compile it.

Xcode includes several built-in app templates for developing common 
types of iOS apps such as games, tabbed navigation apps, and table view 
apps. Most of these templates have pre-configured interface and source 
files. Let’s start with the most basic template, the Single View application.

To do this, you need to open Xcode in the /Applications directory.
If this is the first time you launch Xcode, you may need to accept the 

terms of service and download additional components. Follow the directions 
on the pop-up screens until Xcode is fully configured and ready to run.

After starting Xcode, a welcome window will appear (Figure 6.1).
If a project window appears instead of a greeting window, it means that 

the project in Xcode has already been launched. File tab is used to create a 
project. 
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Figure 6.1. Running Xcode

Figure 6.2. Choosing an app template

 
Now in the welcome window, you need to click Create a new Xcode 

project (or select File, New, Project). 
Xcode will open a new window and display a dialog box for selecting 

a template (Figure 6.2). Here select iOS at the top of the dialog. In the 
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Application section, select Single View Application and click Next. In 
the dialog box that appears (Figure 6.3), you must set the following values 
for assigning a name to the application. In addition, you need to select 
additional parameters for the project:

1) Product Name: FoodTracker (Xcode uses the developer-entered 
product name to name the project and application).

2) Command: If not automatically filled in, set to None.
3) Organization name: the name of the organization or the developer’s 

own name. The field can be left blank.
4) Organization ID: Organization ID, if any. If not, use com.example.
5) Package ID: This value is automatically generated based on the 

product name and organization ID.
6) Language: Swift.

Figure 6.3. General app settings

 
7) Devices: Universal (Universal app is an app that works on both 

iPhone and iPad)
– Use basic data: do not check.
– Include unit tests: check.
– Include UI tests: leave it unchecked. 
Next, you must click Next, and in the dialog box that appears, select 

the address for saving the project and click Create. Xcode will open a new 
project in a workspace window (Figure 6.4).
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Figure 6.4. New Project

An error icon may appear in the workspace window with the message 
Signing for FoodTracker requires a development team. This warning 
means that Xcode is not yet configured for iOS development, but don’t 
worry, you can complete your application with this tutorial without it.

Before running the app on an iOS device, a valid group must be set 
so that the app can be signed. If you are an individual or member of an 
organization that is a member of the Apple Developer Program, you can 
select that group there. Otherwise, an Apple ID is assigned to a personal 
team that can be used to launch apps on devices. However, you will have to 
join the Apple Developer Program anyway before submitting your app to 
the App Store.

For more information, see Help, Xcode Help, and request a search 
Signing workflow.

 
6.2 Get to Know Xcode

Xcode includes everything you need to create an application. It organizes 
all the files and resources you need to build your application. It provides 
editors for both your code and your user interfaces. In addition, Xcode lets 
you build, run, and debug your app by providing simulators for iOS devices 
and a powerful integrated debugger.

The main sections of the Xcode workspace (Figure 6.5):
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Navigator area (navigator). Provides quick access to various parts of the 
project.

Editor area. Allows you to edit source code, user interfaces, and other 
resources.

Utility area (information support). Provides information about selected 
items and access to ready-made resources. This area is divided into 
two parts. The top is the inspection pane, where you can view and edit 
information about the items selected in the navigator or edit areas. At 
the bottom of the window is the library panel, where you can access UI 
elements, code snippets, and other resources.

Toolbar. Used to build and run applications, view task progress, and 
customize the work environment.

Figure 6.5. Main sections of the Xcode workspace
 

Since the project is based on the Xcode template, the base application 
environment is set up automatically. You can immediately create and run a 
Single View application template without additional configuration.

Use the iOS Simulator app included with Xcode to build and run your 
app. The simulator gives you an idea of how the application will look and 
behave when running on a device.
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The simulator can simulate different types of devices – all screen sizes 
and resolutions for iPad and iPhone, so that the app can be simulated on 
every device. This example uses an iPhone 7.

Now let’s run the application in the simulator. Select iPhone 7 from the 
Scheme pop-up menu on the Xcode toolbar (Figure 6.6). This pop-up menu 
allows you to select a simulator or device to launch the application. Make 
sure the iPhone 7 simulator is selected and not the iOS device.

Figure 6.6. Choosing an iPhone 7 for simulation

You must click the Run button located in the upper left corner of the 
Xcode toolbar (Figure 6.7) Or select Product, Run (or press Command-R).

 

 
Figure 6.7. Start simulation

If this is our first time using the app, Xcode will ask if you want to 
enable developer mode on Mac. Developer mode allows Xcode to access 
certain debugging features without having to enter a password each time. 
Enable developer mode, and then follow the prompts.
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Figure 6.8. Developer Mode Launch

If you don’t enable developer mode now, you may need to enter your 
password later. The practice in this chapter assumes that developer mode is 
enabled.

Once the build process is complete, look at the Xcode toolbar.
Xcode displays messages about the build progress in the Activity Viewer, 

which is the toolbar.
After completing the creation of the Xcode project, the simulator starts 

automatically. It may take a few minutes for the first launch.
 
 

Figure 6.9. First app launch
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The simulator opens in a given iPhone mode and then launches the 
application. The simulator first displays the application launch screen and 
then goes to the main interface of the application. In the unmodified Single 
View application template, the launch screen and the main interface are 
identical (Figure 6.9).

For now, the Single View app template just displays a white screen. 
Other patterns have more complex behavior. It is important to understand 
how the template works before using it to make your own application. 
Running the application in the simulator without changes is a good way to 
gain this understanding.

You can exit the simulator by choosing Simulator, Quit Simulator (or 
by pressing Command-Q).

6.3 Source Code Review

The Single View Application Template is provided with several 
source code files that customize the application environment. To view the 
AppDelegate.swift file, follow these steps.

 Make sure the project navigator is open in the navigator area. All 
project files are displayed in the project navigator. If the project navigator is 
not open, press the leftmost button on the navigator selection panel – Figure 
6.10 (You can also select View, Navigators, Show Project Navigator). 

Figure 6.10. Turning on the project navigator

If necessary, open the FoodTracker folder in the Project Navigator 
by clicking the disclosure triangle next to it. Select AppDelegate.swift. 



265

Xcode opens the source file in the main editor area of the window – Figure 
6.11. Alternatively, double-click the AppDelegate.swift file to open it in a 
separate window.

 
Figure 6.11. AppDelegate file.swift

 
The original AppDelegate.swift file has two main functions:
1) It defines the AppDelegate class. This class creates a window that 

displays the content of the application and provides the ability to respond to 
state changes in the application.

2) It also creates an entry point to the application and a run loop 
that handles input events in the application. This work is done by the 
UIApplicationMain attribute (@UIApplicationMain) at the top of the 
file. Using the UIApplicationMain attribute is equivalent to calling the 
UIApplicationMain function and passing the AppDelegate class name as 
the next executing class name. In response, the system creates an application 
object. The application object is responsible for managing the cycle of the 
application. The system also creates an instance of the AppDelegate class 
and assigns it to the application object. As a result, the system launches the 
application.

The AppDelegate class is automatically generated when a new project is 
created. If you are building a simple application, it is recommended that you 
use this particular class provided by Xcode to initialize the application and 
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respond to events. The AppDelegate class uses the UIApplicationDelegate 
protocol. This protocol defines a number of methods used to customize the 
application, respond to changes in the application state, and handle other 
events at the application level.

The AppDelegate class contains one property: window

var window: UIWindow?

This property retains a reference to the application window, represents 
the root of the application’s view hierarchy. This is where all application 
content is drawn. Note that the window property is optional, which means it 
may have no value (be null) at some point.

The AppDelegate class also contains stubs for the following delegation 
methods:

func application(_ application: UIApplication, 
didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: 
[UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool

func applicationWillResignActive(_ application: UIApplication)
func applicationDidEnterBackground(_ application: UIApplication)
func applicationWillEnterForeground(_ application: UIApplication)
func applicationDidBecomeActive(_ application: UIApplication)
func applicationWillTerminate(_ application: UIApplication) 
   
These methods allow the application object to communicate with the 

next executing application class. During the transition to the state of the 
application (for example, starting the application, going to the background, 
and shutting down the application), the application object calls the 
appropriate method, which allows the application to respond. You don’t 
need to do anything special to get these methods to be called at the correct 
time – the application object handles this task.

Each of the methods functions by default. If you leave the template 
empty or remove the method from the AppDelegate class, the default 
behavior is displayed each time that method is called. You can also add your 
own code to the default behavior of these methods by defining non-typical 
behavior when they are called.

The template also contains comments for each of these methods. These 
comments describe how the methods can be used by the application. You 
can use these techniques and comments as a basic blueprint for developing 
many common application-level behaviors.
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Our example will use typical methods, so there is no need to modify the 
AppDelegate.swift file.

The Single View app template also contains another source file: 
ViewController.swift. Select the ViewController.swift command in the 
project navigator to view it (Figure 6.12).

This file defines a custom UIViewController subclass named 
ViewController. By default, this class simply inherits the behavior defined 
by the UIViewController. To change this behavior, you can override the 
methods defined in the UIViewController.

As seen in the ViewController.swift file, template injection disables 
the viewDidLoad() and didReceiveMemoryWarning() methods; however 
executing them only calls these methods from the UIViewController 
version.

 

  
Figure 6.12. ViewController file.swift

The template also includes the didReceiveMemoryWarning() method, 
but you don’t need it for this example, so remove it.

At this point, the ViewController code.swift should look like the 
following:
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import UIKit
 
class ViewController: UIViewController {
    
    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()
        // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
    }
    
} 

6.4 Storyboard

A storyboard is a visual representation of an application’s user interface, 
showing content screens and transitions between them. You can see at a 
glance which interface works, what works and what doesn’t, and you can 
instantly adjust the interface.

To open the storyboard, select the Main.storyboard in the project 
navigator. Xcode opens the storyboard in Interface Builder – in its visual 
interface editor – in the editor area. The background of the storyboard is the 
canvas (Figure 6.13). Canvas is used to add and arrange the UI elements.

Figure 6.13. Opening storyboard
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At the moment, the storyboard in the app contains only one frame, 
which is the main screen in the app. The arrow that points to the left side of 
the frame on the canvas is the entry point of the storyboard, which means 
that this scene is loaded first when the application starts.

When you launch the application in the iPhone 7 Simulator, this frame 
displays what you see on the device screen. However, the frame on the 
canvas may have different dimensions than on the simulator screen. You can 
choose the screen size and orientation at the bottom of the canvas. In the 
example, it is installed on the iPhone 7 in portrait orientation.

Although the canvas shows a specific device and orientation, it’s 
important to create a responsive interface – an interface that automatically 
adjusts to look good on any device and in any orientation. When designing 
the interface, you can change the canvas view to see how the interface 
adapts to different screen sizes.

6.5 Creating a Basic User Interface

Let’s start by working on the UI for the frame where you can add new 
food to the FoodTracker app.

Xcode provides a library of objects that you can add to your storyboard 
file. Some of them are user interface elements such as buttons and text 
boxes. Others, such as view controllers and gesture recognizers, determine 
the behavior of the application, but are not displayed on the screen.

The items that appear in the user interface are called views. The views 
display content to the user. They are the building blocks for building a user 
interface. Views have many useful built-in behaviors, including displaying 
on the screen and responding to user input.

All view objects in iOS are of type UIView or one of its subclasses. 
Many UIView subclasses are highly specialized in appearance and behavior. 
Let’s start by adding a text field (UITextField) to the frame, one such 
UIView subclass. The text box allows the user to enter one line of text to be 
used as the name of the dish.

To add a text box to the frame, choose the Editor, Canvas menu and 
make sure the Show Bounds Rectangles option is selected. This option 
draws a blue bounding box around all canvas views in Interface Builder. 
Many views and controls have transparent backgrounds, making it difficult 
to see their actual size. Layout errors occur when the system resizes a 
view larger or smaller than expected. Enabling this option allows you to 
understand exactly what is happening in the view hierarchy.
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Open the Object library. The library appears in the lower right side of 
Xcode. If the object library is not displayed, click the third button from the 
left on the library selection panel – Figure 6.14. (You can also select View, 
Utilities, Show Object Library).

 
Figure 6.14. Opening of the Object Library

A list will appear containing: name, description and visual representation 
of each object. In the filter field in the object library, enter text field to 
quickly find the object you want. Drag an object from the library to the 
frame – Figure 6.15.

Figure 6.15. The first object of the app
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If necessary, you need to enlarge the image by selecting Editor, Canvas, 
Zoom.

Drag the text box so that it is positioned in the upper half of the scene 
and aligned with the left margin of the scene. Stop dragging the text box 
when it is anchored to the left – Figure 6.16.

Figure 6.16. Linking a text object to the left edge

Blue guides help position the text box. Layout guides only appear when 
you drag or resize objects next to them; They disappear when you release 
the text box.

If necessary, click the text box to display sizing handles. Resizing a user 
interface element is done by dragging its sizing handles, which are small 
white squares that appear on the element’s borders. Select an item to display 
sizing handles. In this case, the text box should already be selected because 
it has stopped dragging. If the text box looks like in Figure 6.17, you can 
resize it; If not, select it from the canvas.

Resize the left and right edges of the text box until three vertical layout 
guides appear: Left Align, Horizontal Center Align, and Right Align – 
Figure 6.18.
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Figure 6.17. Choosing a text object to change sizes

Figure 6.18. Left, Central and Right Guides

Although there is a text field in the frame, there are no instructions 
for the user on what to enter in the field. Use the Placeholder text box to 
prompt the user to enter a name for the new dish.
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To do this, select the text field and open the Attributes inspector –  – 
Figure 6.19. The attribute inspector appears when you click the fourth button 
from the left in the inspector pane. It allows you to edit the properties of an 
object in the storyboard.

 
 

Figure 6.19. Inspector Panel

In the attribute inspector, find the field labeled Placeholder and type 
«Enter meal name».

Click Return to show the new text in the text box – Figure 6.20.
While editing the attributes of a text box, you can also edit the attributes 

of the system keyboard that appear when the user selects the text box.
To customize the keyboard of a text box, first make sure the text box is 

selected.
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Figure 6.20. Typing field with comment

Figure 6.21. Setting up a keyboard text field 
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In the attributes, find the field labeled Return Key and select Done (scroll 
down if necessary) – Figure 6.21. This change will change the Return key 
on your keyboard to the Done key.

In the Attributes, check the Auto-enable Return Key box. Scroll down 
again if necessary. This will make it impossible for the user to press the 
Done key before entering text in the text box, ensuring that users can never 
enter a blank line as the name of a dish.

Then add a line (UILabel) at the top of the frame. The string is not 
interactive. It simply displays static text in the user interface. We set up this 
string to display the text that the user enters into the text box to verify that 
the text box accepts user input and processes it appropriately.

To add a line to a frame in the Object Library, enter label in the filter 
field to quickly find the Label object. Drag a Label object from the Object 
Library into the frame. Drag the line so that it is directly above the text box 
and aligned with the left margin of the frame – Figure 6.22

Figure 6.22. Line alignment to the left edge

Double click on the line and enter Meal Name. Press the Return button 
to display the new text in the line – Figure 6.23.
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Figure 6.23. Line insertion result

Now add a button (UIButton) to the frame. The button is interactive, so 
users can click it to trigger a specific action. Later, an action will be created 
to reset the label text to the default value.

To add a button to the scene in the Object Library, enter button in the 
filter field to quickly find the Button object. Drag the Button object from the 
library into the frame. Drag the button so that it is directly below the text 
box and aligns with the left frame margin – Figure 6.24

Figure 6.24. Button alignment to the left edge
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Double click the button and enter Set Default Label Text. Press the 
Return button to display the new text in the button. Change the position of 
the button if necessary.

It’s worth evaluating how the added elements are actually organized in 
the frame. To do this, view the Outline view to see which UI elements have 
been added to the frame. On the storyboard, find the Outline view switch – 
Figure 6.25. 

If the Outline view is collapsed, click the switch to expand it. To 
collapse and expand the Outline view, you can use the Outline view switch 
if necessary. The Outline view, which appears on the left side of the canvas, 
provides a hierarchical view of objects in the storyboard. In the view you 
can see: the added text field, line and button in the hierarchy.

 
Figure 6.25. Switch ‘Outline view’

Views are not only displayed on the screen and respond to user input, 
they can contain other views. Views are arranged in a hierarchical structure 
called a view hierarchy. A view hierarchy determines the layout of views 
in relation to other views. In this hierarchy, the species enclosed within a 
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species are called subviews, and the parent that encloses a species is called 
its superview. A species can have several subspecies and only one super 
species.

In general, each frame has its own view hierarchy. At the top of each 
view hierarchy is a content view. In the current frame, the content view is 
called View – the top-level view in the View Controller. Text box, string 
and button are sub-views. All other views placed in this frame will be 
subordinate views of this view (although they themselves may have nested 
subordinate views).

6.6 Interface Preview

You should review the app periodically to make sure everything looks as 
expected. You can view the application interface using the Assistant editor. 
Press the button Assistant on the Xcode toolbar in the top right corner – 
Figure 6.2.

Figure 6.26. Incorporating Assistant Editor

If you need more room to work, minimize the project navigator and 
utilities by clicking the Navigator and Utilities buttons on the toolbar – 
Figure 6.27. You can also collapse the structure view.

Figure 6.27. Navigator and Utilities Buttons

 In the panel at the top of the Assistant editor, switch the Assistant editor 
from Automatic to Preview, Main.storyboard (Preview) – Figure 6.28.
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Figure 6.28. Switching to Preview

 
At this point, the preview looks almost the same as the canvas – Figure 

6.29. Both the canvas and the preview show the same screen size (iPhone 
7) and the same orientation (portrait). If you want to test the responsiveness 
of the interface, you need to preview screens of different sizes and different 
orientations.

 
Figure 6.29. Preview and Canvas
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To preview the landscape orientation, click the Rotate button at the 
bottom of the preview window.

Unfortunately, as a result, things don’t look quite right. The text box, 
row, and button are kept the same size and position relative to the top-left 
corner of the screen. This means the text box no longer fills the screen from 
edge to edge.

To view a different screen size, click the Add button at the bottom of the 
editor and select iPhone SE – Figure 6.30

The text box, row, and button are kept the same size and position relative 
to the top-left corner of the screen. However, this time the text field extends 
beyond the right edge of the screen – Figure 6.31.

 

 
Figure 6.30. Switch to emulating a different type of device

 
To create a responsive interface, you need to specify how the interface 

is configured depending on the screen size. For example, if you rotate 
the interface to landscape orientation, the text box should enlarge. When 
displaying the interface on the iPhone SE, the text box should shrink. These 
types of interface display rules can be easily set using the Auto Layout 
function.
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Figure 6.31. Interface for iPhone SE

6.7 Auto Layout

Auto Layout is a powerful layout engine that helps you create responsive 
layouts that dynamically react to any frame size changes. You describe 
your layout using constraints – rules that explain where one element should 
be relative to another, or what size an element should be. The auto layout 
function dynamically calculates the size and position of each item based on 
these constraints.

One of the easiest ways to set layout is to use the view stack 
(UIStackView). The view stack provides a simplified interface for the layout 
of a number of views. Auto Layout is used to calculate the size and position 
of all managed views in the view stack.

To apply Auto Layout, push the existing UI elements onto the view 
stack, and then add the dependencies required to position the view stack in 
the frame. To do this, return to the standard editor by clicking the Standard 
button – Figure 6.32. Expand the Project Navigator and Utilities by clicking 
the Navigator and Utilities buttons on the Xcode toolbar.
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Figure 6.32. Going to a Standard Editor

Click Shift, select the text box, the line, and the button – Figure 6.33.

 
Figure 6.33. Highlighting text field, strings, and buttons

In the bottom right corner of the canvas, click the Embed In Stack 
button – Figure 6.34 (Either select Editor, Embed In, Stack View).

 
Figure 6.34. Embed In Stack Button
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Xcode brings together UI elements in a stack, bringing them together. 
Xcode parses the existing layout to understand how the elements should be 
displayed: vertically or horizontally.

Open structures if necessary. Select the Stack View object – Figure 6.35.

Figure 6.35. Stack View

In the attributes, enter 8 in the Spacing box. Click Return. In the bottom 
right corner of the canvas open the Add New Constraints menu – figure 
6.36.

Figure 6.36. Add New Constraints Menu
 

Above the Spacing to nearest neighbor header, click on the two 
horizontal and upper-end limits to select them.
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Figure 6.37. Inclusion of Restrictions

 These dependencies indicate the distance to the nearest front, back, and 
top objects. In this case, an object refers to the border of the nearest UI 
element, which can be a superview, another UI element, or a field. Since 
the Constrain to margins checkbox is checked, the view stack will then be 
constrained by the left and right margins of the superview. This provides a 
gap between the stack view and the frame edge.

On the other hand, the top of the stack is constrained relative to the top 
compose guide. If the status bar is visible, the top layout guide is at the 
bottom of the status bar. If not, then it is positioned at the top of the frame. 
Therefore, you need to add a little space between the view stack and the 
layout.

Enter 0 in the left and right boxes and 20 in the top box. From the 
Update Frames pop-up menu, choose Items of New Constraints. This leads 
to automatic updating of the frames of the resizable views – Figure 6.38. 

On the Add New Constraints menu, click the Add 3 Constraints button.
The line, text box, and button are now left aligned and spaced 

appropriately, but the text box still doesn’t stretch to fill the screen width. 
To fix this, you need to add an additional constraint.
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Figure 6.38. Adding limits between objects

On the storyboard, select the text box. In the lower right corner of the 
canvas, open the Add New Constraints menu again. Above the Spacing to 
nearest neighbor heading, click the right horizontal constraint to select it. 
When selected, it turns red – Figure 6.39. Enter 0 in the right field. From the 
Update Frames pop-up menu, select Items of New Constraints. In the Add 
New Constraints menu, click the Add 1 Constraint button.

To check, run the application in the iOS Simulator. Rotate the simulator 
by choosing Hardware, Rotate Left and Hardware, Rotate Right (or 
Command-Left Arrow and Command-Right Arrow). Note that the text box 
is enlarged and shrunk to the appropriate size based on device orientation 
and screen size. Also notice that the status bar disappears in horizontal 
orientation.

Click inside the text box and enter text using the on-screen keyboard 
(you can use your computer keyboard if you like by selecting Hardware, 
Keyboard, Connect Hardware Keyboard). If the expected behavior is not 
present, use the automatic debugging features. These functions can be 
accessed using the Update Frames button and the Resolve Auto Layout 
Issues menu – Figure 6.40.
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If you receive warnings about misplaced views, use the Update Frames 
button. This button updates the frames of the selected view and all of its sub 
views. Select a frame view controller to update all views in the scene. You 
can also click the Update Frames button to update only the selected view. 

 
Figure 6.39. Adding a limit to the text field

 

Figure 6.40. Update Frames button and Resolve Auto Layout Menu
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If the application does not work as expected, click the Resolve Auto 
Layout Issues button to open the debug command menu. All commands 
on this menu have two forms. One of them affects the currently selected 
view. Another mode affects all views in the current view controller. If all 
commands are grayed out, select the frame view controller or one of the 
views and reopen the menu.

Select Reset to Suggested Constraints to have Xcode update the 
interface with a valid set of constraints. Select Clear Constraints to 
remove all constraints for UI elements, then try the previous steps to re-set 
constraints – Figure 6.41

 

Figure 6.41. Submenu Reset to Suggested 
Constraints and Clear Constraints

In this chapter, we learned about creating a project in Xcode, as well as 
many of the tools used to develop and run an iOS application. A simple user 
interface was created.

While the app doesn’t do much yet, the basic user interface is up and 
running. And the fact that the developed interface is robust and extensible 
from the outset ensures that there is a solid foundation for further 
development.
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7 ADDING LOGIC
TO THE BASIC INTERFACE IN IOS

7.1 Basic Concepts

In this chapter, we will look at connecting the basic user interface of the 
FoodTracker application to the code and define the actions that the user can 
take in that user interface.

Storyboard items are linked to source code. It is important to understand 
the relationship between the storyboard and the code that is being written.

In a storyboard, a scene represents one screen and usually one view 
controller. View controllers implement application behavior. A view 
controller manages one view with its hierarchy of subordinate views. View 
controllers coordinate the flow of information between the application data 
model that encapsulates application data and the views displaying that data, 
handle orientation changes when the device is rotated, define navigation in 
the application, and implement behavior that responds to user input. All 
view controller objects in iOS are of type UIViewController or one of its 
subclasses.

The behavior of view controllers is defined in code by creating and 
injecting custom subclasses of view controllers. You can then create an 
association between these classes and frames in the storyboard to obtain the 
behavior defined in the code and the user interface defined in the storyboard.

Xcode has already created one such class that we saw earlier, 
ViewController.swift, and hooked it up to the frame we worked on in the 
previous chapter. In the future, when adding additional scenes, developers 
can establish such a connection in the Identity inspector themselves – 
Figure 7.1.

The Identity inspector lets you edit object-related properties in the 
storyboard, such as the class the object belongs to.

At startup, the storyboard instantiates a ViewController, a custom view 
controller subclass. The scene from the storyboard appears on the device 
screen, and the UI behavior is defined in ViewController.swift.

Although the frame is connected to ViewController.swift, this is not 
the only connection that needs to be made. To write interactions in an 
application, the view controller source code must interact with the views 
on the storyboard. This can be done by creating additional connections – 
called pins and actions – between the views in the storyboard and the view 
controller source files.
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Figure 7.1. Identity Inspector
 

7.2 Create Сonclusions for 
User Interface Elements

Pins provide the ability to reference interface objects – objects added to 
the storyboard from source code files. To create the output, Control-drag 
a specific storyboard object into the view controller file. This action will 
create a property for an object in the view controller file that allows you to 
access and manipulate that object from code at runtime.

You need to create pins for the text box and string in the user interface 
to be able to reference them. To do this, open the Main.storyboard.

Click the Assistant button on the Xcode toolbar in the upper right corner 
to open the editor – Figure 7.2.
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Figure 7.2. Assistant Button

Figure 7.3. Switch to Automatic, ViewController.swift

 
If you need more room to work, minimize the Project Navigator and 

Utilities by clicking the Navigator and Utilities buttons on the Xcode 
toolbar.

In the editor selection pane that appears at the top of the Assistant, 
change Preview to Automatic, ViewController.swift – Figure 7.3. Now 
ViewController.swift is displayed in the editor on the right.

In ViewController.swift find the class line, which should look like this:

class ViewController: UIViewController {

Under the class line, add the following:
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//MARK: Properties

We’ve just added a comment to our source code. A comment is a piece 
of text in a source file that is not compiled as part of a program but provides 
contextual or useful information about individual pieces of code.

Figure 7.4. Dragging the text field into the code

 
A comment that begins with //MARK: is a special type of comment 

that is used to organize code and to help anyone reading the code navigate 
through it. In particular, the added comment indicates that this is a section 
of code that lists properties.

In the storyboard, select the text box. Pressing Control button drag the 
text box on the canvas into the code in the editor on the right, stopping drag-
ging in the line below the comment just added to ViewController.swift – 
Figure 7.4.

In the dialog box that appears, in the Name field, enter nameTextField. 
Leave the rest of the parameters by default – Figure 7.5. Click Connect.
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Figure 7.5. A Dialog window to link an object to a code

Xcode adds the necessary code to ViewController.swift to maintain the 
link to the text box and sets up this connection in the storyboard.

@IBOutlet weak var nameTextField: UITextField!

The IBOutlet attribute tells Xcode that it can hook into the nameTextField 
property from the Interface Builder (which is why the attribute is prefixed 
with IB). The weak keyword indicates that the reference does not prevent 
the system from deselecting the object. Weak links help prevent link loops. 
However, to keep an object in memory, you need to make sure that there is 
a strong reference to the object somewhere else in the application. In this 
case, it is the superview of the text box. The superview maintains a strong 
reference to all subspecies. As long as the superview remains active and in 
memory, all subspecies also remain active. Likewise, a view controller has a 
strong link to its main view – keeping the entire view hierarchy active and 
in memory.

The rest of the declaration defines an implicitly unpacked optional 
variable of type UITextField named nameTextField. Notice the exclamation 
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mark at the end of the type declaration. This exclamation mark indicates that 
the type is an implicitly unpacked optional type, which should always have 
a value after it is declared. When accessing an implicitly unpacked optional 
element, the system assumes that it has a valid value and automatically 
unpacks it. Note that this causes the application to terminate if the variable 
has not yet been set. 

Figure 7.6. Dragging a line into a code

When loading a view controller from a storyboard, the system creates 
a view hierarchy and assigns appropriate values to all outputs of the view 
controller. By the time the viewDidLoad() method is called from the view 
controller, the system has already assigned valid values to all the pins of the 
controller, and you can safely access their contents.

Now we need to connect the string to the code. To do this, select a 
line on the storyboard. Control-drag a line on the canvas into the code 
in the editor on the right, stopping dragging in the line directly below the 
nameTextField property in ViewController.swift – Figure 7.6.

In the dialog box that appears, in the Name field, enter mealNameLabel. 
Leave the rest with the default parameters – Figure 7.7. Click Connect.
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Figure 7.7. Dialog window to link line to code

Again, Xcode adds the necessary code to ViewController.swift to 
maintain the string reference and sets up that connection in the storyboard. 
This output is similar to a text field, except for its name and type (UILabel, 
according to the type of object in the storyboard).

@IBOutlet weak var mealNameLabel: UILabel!

Inference for an interface object is only necessary if you need to access 
the value from the interface object, or if you plan to modify the interface 
object in code. In this case, you must set the delegate property of the text 
box and the text property of the string. We will not be modifying the button, 
so there is no reason to create an output for it.

Inference allows you to reference interface elements in code, but you 
still need a way to react each time the user interacts with the elements. This 
is exactly what action is needed.

7.3 Adding Action

IOS apps are based on event-driven programming. That is, the application 
flow is determined by events: system events and user actions. The user 
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performs actions in the interface that trigger events in the application. 
These events lead to the execution of application logic and manipulation 
of its data. The application’s response to the user action is then reflected 
back in the user interface. Since the user, not the developer, controls the 
execution time of certain parts of the application code, it is necessary to 
determine exactly what actions the user can take and what happens in 
response to those actions.

An action (or action method) is a piece of code associated with an event 
that can happen in an application. You can define an action method to 
perform anything from manipulating a piece of data to updating the user 
interface. Actions are used to control the flow of an application in response 
to user or system events.

The action is created in the same way as when creating the output: 
Control-dragging a specific object from the storyboard to the view 
controller file. This operation creates a method in the view controller file 
that runs when the user interacts with the object to which the action method 
is attached.

Let’s start by creating a simple action in which the string will be set to 
Default Text if the user clicks the Set Default Text button. To do this, in 
ViewController.swift, just above the last curly brace }, add the following:

//MARK: Actions

This comment indicates that this is a section of code that lists the steps.
On the storyboard, click the Set Default Label Text button.
Drag from the Set Default Label Text button on the canvas to the code 

display in the editor on the right, stopping dragging in the line below the 
comment just added to the ViewController.swift – Figure 7.8.

In the dialog box that appears, for the Connection parameter, select 
Action. For Name, type setDefaultLabelText. For Type, select UIButton. 
The default Type field is AnyObject. In Swift, AnyObject is a type used 
to describe an object that can be of any class. Specifying the type of this 
action method as UIButton means that only button objects can connect to 
this action. It’s important to keep this in mind when developing. Leave the 
rest of the parameters as default – Figure 7.9. Click Connect.

 Xcode adds a necessary code to ViewController.swift to customize the 
method of action.
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Figure 7.8. Adding Action 

 
Figure 7.9. Setting Action Settings
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@IBAction func setDefaultLabelText(_ sender: UIButton) {
}
 
The sender parameter refers to the object responsible for initiating 

the action – in this case, the button. The IBAction attribute indicates that 
the method is an action that can be connected to from the storyboard in 
Interface Builder. The rest of the declaration declares a method called 
setDefaultLabelText (_ :).

At the moment, the method declaration is empty. But the code to 
reset the string value is simple enough. So, to do this kind of reset in 
ViewController.swift, find the setDefaultLabelText action method we just 
added. In the implementation of the method, between the curly braces {} 
add the following line of code: 

mealNameLabel.text = «Default Text»

As you might guess, this code sets the string’s text parameter to Default 
Text.

IOS handles all the redrawing code, so that’s actually all the code that 
needs to be written at this point. The action method setDefaultLabelText (_ 
:) should look like this:

@IBAction func setDefaultLabelText(_ sender: UIButton) {
 mealNameLabel.text = «Default Text»
}

Now test the changes by running the simulator. When the Set Default 
Label Text button is clicked, the setDefaultLabelText (_ :) method is called, 
and the text value of the mealNameLabel object changes from Meal Name 
(value when the application starts) to Default Text (value as a result of the 
action). Changes should be displayed in the user interface – figure 7.10

While changing the dish name to Default Text isn’t particularly helpful, 
it illustrates an important point. The behavior we just implemented is an 
example of a Target-action model in iOS app design. Target-action is a 
design pattern where one object sends a message to another object when a 
certain event occurs.
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Figure 7.10. Interface with Added Action

 

In this case:
1) An event is a user clicking the Set Default Text button.
2) Action – setDefaultLabelText (_).
3) Target Object – ViewController (where the action method is defined).
4) The sender is the Set Default Label Text button.
The system dispatches the message by calling the action method on the 

target and passing it to the sender object. The sender is usually a control 
(such as a button, slider, or switch) that can trigger an event in response to 
user interaction such as tapping, dragging, or changing a value. This model 
is extremely common in iOS app programming.

7.4 Entering User Data

Users can now reset the dish name string to the default, but you need to 
allow the user to enter their own dish names using a text box. The program 
will simply update the text value of the mealNameLabel object each time 
the user enters text in the text box and presses Return.
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When working with user input from a text box, the assistance of the text 
box delegate is required. A delegate is an entity acting on behalf of or in 
coordination with another entity. Delegating Object – In this case, the text 
box retains a link to another object. The delegate sends a message to the 
delegate at the appropriate time. The message informs the delegate of an 
event that the delegate is about to handle or has just handled. The delegate 
can respond, for example, by updating the appearance or state of itself or 
other objects in the application, or by returning a value that affects the 
handling of an upcoming event. 

The text field delegate interacts with the text field while the user is 
editing text and knows when, for example, the user starts or stops editing 
the text. The delegate can use this information to save or clear data at the 
right time, close the keyboard, and so on.

Any object can serve as a delegate for another object as long as it 
conforms to the protocol. The protocol that defines the text field delegate 
is called UITextDwfDelegate. Very often, a view controller becomes a 
delegate for the objects it manages. In this example, the ViewController 
instance will become a delegate to the text field.

To begin with, the ViewController must accept the UITextDwfDelegate 
protocol. The protocol is accepted if it is listed as part of the class declaration 
string. To do this, return to the standard editor by clicking the Standard 
button. Expand the Project Navigator and Utilities by clicking the Navigator 
and Utilities buttons on the Xcode toolbar. In the project navigator, choose 
ViewController.swift.

In ViewController.swift find the class line which should look like this:

class ViewController: UIViewController {

After UIViewController add comma and UITextFieldDelegate for 
protocol adoption:

class ViewController: UIViewController, UITextFieldDelegate {

The UITextFieldDelegate protocol tells the compiler that the 
ViewController class can act as a valid text field delegate. This means 
that you can implement protocol methods to handle text input and assign 
instances of the ViewController class as the text field delegate.

To set the ViewController object as a delegate to its nameTextField 
property in ViewController.swift, find the viewDidLoad () method, which 
should look like this:
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override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
}

The template implementation of this method includes a comment. This 
comment is not needed in the method implementation, so remove it.

Below the line super.viewDidLoad () add an empty line and the 
following:

// Handle the text field’s user input through delegate callbacks.
nameTextField.delegate = self

self refers to the ViewController class because it is referenced in the 
scope of the ViewController class. You can also add your own comments to 
help you understand what’s going on in the code.

ViewDidLoad should look like this:

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 
 // Handle the text field’s user input through delegate callbacks.
 nameTextField.delegate = self
}

When the ViewController loads, it sets itself as a delegate to the 
nameTextField property.

The UITextFieldDelegate protocol defines eight possible methods. Just 
implement the ones you need to get the desired behavior. At the moment, 
two of these methods need to be implemented:

func textFieldShouldReturn(_ textField: UITextField) -> Bool
func textFieldDidEndEditing(_ textField: UITextField) 

To understand when these methods are called and what they do, it is 
important to know how text boxes respond to user events. When the user 
clicks on the text box, it automatically becomes the first executor. In an 
application, the first actor is the object that first receives information about 
many kinds of application events, including key events, motion events, and 
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action messages. In other words, many user generated events are initially 
directed to the first executor.

As a result of the text box becoming the first executor, iOS displays the 
keyboard and starts an edit session for that text box. What the user types 
with this keyboard is inserted into the text box.

When the user wants to finish editing the text box, the text box should 
cancel its status as the first executor. Since the text box will no longer be 
the active object in the application, events should be directed to a more 
appropriate object.

At this stage, the UITextFieldDelegate methods are injected. You must 
specify that the text box should cancel its status as the first executor when 
the user clicks the button to complete editing in the text box. This is done 
in the textFieldShouldReturn (_ :) method, which is called when the user 
presses Return (or in your case, Done) on the keyboard.

To implement the textFieldShouldReturn (_:) method of the 
UITextFieldDelegate protocol in ViewController.swift, just above the 
//MARK: Actions, add the following: 

//MARK: UITextFieldDelegate 

This comment is used to organize the code and helps anyone reading the 
code navigate through it.

 

Figure 7.11. Opening Functions menu
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We’ve already added some comments. Xcode lists each of these 
comments as a section heading in the Functions menu of the source code 
that appears when you click the filename at the top of the editor – Figure 
7.11.

The Functions menu allows you to quickly jump to a section of code. 
You can see the sections marked //MARK: written earlier. You can click one 
of the section headings to jump to that section in the file.

Under a comment //MARK: UITextFieldDelegate add the follow-up 
method:

func textFieldShouldReturn(_ textField: UITextField) -> Bool {
}

In this method, add the following code to undo the status of the text field 
as the first executor and a comment to describe the actions of the code:

// Hide the keyboard.
textField.resignFirstResponder()
 
Try not copy and paste but enter the second line. You will find that code 

completion is one of the best time saving features in Xcode. When Xcode 
displays a list of potential completions – Figure 7.12 – scroll until you find 
the one you want, then press Return. Xcode will insert the entire line.

 
Figure 7.12. A hint of possible endings in Xcode
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Add the following line of code to this method:

return true

This method returns a Boolean value indicating whether the system 
should handle a Return key press. In the described example, you always 
need to act when the user presses Return, so return true. 

Now textFieldShouldReturn (_:) The method should look like this:

func textFieldShouldReturn(_ textField: UITextField) -> Bool {
 // Hide the keyboard.
 textField.resignFirstResponder()
 return true
}

The second method that needs to be implemented, textFieldDidEndEditing 
(_:), is called after the text field gives its first executor status. Since you 
leave the status of the first executor in textFieldShouldReturn, the system 
calls this method immediately after the textFieldShouldReturn request.

The textFieldDidEndEditing (_:) method gives you a chance to read 
the information entered in the text field and do something with it. In the 
application, you will take the text that is in the text box and use it to change 
the value of the string.

To implement the textFieldDidEndEditing (_:) method of the 
UITextFieldDelegate protocol in ViewController.swift, after the 
textFieldShouldReturn (_:) method, add the following method: 

func textFieldDidEndEditing(_ textField: UITextField) {
}

Add the following line of code to this method:

mealNameLabel.text = textField.text

That’s all there is to it. As a result, textFieldDidEndEditing method (_:) 
should be like this:

func textFieldDidEndEditing(_ textField: UITextField) {
 mealNameLabel.text = textField.text
}
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Check the changes by running the simulator. You can select a text box 
and enter text into it. Pressing the Done button interrupts the keyboard and 
changes the text of the line to the text from the text field. When the Set 
Default Label Text button is pressed, the string changes to Default Text 
(the value set by the action earlier).

To further improve this application, you can use the lessons at the 
link: https://developer.apple.com/library/archive/referencelibrary/ 
GettingStarted/DevelopiOSAppsWift/WorkWithViewControllers.html // 
apple_ref/doc/uid/TP40015214-CH6-SW1
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8 CREATING MOBILE 
WEB APPLICATION

8.1 Web Development as the Backbone 
of a Mobile Application

To date, the field of programming has expanded so much that most 
programmers, even at the stage of training, specialize in a certain direction 
of development. And, accordingly, companies have to hire one or a whole 
team of narrow specialists for various tasks facing them.

When it comes to mobile development, companies developing their 
mobile applications have to employ at least two specialists: an Android 
and iOS specialist. And often, these are whole teams of «Android’ers» and 
«iOS’ers». Of course, maintaining a large staff of programmers is very 
expensive for a company. Therefore, there is an alternative opportunity for 
mobile application development: mobile web applications. And given that 
most IT departments and companies have a Web development team, this 
dramatically optimizes development costs.

The sequence for developing a mobile web application is as follows:
1) A Web application is created (including as part of a site for a company).
2) The web application is converted into a mobile application for a 

specific operating system (Android or iOS).
The disadvantages of this kind of mobile application development are 

less native and partly limited functionality of such mobile applications. 
But it is worth noting that few ordinary users can even guess that this is 
a mobile Web application. Especially if it is well written and debugged. In 
this chapter, you can repeat the development of a mobile Web application for 
iOS using the example of the same game about a spaceship flying between 
meteors.

For the convenience of creating the Web application itself with this game, 
we will install VS Code from the official site (https://code.visualstudio.com/) – 
Figure 8.1.

 It is worth noting that this is not required, and any code editor can 
be used to develop a Web application. In addition to VS Code, this is also 
Notepad ++, Sublime Text, TextMate Notepad ++ and others.

But back to the installation. First of all, select the folder for installation –
Figure 8.2.
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Figure 8.1. Official VS Code website

 

Figure 8.2. Choosing a folder to install VS Code

 
Always try to install components and systems for programming at 

addresses that do not contain Cyrillic. For many systems, this becomes a 
significant obstacle to full operation. Especially when developing mobile 
applications.

Now we set the name of the folder in the Start menu – Figure 8.3. Or we 
refuse such a folder by removing the check mark in the bottom line.
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Figure 8.3. Create a folder in the Start menu for VS Code

After that it is recommended to add VS Code to PATH for Windows 
by default – Figure 8.4. This will allow additional development systems 
to easily find this code editor without your involvement. It is also very 
convenient to open files with Web-development, if you add the ability to 
open files to the context menu of Windows Explorer in advance.

Figure 8.4. Incorporating additional tasks for VS Code

 
It remains to check whether everything is properly entered and run the 

command – a picture of 8.5.
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Figure 8.5. Running vs Code

Now the code editor is installed and ready to go – figure 8.6.

Figure 8.6. Completion of VS Code

Let’s start developing the application itself.
 

8.2 Developing a Game 
as a Web Application

Find VS Code in the start menu and run. After opening in the upper left 
corner, open the File menu and select New File – Figure 8.7. 
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Figure 8.7. Opening a new file in VS Code

Now enter the following code:

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Spaceship</title>
        <link rel=»stylesheet» type=»text/css» href=»style.css»>
    </head>

    <body>
            <span class=»title»>
                Spaceship
            </span>
            
            <a class=»button» href=»game.html»>
                Play
            </a>
    </body>
</html> 

This is the main file for your mobile application. Save it as an HTML 
file called index.html in the folder where you will build and store your 
project. Do not forget that the project storage folder should also preferably 
be without Cyrillic letters in the address.
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Now, in the same place, create a new .css file to store the colors and text 
styles. We name it style.css and save it in the project folder. The code inside 
should be as follows:

html, body {
    margin: 0;
    overflow: hidden;
    height: 100%;
    width: 100%;

    background-color: #000000;

    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

.title {
    font-family: monospace;
    font-size: 6vw;
    color: antiquewhite;
}
.button {
    font-family: monospace;
    font-size: 3vw;
    color: bisque;
}

The main page of the Web application will now look like Figure 8.8.
 

 
Figure 8.8 - Web application main
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Create a file called game.html with the main logic of the game:

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Spaceship</title>
        <style>
        html, body {
            margin: 0;
            overflow: hidden;
        }
        </style>

        <script>
        const FRAME_RATE = 60

        let ship = {
            x: 0, 
            y: 0,
            width: w(100),
            height: h(50),
            speed: 20,

            draw(ctx) {
                let shipImg = document.getElementById(‘ship’)
                ctx.drawImage(shipImg, this.x, this.y, this.width, this.

height)
            }, 

            moveUp() {
                this.y -= this.speed
                if (this.y < 0) {
                    this.y = 0
                }
            },
            moveDown() {
                this.y += this.speed
                if (this.y > window.innerHeight - this.height) {
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                    this.y = window.innerHeight - this.height
                }
            }
        }

        let buttonUp = {
            x: w(60),
            y: h(425),
            width: w(25),
            height: w(25),

            draw(ctx) {
                ctx.fillStyle = ‘white’
                ctx.beginPath();
                ctx.ellipse(this.x, this.y, this.width, this.height, 0, 0, Math.

PI * 2)
                ctx.fill();
            }
        }

        let buttonDown = {
            x: w(460),
            y: h(425),
            width: w(25),
            height: w(25),

            draw(ctx) {
                ctx.fillStyle = ‘white’
                ctx.beginPath();
                ctx.ellipse(this.x, this.y, this.width, this.height, 0, 0, Math.

PI * 2)
                ctx.fill();
            }
        }

        let meteor = {
            x: window.innerWidth,
            y: 0,
            width: w(50),
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            height: w(25),
            speed: 10,

            reset() {
                this.x = window.innerWidth
                this.y = Math.random() * window.innerHeight
                this.speed = Math.random() * 3 + 5
            },
            draw(ctx) {
                this.x -= this.speed
                if (this.x < 0) {
                    score++
                    this.reset()
                } 

                let meteorImg = document.getElementById(‘meteor’)
                ctx.drawImage(meteorImg, this.x, this.y, this.width, this.

height)
            },
            blow() {
                let blow = {
                    x: this.x,
                    y: this.y,
                    width: w(200),
                    height: w(50),

                    draw(ctx) {
                        let meteorImg = document.getElementById(‘blow’)
                        ctx.drawImage(meteorImg, this.x, this.y, this.width, 

this.height)
                    }
                }

                blows.push(blow)

                window.setTimeout(() => blows.shift(), 500)
            }
        }



314                                                                                            

        let meteors = []
        let blows = []

        let lives = 3
        let score = 0

        function setup() {
            // Растягиваем холст на всю страничку
            const canvas = document.getElementById(‘canvas’)
            canvas.width  = window.innerWidth
            canvas.height = window.innerHeight

            // Добавляем метеоры
            for (let i = 0; i < 3; i++) {
                let m = Object.assign({}, meteor) // клонируем метеор
                m.reset()
                meteors.push(m)
            }

            canvas.addEventListener(‘click’, onClick)
            window.setInterval(draw, 1000/FRAME_RATE)
        }

        function draw() {
            const canvas = document.getElementById(‘canvas’)
            const ctx = canvas.getContext(‘2d’)

            let backgroundImg = document.getElementById(‘sky’)
            ctx.drawImage(backgroundImg, 0, 0, window.innerWidth, 

window.innerHeight)

            ship.draw(ctx)

            buttonUp.draw(ctx)
            buttonDown.draw(ctx)

            for (let m of meteors) {
                m.draw(ctx)
                if (rectCollision(ship, m)) {
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                    console.log(‘BOOM’)
                    lives--

                    if (lives <= 0) {
                        window.location.replace(‘gameover.html’)
                    }

                    m.blow()
                    m.reset()
                }
            }

            for (let b of blows) {
                b.draw(ctx)
            }

            ctx.fillStyle = ‘white’
            ctx.font = ‘4vw monospaced’
            ctx.fillText(`Lives: ${lives}`, w(10), h(40))
            ctx.fillText(`Score: ${score}`, w(10), h(90))
        }

        function onClick(event) {
            if (isPointInEllipse(buttonUp, event.clientX, event.clientY)) {
                ship.moveUp()
            }

            if (isPointInEllipse(buttonDown, event.clientX, event.clientY)) 
{

                ship.moveDown()
            }
        }

        function rectCollision(rect1, rect2) {
            return rect1.x < rect2.x + rect2.width &&
                rect1.x + rect1.width > rect2.x &&
                rect1.y < rect2.y + rect2.height &&
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                rect1.y + rect1.height > rect2.y
        }

        function isPointInEllipse(ellipse, x, y) {
            let val =   Math.pow(x - ellipse.x, 2) / Math.pow(ellipse.width, 2) + 
                        Math.pow(y - ellipse.y, 2) / Math.pow(ellipse.height, 2)

            return val >= 1
        }

        function w(size) {
            return size * (window.innerWidth / 500)
        }

        function h(size) {
            return size * (window.innerHeight / 500)
        }

        </script>
    </head>
    <body onload=»setup()»>
        <canvas id=»canvas»>
            <img src=»assets/blow.png» id=»blow» />
            <img src=»assets/meteor.png» id=»meteor» />
            <img src=»assets/ship.png» id=»ship» />
            <img src=»assets/sky.png» id=»sky» />
        </canvas>
    </body>
</html>

The result of such a page will look like in Figure 8.9

Figure 8.9. Playing as a Web application
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The only thing missing is the loss screen. Create a new file called 
gameover.html with the code:

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Spaceship</title>
        <link rel=»stylesheet» type=»text/css» href=»style.css»>
    </head>

    <body>
            <span class=»title»>
                Game Over!
            </span>
            
            <a class=»button» href=»game.html»>
                Try again
            </a>
    </body>
</html>

The result is a screen like in Figure 8.10.

Figure 8.10. Web Application Loss Screen

But to get the Web application as shown above, there are not enough 
figures to insert. To store them, create a folder called assets in the project 
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folder and insert the explosion, meteor, ship and sky images under the 
names blow.png, meteor there. png, ship.png and sky.png respectively.

The web application is ready to go. If desired, it can be shared on the 
server as part of the site.

But now you have a slightly different task. You now need to convert this 
Web application to a mobile application.

 
8.3 Mobile Web Application Development Tools

In this example, you will use Apache Cordova to convert a Web 
application to a mobile application.

Apache Cordova is an open source mobile development framework. 
It allows you to use standard Web technologies – HTML5, CSS3, and 
JavaScript for development for different platforms. Applications run in 
wrappers for each platform and use standards-compliant API bindings to 
access the capabilities of each device, such as sensors, data, network status, 
and so on.

Apache Cordova can be used if you:
1) Want to extend your application across multiple platforms without 

having to re-implement it using the language and toolset of each 
platform.

2) Want to deploy a web application that is packaged for distribution to 
various app stores.

Cordova provides two main workflows for building a mobile app.
1) Cross-platform workflow: Use this workflow if you want your 

application to run on as many mobile operating systems as possible. 
This does not require platform-specific development. This workflow 
revolves around the Cordova CLI. The CLI is a high-level tool that 
allows you to create projects for multiple platforms at once, forgetting 
about most of the functionality of lower-level shell scripts. The CLI 
copies a common set of Web resources into subfolders for each mobile 
platform, makes the necessary configuration changes for each, and 
runs build scripts to create application binaries. The CLI also provides 
a common interface for applying plugins to an application. If you do 
not have a need for a platform workflow, it is recommended that you 
use a cross-platform workflow. 

2) Platform-oriented workflow: Use this workflow if you want to focus 
on building an application for one platform and need to modify it 
at a lower level. You should use this approach, for example if you 
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want your application to use custom native components with Cordova 
Web Components. Typically, this workflow is used when you need to 
change a project in the SDK. This workflow is based on a set of lower-
level shell scripts tailored for each supported platform and a separate 
Plugman utility that allows you to use plugins. While it is possible to 
use this workflow to build cross-platform applications, it tends to be 
more difficult because the lack of a higher-level tool means separate 
build and plugin modification cycles for each platform.

On first launch, the easiest way is to use a cross-platform workflow to 
create your application. After that, you can switch to a platform-centric 
process if you need more control from the SDK.

Once you transition from a CLI-based workflow to a workflow around 
SDKs and platform-specific shell tools, you cannot go back. The CLI 
maintains a common set of cross-platform source code that uses platform-
specific source code for writing in each build. To keep any changes made 
to platform resources, you need to switch to platform-specific shell tools, 
which ignore the cross platform source code and rely on the platform source 
code instead.

The Apache Cordova framework requires Node.js to work properly.
As an event-based asynchronous JavaScript runtime, Node.js is 

designed for building scalable networked applications. In Node.js code, 
many connections can be processed at the same time. A callback is triggered 
after each connection, but if there is no work, then Node.js will go to sleep.

This is very different from the modern concurrency model that uses OS 
threads. Stream based networking is relatively inefficient and very difficult 
to use. In addition, Node.js is free from completely blocking the process, 
since there are no locks at all. In Node.js, there are almost no functions 
directly performing I/O operations, so the process never blocks. Since 
nothing blocks, Node.js is very smart to use for scalable systems.

Node.js was influenced by systems like Event Machine in Ruby and 
Twisted in Python, so it is similar in design. But, unlike them, in Node.
js the principle of the event model goes a little further. It represents the 
event loop as a runtime construct, not as a library. On other systems, there 
is always a blocking call to start the event loop. Typically, the behavior is 
defined through callbacks at the beginning of the script, and at the end, the 
server is started by a blocking call such as Event Machine: run (). Node.js 
has no such call as start-the-event-loop. Node.js just enters the event loop 
after executing the input script. Node.js exits the event loop when there are 
no more callbacks to execute.
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HTTP is part of Node.js designed with streaming and low latency in 
mind. This makes Node.js well suited for founding a Web library or 
infrastructure.

Node.js as a non-threading environment doesn’t mean you can’t take 
advantage of multiple cores. Child processes can be created using the API 
child_ process.fork () and designed to be easy to communicate with. 

Figure 8.11. Start Node.js installation

And now let’s take it directly to install Node.js. To do this, go to the 
site https://nodejs.org/en/download/ and select a version for your type of 
operating system (how to find out whether your operating system is 32- or 
64-bit, see the chapters above). After downloading the installation files, 
start the installation – Figure 8.11.

Figure 8.12. Consent to Node Licensing Conditions.js
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After starting the installation, consent to the Node.js licensing terms is 
required – Figure 8.12. The authors recommend, nevertheless, to spend a 
little time to at least review such terms before agreeing.

The next step – Figure 8.13 – select the folder for installation. It is also 
worth specifying a directory here without Cyrillic letters, even if you want 
to install the environment not in Program Files, which is offered by default.

Figure 8.13. Choosing a place to install Node.js

Then additional tasks are selected for the Node installer.js – Figure 8.14. 
Including prescribing the environment in PATH.

Figure 8.14. Additional tasks to install Node.js
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The penultimate installation step offers to automatically install the 
necessary tools for the full operation of the environment – Figure 8.15. It is 
worth putting a tick there if you are not going to understand the necessary 
tools in more detail and install their parts yourself.

Figure 8.15. Agree to automatically download 
the necessary tools for Node.js

All that remains is to start the installation – Figure 8.16.

Figure 8.16. Installation Node.js
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If you have chosen the automatic installation of the necessary tools, the 
following window will appear – Figure 8.17.

Figure 8.17. Installing the necessary tools

Installation Node.js completed – Figure 8.18.

 
Figure 8.18. Completion of node installation.js

Now you can go straight to Apache Cordova.
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8.4 Creating Mobile 
Web Application

Now let’s look at how to create a JS/HTML Cordova application and 
deploy it to various native mobile platforms using the Cordova CLI.

First, the Cordova CLI needs to be installed. To do this, download and 
install the Node.js file – the previous sub-chapter. Since during installation 
it is necessary to be able to call node and npm on the command line.

Install the Cordova module using the Node.js utility – Figure 8.19. 
The Cordova module will be automatically loaded by the npm utility. On 
Windows, type in the command line.

C:\>npm install -g cordova

The -g flag tells npm to install Cordova globally. Otherwise, it will be 
installed in the node_modules subfolder of the current working folder.

Once installed, you can run Cordova on the command line with no 
arguments and print the help text.

 
Figure 8.19. Installation of Cordova

Offtop. You can start the command line by pressing the key combination 
WIN + R, typing cmd and clicking OK. Or by clicking Start, typing 
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Command Prompt in the search box, and clicking Command Prompt in the 
search results (you can type cmd and select cmd in the results).

Now let’s get down to creating the application directly.
To do this, go to the directory where the source code is kept (enter cd 

and the folder address) and create a Cordova project – Figure 8.20 – by 
typing:

cordova create SpaceShip com.example.SpaceSip SpaceShip

Figure 8.20. Creating a Cordova Project

This creates the necessary directory structure for the Cordova 
application. By default, the Cordova create script creates a skeletal Web 
application whose home page is the index.html project file in the www 
folder.

All subsequent commands must be executed in the project directory or 
in any subfolders:

cd SpaceShip

Add iOS and Android platforms and keep them in config.xml and 
package.json:



326                                                                                            

cordova platform add ios
cordova platform add android

Executing the Add or Remove Platforms commands affects the contents 
of the project platform directory, where each platform specified appears as 
a subfolder.

When using the CLI to build an application, do not modify the files in 
the /platforms/ directory. Files in this directory are usually overwritten 
when preparing applications for building or when reinstalling plugins.

To build and run applications, you need to install the SDK for each 
target platform. Also, when using a browser for development, you can use a 
browser platform that does not require any SDK platforms.

To verify compliance with the platform creation requirements, enter:

cordova requirements

As a result, you will receive information on the likeness of this:

Requirements check results for android:
Java JDK: installed.
Android SDK: installed
Android target: installed android-19,android-21,android-22,android-

23,Google Inc.:Google APIs:19,Google Inc.:Google APIs (x86 System 
Image):19,Google Inc.:Google APIs:23

Gradle: installed

Requirements check results for ios:
Apple OS X: not installed
Cordova tooling for iOS requires Apple OS X
Error: Some of requirements check failed

In the text above, you can see that the requirements for Android are met, 
and for iOS, not all tools are installed.

If there are not enough services and tools for the mobile platform you 
need, install them.

By default, Cordova creates a skeletal Web application whose start page 
is the project’s index.html file in the www folder.

Now, to download the Web application written earlier, open the project 
folder created by Cordova and find the www folder there. Copy the pre-
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viously created files with the .html extension to this folder, place style.css 
in the css subfolder, and place the images in the img subfolder.

Now to create a project for all platforms run the following command:

cordova build

If necessary, you can limit the scope of the build to specific platforms. 
For example, iOS:

cordova build ios

As a result, text appears in the command line as in figure 8.21.

Figure 8.21. Result of cordova build ios

Now you can check the app.
SDKs for mobile platforms are often bundled with device imaging 

emulators so that you can launch an application from the home screen and 
see how it interacts with many of the platform’s features. Run the following 
command to rebuild the app and view it in a platform specific emulator:

cordova emulate ios

After this command, the emulator is updated to display the last app, 
which is now available to run from the main screen – Figure 8.22-8.25.
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Figure 8.22. The result of cordova emulate ios in command line

 
Figure 8.23. Opening a work application in an emulator

 
Figure 8.24. Playing emulator
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Figure 8.25. Loss screen in emulator

In addition, you can connect your smartphone to your computer and test 
the app:

cordova run ios

Before you complete this command, you need to set up a test environment 
by following procedures that vary across each platform.

Offtop. The authors would like to thank for their help in the work on this 
chapter and for the recommendations and comments to the entire manual 
of Emil Dyusebayev – DevOps engineer of the Kazakhstan company Kaspi 
bank and trainer of the club of robotics, cybernetics and programming 
«Alternative»



330                                                                                            

GLOSSARY

Application (mobile) is a computer program for phones, tablets, smart 
watches and other mobile applications.

Activity is an open source platform for managing business processes.
Activities is a visible part of an application (screen, window, form), 

is responsible for displaying the graphical user interface. In this case, 
the application can have several activities, for example, in an application 
designed for working with e-mail, one activity can be used to display a list 
of new letters, another activity – for writing, and one more – for reading 
letters. Despite the fact that for the user the application appears to be a 
single whole, all the activities of the application do not depend on each 
other. In this regard, any of these activities can be launched from another 
application that has access to the activities of this application. For example, 
a camera app can launch a new mailing activity to send the photo you just 
took to a recipient specified by the user. 

ADT is the installation and setting up of the programming environment.
ADB (Android Debug Bridge, Android Debod Bridge) is an Android 

SDK that establishes a connection between the device and the computer 
and allows you to perform different manipulations with the Android system 
directly on the computer. 

ADB is an Android debugging interface (literally: Android debugging 
bridge) is a multifunctional command-line utility that allows you to 
communicate with an emulator or connected device with Android OS. It’s a 
client-server utility that includes three components:

– A client that is running on a developer’s computer. You can use the 
adb command to start the client out of the console. Other Android 
utilities such as ADT-plugin and DDMS also create adb clients.

– A server that runs as a background execution process on the 
developer’s computer. The server handles communications between 
the client and the adb daemon running on the emulator or device.

– Domain that runs as a background execution process on every instance 
of the emulator or device.

Alpha is the alpha stage of the release life cycle, this is the first phase of 
the beginning of testing (alpha is the first letter of the Greek alphabet used 
as a number).

AMOLED is an active matrix on organic light-emitting diodes. This 
is usually a very bright display with good color reproduction that some 
smartphones have.
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Android is a Linux-based operating system for mobile devices such as 
HTC EVO.

Apps2Sm is a method of saving apps and cache on a microSD map of a 
device.

APK is an Android application package file. Each Android application 
is compiled and packaged into a single file that includes all the application 
bytecode (.dex files), resources, attachments, and a manifest file. An 
application package can have any name, but must use the .apk extension. 
For example: myExampleAppname. apk. For convenience, the application 
package file is often referred to as «.apk».

API (Application Programming Interface) is an interface or 
communication protocol between different parts of a program, designed to 
simplify the implementation and operation of software.

App is an application for testing and debugging on a mobile device.
At @ is a required character in the email address. Separates the login 

(username) from the address of the site or service on which the mailbox is 
registered.

AVD – virtual, emulation of a real smartphone.
Antivirus is a program (application) that protects your computer from 

viruses and other attacks by Internet criminals. Blocks viruses and restores 
(«cures») infected files.

Avatar is a photo or other picture that a person sets as the main one in 
his account on social networks, blogs and other online services.

Blog is a regularly updated online diary of a person or company. Located 
on special sites (LiveJournal, Tumblr) or social networks.

Browser is an application with which you can view sites (Internet 
Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox).

Browser tabs are a feature that allows you to open a new web page 
without leaving the previous ones. By clicking on different tabs, a person in 
any order (but not at the same time) looks through all the pages opened by 
him.

Beta is a software development stage next to alpha.
Boot Animation is a term (boot animation) that denotes a graphical 

display of the operating system boot process. The boot animation may be a 
simple visualization of the running boot messages in the console, but it can 
also be graphic or a combination of text and graphics.

Bootloop describes the state where the system is rebooted over and over 
again without logging into the main operating system.

Broadcast Receivers is a component that responds to broadcast 
notifications. Most of notifications are generated by the system, for 
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example, a notification these that the screen has turned off or a low battery. 
Applications can also initiate broadcasts, for example, send a message to 
other applications that some data has been downloaded and available for 
use. Although receivers do not display a user interface, they can create a 
notification in the status bar to alert the user when a message has arrived. 
Such a receiver serves as a conduit to other components and is intended 
to perform a small amount of work, for example, it can start a service 
corresponding to an event.

Bundle is a software application for running a simple application on an 
emulator and a mobile device.

Chat is instant messaging between two or more people. Conversations 
on Viber, WhatsApp, Skype or in private messages on social networks are 
all chats.

CDMA is a mobile communication standard called cdmaOne, 
CDMA2000 (3G evolution of cdmaOne) and WCDMA (3G standard 
using GSM), often referred to as simply CDMA, and using CDMA as the 
downstream data access channel.

CIQ stands for Carrier IQ. A piece of preinstalled software that runs 
elevated in the background of a portable device by default and records 
everything. Potentially used to steal information.

Content is a list of items.
Click is clicking on a link or icon with a mouse button (if we are talking 

about a computer) or with a finger – on a smartphone or tablet.
Crash Log is a file that stores all information by mistake.
Content providers – a content provider manages the distributed set 

of application data. Data can be stored in the file system, in a SQLite 
database, on the network, anywhere the application can access. The content 
provider allows other applications, if they have the appropriate rights, to 
make requests or even change data. For example, the Android system has a 
content provider that manages the user’s contact information. In this regard, 
any application with the appropriate rights can make a request to read and 
write information of any contact. The content provider can be used to read 
and write private application data that is not intended to be accessed from 
outside.

Design concept (sketch, layout, Mockup) is a graphic file, which consists 
of the smallest pictures-layers of elements of the general picture.

Dalvik is an Android platform virtual machine. Dalvik VM is an 
interpreter only virtual machine that executes Dalvik Executable (.dex) files; 
format optimized for efficient storage and memory allocation.
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Dalvik Cache is a writeable cache that contains optimized bytecode for 
all apk files (apps) on an Android device. Storing information in its own 
cache makes applications load faster and performance is better.

Default is resources that will be used regardless of the device 
configuration or if there are no suitable alternative resources for the 
configuration.

Device is a machine, a component of a PC, hardware.
Download is transfer of a distribution file from the Internet.
Example is a name of the application.
Electronic mailbox (e-mail) is a service for exchanging electronic 

messages (letters). Allows a person to send and receive texts, links to sites 
and web pages, as well as attachments: pictures, videos, documents and in 
general any files.

Emulator is a program that copies the functionality and behavior of 
another program.

Fastboot is a diagnostic protocol mainly used to modify the flash 
file system in Android smartphones from another computer via a USB 
connection. It is part of the Android Debug Bridge library. After activating 
the protocol on the device, it will accept any command that comes to it 
via USB from the console. Some of the more commonly used commands 
include.

– Flash – overwrites the section in flash memory in a binary way, which 
is located on the host computer.

– Erase deletes a section in flash.
– Reboot restarts the device to the main operating system or to the 

system recovery partition.
– Devices displays a list of all devices (with serial number) connected to 

the compute.
Flashing is an energy-independent memory used in smart phones, 

tablets, etc. often the same as flash memory in SD and USB flash drives, 
simply optimized for better speed and performance during the operating 
system.

Gallery (application) is an application for viewing and storing photos 
and videos. Here you can sort files by folders and filming date, as well as 
share them in instant messengers, email and social networks. The standard 
gallery is installed by default on mobile devices, but there are additional 
ones, such as A + Gallery, F-Stop Gallery and Focus.

Gadget is a relatively small electronic device that simplifies or entertains 
a person’s daily life. Smartphones, smart watches, tablets, virtual reality 
glasses are all gadgets.
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Google Play is an online store where phone users on the Android 
operating system find and install apps, download books, music and movies.

Gesture is an app for the process of creating a set of gestures in Android.
Global positioning system is a global positioning system (GPS).
GPU is a GPU designed for quick mani-pooling and when creating an 

image in the frame buffer.
Hashtag is a tag of letters, numbers, and other symbols that helps you 

find and group posts about the same topic. Hashtags appear as hyperlinks 
and always start with a # character. For example # iPhone8, #work, # 
Almaty, # rest, # Friday. The hashtag is always written without spaces, so it 
can combine several words at once: # life is beautiful, # love_carrot.

Hotspot is an access point that provides Internet access via a wireless 
network using a router connected to the Internet provider network. Hotspot 
usually uses Wi-Fi technology.

HDMI is a compact audio/video to transmit encrypted uncompressed 
digital data.

Hboot is responsible for checking and initiating the hardware and phone 
software. It can also be used to record official software releases, as well as 
some other things. HBoot can be compared to BIOS in a computer.

HAVS is a control system that dynamically adjusts voltage based on 
CPU loading, which reduces battery consumption.

iTunes is a program to sync iOS-based devices.
iTools is an iTunes analogue, a program for viewing and managing 

information on your device, removing logs, installing billboards, and taking 
iOS video/screenshots.

JIT – The Just-in-Time Compiler.
Java is a programming language.
JDK is an environment of development in EclipsFlashing is a non-

volatile memory used in smartphones, tablets, etc. Often the same as SD 
and USB flash drives, just optimized for better speed and performance 
while the operating system is running.

Kernel is a software layer that allows the operating system and 
applications to interact with the hardware of a mobile phone.

Launcher is part of the Android user interface that allows you to launch 
applications, make phone calls, and more. It is built into Android, or can be 
obtained from the Android Market.

LCD Density is a measurement of screen resolution in different contexts, 
usually computer displays, scanners, digital cameras.
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Like is mark «like» the posts, like – mark the post as liked. Likes are 
used mainly on social networks.

Link (hyperlink) is the address of a web page on the Internet. To save 
space, the link is usually embedded in text, image, or video. When you 
click on it, a specific site opens, a specific application is launched, or a file 
is downloaded. Most often, text links are used.

Login is a username, pseudonym of a person on the network. Used 
together with a password to log into accounts of social networks, e-mail, 
forums, online stores and other services.

Log file (event log, Log) is a file containing system information on the 
operation of a server or computer, into which certain actions of a user or 
program are entered.

Messenger is a mobile and computer application for online messaging 
of various formats: text, files (pictures, videos, documents), voice and video 
calls. Popular messengers: WhatsApp, Viber, Skype.

Mobile Application is a specially developed application for a specific 
mobile platform (iOS, Android, Windows Phone).

Mobile Internet is wireless Internet access using mobile communication 
technologies. It allows you to be online from your phone and tablet where 
there is a network, that is, almost everywhere: on the street, in a store, at 
home, on the subway and traveling. Use instant messengers, browse sites, 
communicate on social networks, find and listen to music or watch videos.

Mobile Website – a specialized site adapted for viewing and functioning 
on a mobile device.

Native mobile app – the app can be called «Native» for operating 
systems – Android, IOS, WinPhone. Such mobile applications are written in 
programming languages approved by software developers for each specific 
platform, and therefore are organically integrated into the operating systems 
themselves. Apps are downloaded through app stores (App Store, Google 
Play, etc.) and meet the requirements of those stores.

Online store is a site and/or application through which goods are sold: 
clothing, food, equipment, cars, etc.

OpenGL ES provides OpenGL ES libraries that can be used for fast and 
complex 3D images.

Partition is an internal phone memory (not SD card), it is permanent 
(flash) memory, NAND. It can be partitioned like a normal hard drive.

Password is a secret set of letters, numbers and other symbols; access 
code for restricted information. Thanks to the password, people protect the 
data in their accounts from everyone else.
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Personal data is any information that helps to identify a person’s 
identity: from phone number to full name. Registration address, passport 
series and number, date of birth, place of work, income level, TIN number.

Personal Account is an account, a person’s own space in social 
networks, online stores, e-mail and other Internet services, as well as in 
computer and mobile applications.

Phishing is type of internet fraud. The aim of the attackers is to obtain 
secret information of a person: bank card data, as well as logins and 
passwords from e-mail, social media accounts and online banking.

Post – any post on a blog or social network. It can be a photo, video, 
text, or all at once.

Profile (on a social network) is a person’s personal page on a social 
network, where information about him is stored: name, date of birth, place 
of residence, photos and videos, posts and comments to them, a list of 
«friends» and contacts.

Preview is preliminary viwing.
Provider is a service provider.
PRL – Preferred Roaming List, usually a way to tell the phone which 

towers to connect to first.
Recovery is a boot mode for a phone, which allows you to delete settings 

from the data section on the phone (hard deletion), or make an update using 
the update.zip file in the root of the microSD card. Rom / Firmware - refers 
to the internal storage of the device, which is designed to store operating 
system instructions that should not be modified during normal device 
operation.

Rooting is the process of granting control privileges to users of mobile 
phones, tablets, and other devices running on the Android OS.

Rapid Prototyping is a technology of rapid “prototyping”, rapid 
creation of prototypes or a working model of a system for demonstration to 
the customer or to check the feasibility of implementation. The prototype is 
later refined to create a mock-up of the design and obtain the final product.

Search engine (address-search bar) is a service for finding information 
on the Internet: sites, music, articles, reviews, products, people’s pages 
on social networks, videos, photos. Yandex, Google, Mail. ru are search 
engines.

Sideloading is installing applications bypassing the official Android 
Market.

Splash Screen is an image that appears while loading android. Splash 
screens cover the entire screen or just a rectangle in the center of the screen.
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Superuser / SU is a special user account used by the system 
administrator. Depending on the operating system, this account can be 
named root, administrator, or supervisor. In organizations, administrative 
privileges are often reserved for specific individuals.

Script is the Scripting Layer for Android (SL4A, formerly called 
Android Scripting Environment or ASE) is a library that allows you to create 
and run scripts created in a large number of different languages directly on 
Android devices. These scripts have access to many of the APIs available 
for Java Android applications, but with a simplified interface. Scripts can be 
run interactively in the terminal, in the background, or via Locale.

SDK is a software development kit that allows you to create applications 
for a specific package, framework, game console, operating system, or 
platform.

SOD is a state when the device «falls asleep» and does not wake up.
S-On is the security-on mode, means no access to the phone’s operating 

system.
S-Off is a violation of the security of an access to the operating system.
Social network is a service (usually a website and an application) for 

communicating on the Internet, imitating offline life: with a system of 
«friends», the ability to share moments from life (text, photos, videos), as 
well as communicate publicly and privately. As a rule, people register on 
social networks under real names in order to find acquaintances and be 
found.

Stories is short Instagram videos that are automatically deleted after 
a day. Usually, with the help of stories, people share with each other 
insignificant events of everyday life: a trip to work, dinner, shopping, and 
so on.

Site is a set of web pages located at one main address and linked by 
links.

Services is a component that runs in the background, performs time-
consuming operations or work for remote processes. The service does 
not provide a user interface. For example, a service can play music in the 
background while a user is using another application, can download data 
from the network without blocking user interaction with the activity. The 
service can be started by another component and then work independently, 
or it can remain associated with this component and interact with it.

Smartphone – this category includes mobile devices equipped with their 
own operating system. In addition, a touch screen, Wi-Fi, Bluetooth and 
GPS modules are almost indispensable elements of equipment for a modern 
smartphone.
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Touchscreen is an input device, which is a screen that responds to 
touching it. Portal – a site with a set of different services. For example, 
yandex.ru is a search engine, email, weather forecast, traffic jam analyzer, 
and news aggregator.

Tethering is the spread of Internet connections that have access to 
the Internet of a mobile phone with other devices. This distribution can 
be provided over a wireless network (Wi-Fi), Bluetooth, or a physical 
connection using a cable. In case of tethering via wireless network, it is 
possible to mark the device as a mobile hotspot. A phone with an internet 
connection acts like a portable router providing tethering services for others.

Twitter is an American social networking microblogging service where 
a user can post and interact with other users.

Video blogger is a person who blogs with regular videos. Such blogs are 
called vlogs: short for «video blog».

UDID (Unique Device Indentifier) is a 40-character unique device 
identifier (for devices: iPad, iPhone or iPod Touch).

Userspace (Governor) is a scheduler that allows any program launched 
by a user to set the operating frequency of the CPU.

Underclock is the decrease in CPU speed.
Undervolt means a slight decrease in the voltage of a CPU supply, 

which allows to extend the battery life and reduce the temperature during 
intensive CPU use.

USB is intended to stand for Universal Serial Bus. It is a method of 
connecting devices to a computer. Most smartphones now use micro usb for 
charging and syncing.

Updater Script – when an Android device installs updates via ‘update.
zip’ files used in update mode must perform a wide range of actions with 
files and permissions. Instead of using a command line such as {b, d, c} 
sh, the Android developers decided to create a small functional language 
that can be extended by device manufacturers as needed. Since the release 
of Android «Donut» (v1.6), the scripting language is called Edify, and is 
usually defined in bootable / recovery / {edify, edifyscripting, updater} 
folders in the Android source tree.

User eXperience (UX) is the perception and response of a user arising 
from the use and / or upcoming use of a product, system or service.

User Interface is a kind of user interface in which interface elements 
(menus, buttons, icons, lists, etc.) presented to the user on the display are 
executed in the form of graphic images. In the graphical interface, the 
execution of actions most often occurs through the direct manipulation of 
graphic elements.
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Website Design is a structure, graphics and presentation of information 
unique to a particular website. Bookmarks are a browser function for saving 
links to web pages, so that they can then be opened in one click. Bookmarks 
usually add either pages that are visited more often than others, or those that 
they do not want to forget about the existence (unread article, new portal, 
unusual site, and so on).

Wireless N is the technology that increases the speed of the wireless 
Internet connection. Wireless ‘N’ routers also work with Wireless ‘G’ and 
‘B’ wireless adapters.

WiiMax is a communication technology for high-speed wireless Internet 
signal distribution over wide areas.

Widget is a generic type of software application that contains portable 
code that targets one or more different software platforms.

YAFFS is a version of the file system based on NAND chips. These 
older chips also had 2 or 3 write cycles per page, which YAFFS dealt with – 
so-called dirty pages were marked by writing to special reserved cells.

Zipalign is an archiving utility introduced for the first time with version 
1.6 of the Android SDK. It optimizes paths when building an APK. This 
action allows the Android operating system to interact with the application 
more efficiently, and therefore, potentially makes applications and the 
system as a whole much faster. Runtime for applications that are zipaligned 
faster, resulting in less RAM consumption during application startup.
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SELF-CONTROL QUESTIONS

1) The history of the emergence of mobile devices and their architecture.
2) Operating systems for mobile devices (overview).
3) The capabilities of modern OS for mobile devices.
4) Classification of mobile applications.
5) Mobile applications for business.
6) Mobile applications for games.
7) Mobile social networks.
8) Mobile cloud solutions.
9) Classification of mobile devices.
10) Communication technology.
11) GSM standards.
12) Wi-Fi technology. Standards.
13) Bluetooth technology.
14) Problems of mobile security.
15) The main types of mobile devices.
16) Main features of OS for mobile devices.
17) Basic file formats required for compatibility in OS for mobile devices.
18) Communication technologies support in OS for mobile devices.
19) Widely used OS for mobile devices.
20) WindowsMobile.
21) Symbian OS.
22) BlackBerry OS.
23) Prospects and directions for further development of OS for mobile 

devices.
24) Implementation of mobile applications on the Java 2 Micro Edition 

platform.
25) Constructors of mobile applications.
26) Features of the development of interfaces for smartphones. Usability 

principles.
27) Development of mobile applications in the Processing environment.
28) Mobile devices on the example of devices for OC iOS, features.
29) Mobile devices on the example of devices for OC Android, features.
30) Mobile devices on the example of devices for OC Windows Mobile, 

features.
31) Java for mobile devices, architecture and capabilities.
32) Disadvantages and advantages of Java when programming for mobile 

devices.
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33) Client-server interaction of mobile applications.
34) Java virtual machine in Android, its features.
35) Creating applications for Android OS: ways to develop applications.
36) Android SDK and Android NDK. Purpose and features.
37) Principles of working with Android OS: Activity and Intents. 

Definitions, example.
38) Principles of working with Android OS: Views, Services. Appointment, 

example.
39) Principles of working with Android OS: ContentProvider, Broadcast 

Receiver. Appointment.
40) Android Controls Toolkit.
41) Android OS event handling model. Sample event handlers.
42) An example of access to hardware in Android OS: accelerometers and 

gyroscopes.
43) Animation and gestures in Android OS.
44) Apple closed ecosystem concept.
45) Ways to distribute iOS applications. Features of different iOS versions. 

IOS user interface concepts.
46) Classification of OS security according to international standards.
47) Mobile programming, development platforms.
48) Application architecture for Android. Application resources. User 

interface. Android Application Development Toolkit
49) Basic development tools for Android.
50) Stages and trends in the development of programming, ways of using 

IT in the development of mobile applications.
51) Service programs and shells in the development of mobile applications.
52) Publishing an Android app on Google Play.
53) Rationale for creating a mobile application.
54) Development of the structure of a mobile application: terms of 

reference.
55) Implementation of a mobile application.
56) Mobile application as a new communication channel with the target 

audience.
57) Application template.
58) Visual editing of the user interface.
59) Design or design interface for graphic designers
60) A set of programming tools that contains the tools needed to create, 

compile and assemble a mobile application.



342                                                                                            

61) A markup language for describing the hierarchy of components of the 
graphical user interface of an Android application.

62) Business analysis of the target market for mobile applications.
63) Prototyping mobile applications.
64) Writing code and implementing mobile application technologies.
65) Testing mobile applications.
66) Adding an application to the store.
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6. http://bourabai.kz/einf/bluetooth.htm
7. https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019- 

god-v-mire-i-v-rossii/
8. http://bourabai.kz/os/mobile.htm
9. https://appsstudio.ru/etapy-razrabotki-mobilnogo-prilozheniya
10. http://window.edu.ru/resource/077/79077/files/MAD_coursebook_ru.pdf
11. http://app-global.ru/blog/konstruktor-mobilnyih-prilozheniy-v-chem- 

plyusyi-dlya-razrabotchikov/
12. https://lifehacker.ru/business-apps/
13. https://polygant.net/ru/mobiledev/razrabotka-mobilnykh-igr/
14. https://vc.ru/flood/3607-apps-9
15. https://www.osp.ru/pcworld/2011/10/13010968/
16. h t t p s : / / w w w. i b m . c o m / d e v e l o p e r w o r k s / r u / l i b r a r y / c l - 

mobilecloudcomputing/index.html
17. https://www.crn.ru/numbers/spec-numbers/detail.php?ID=79648
18. Cronin D, Cooper A., Reiman R.Alan Cooper on interface. 2009. – 688 s.
19. https://www.intuit.ru/studies/courses/12786/1219/lecture/22484?page=3
20. https://processing.org/
21. https://developer.android.com/studio
22. https://help.apple.com/xcode/mac/11.4/
23. https://code.visualstudio.com/
24. https://cordova.apache.org/
25. https://nodejs.org/en/
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