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РЕФЕРАТ 
	  

Магістерська дисертація: 128 с., 12 рис., 2 табл., 1 додаток, 30 джерел 

Об’єкт дослідження — мультимедійний смартфон IPhone. 

Предмет дослідження — методи програмування у середовищі Xcode. 

Мета роботи — зменшити кількість повернень при інтернет-купівлі 

через мобільні пристрої 

Розробка такої програми надасть нові можливості для користувачів 

мобільної операційної системи. Ця програма надає суттєві переваги у 

порівнянні з існуючими аналогами. 
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ABSTRACT 
	  

Master dissertation: 128 p., 12 fig., 2 tab., 1 applications, 30 sources. 

Object of research — a multimedia smartphone IPhone. 

Subject of research — methods of programming in Xcode. 

Purpose of work — to reduce the number of returns in the online purchases 

through mobile devices. 

Development of the program will provide new opportunities for users 

mobile operating system. This program provides significant advantages over 

existing analogues. 
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ВСТУП 

 
На сьогоднішній день професія програміста користується великим 

попитом, а  персоналізація інтернет купівлі є найактуальнійшою темою у 

США. Причиною актуальності є те, що 80% поверненого товару є придбаним 

в інтернеті. 

Розробка такої програми надасть нові можливості для користувачів 

мобільної операційної системи. Ця програма надає суттєві переваги у 

порівнянні з існуючими аналогами. 
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1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ 

ПРОГРАМ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІЙ МОБІЛЬНИХ 

ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

Objective-C — рефлективна, високорівнева об'єктно-орієнтована мова 

програмування загального призначення, розроблена у вигляді набору 

розширень стандартної С. 

Розроблена компанією Apple, використовується в основному у  Mac OS X та 

GNUStep — середовищах, розроблених на основі стандарту OpenStep, та 

Cocoa — бібліотеки компонентів для  розробки програм. Програму на 

Objective-C що не використовує цих бібліотек можна скомпілювати для будь-

якої платформи, яку підтримує gcc компілятор з підтримкою Objective-C. 

Objective-C є розширенням С і тому будь-яку програму на С можна 

скомпілювати компілятором Objective-C. 

ООП в Objective-C включає інтерфейси, класи, категорії. Реалізовано 

одиничне, невіртуальне спадкування. Немає єдиного базового класу для всіх 

об'єктів. Всі методи в  класі — віртуальні. Категорія — парадигма яка 

дозволяє описувати інтерфейс з  методами які «необов'язково» 

імплементувати. 

Синтакс Objective-C породжений одночасно від С та Smalltalk. Від останньої 

взято основний семантичний конструкт мови — замість виклику методу 

об'єктові надсилається повідомлення. Наприклад, якщо клас об 'єкта obj 

імплементує метод doJob то  говориться що об 'єкт відкликається на 

повідомлення doJob. Щоб надіслати повідомлення doJob цьому об'єктові 

потрібно написати: 

[obj doJob];  
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Такий механізм дозволяє надсилати повідомлення навіть до тих об'єктів які 

не підтримують їх обробки. Такий підхід відрізняється від тих що 

використовуються в статично типізованих мовах С++ чи Java. 

На початку 1980-х років було  популярним структурне програмування. Воно 

дозволяло «розбивати» алгоритм на малі частини, в основному щоб виділити 

етапи алгоритму в окремі блоки і працювати з  ними. Однак, із зростанням 

складності завдань, структурне програмування призводило до зниження 

якості коду . Доводилося писати все більше функцій, які дуже рідко могли 

використовуватися в інших програмах. 

Багато хто побачив в об'єктно-орієнтованому програмуванні потенційне 

рішення проблеми, яка виникла. З  одного  боку,  Smalltalk використовували 

майже всі більш-менш складні системи. З іншого - використання віртуальних 

машин сильно гальмувало роботу системи і вимагало величезних ресурсів. 

ObjC був створений Бредом Коксом на початку 1980-х в  його  компанії 

Stepstone. Він намагався вирішити проблему повторного використання коду. 

Метою Кокса було створення мови, яка підтримуватиме концепцію software 

IC. Під цією концепцією розуміється можливість збирати програми з готових 

компонентів (об'єктів), подібно д о того  як  складні електронні пристрої 

можуть бути легко зібрані з набору готових інтегральних мікросхем. При 

цьому така мова має бути досить простою і заснованою на мові С, щоб 

полегшити перехід розробників на неї. Однією з цілей було також створення 

моделі, в якій самі класи також є повноцінними об'єктами і  підтримувалася 

б інтроспекція і динамічна обробка повідомлень. 

Отримана в результаті мова Objective-C виявилась вкрай простою - на її 

"освоєння" у  С -програміста піде всього кілька днів. Вона є саме 

розширенням мови С - в мову С просто додані нові можливості для об'єктно-

орієнтованого програмування. При цьому будь -яка програма на С є 

програмою і на Objective-C. 
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Однією з відмінних рис Objective-C є її динамічність - цілий ряд рішень, які 

зазвичай приймаються на етапі компіляції, тут відкладаються безпосередньо 

до етапу виконання. Ще однією особливістю мови є  те , що вона message-

oriented в  той  час як  C++ - function-oriented. Це означає, що в  ній виклики 

методу інтерпретуються не як виклик функції (хоча до цього, зазвичай, все 

зводиться), а саме як відправлення повідомлення (з ім'ям і аргументами) 

об'єкту, подібно до  того , як  це відбувається в  Smalltalk. Такий підхід дає 

цілий ряд плюсів - будь-якому об'єкту можна послати будь-яке повідомлення. 

Об'єкт може замість обробки повідомлення просто переслати його іншому 

об'єкту для  обробки  (так зване делегування), зокрема саме так можна легко 

реалізувати розподілені об 'єкти (тобто об 'єкти, що знаходяться в  різних 

адресних просторах і навіть на різних комп'ютерах). Прив'язка повідомлення 

до відповідної функції відбувається безпосередньо на етапі виконання. 

Мова Objective-C підтримує нормальну роботу з метаінформацією - так у 

об'єкта безпосередньо на етапі виконання можна запитати його  клас, список 

методів (з типами переданих аргументів) і instance-змінних, перевірити, чи є 

клас нащадком заданого і чи підтримує він заданий протокол і т. п. У мові є 

нормальна підтримка протоколів (тобто поняття інтерфейсу об'єкта та 

протоколу чітко розділені). Для об'єктів підтримується успадкування (не 

множинне), для протоколів підтримується множинне спадкування. Об'єкт 

може бути успадкований від іншого об'єкта і відразу декількох протоколів 

(хоча це скоріше не успадкування протоколу, а його підтримка). На даний 

момент мова Objective-C підтримується компіляторами Clang і  GCC (під 

управлінням Windows Windows використовується у складі MinGW або 

cygwin). Досить багато в мові перенесено на runtime-бібліотеку і сильно 

залежить від неї. Разом з  компілятором gcc поставляється мінімальний 

варіант такої бібліотеки. Також можна вільно завантажити runtime-бібліотеку 

компанії Apple: Apple's Objective-C runtime. 
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1.1 Можливості середовища Xcode 

 Xcode — інтегроване середовище розробки (IDE) виробництва Apple. 

Дозволяє створювати програмне забезпечення з використанням таких 

технологій як GCC, GDB, Java та ін. На сьогодні є єдиним засобом написання 

«універсальних»(Universal Binary) прикладних програм для Mac OS X.[2] 

Xcode включає в себе більшу частину документації розробника від Apple та 

Interface Builder - застосунок, який використовується для створення 

графічних інтерфейсів. 

Пакет Xcode містить змінену версію вільного набору компіляторів GNU 

Compiler Collection і підтримує мови C, C++, Objective-C, Swift, Java, 

AppleScript, Python і Ruby з різними моделями програмування, включаючи 

(але не обмежуючись) Cocoa, Carbon і Java. Сторонніми розробниками 

реалізована підтримка GNU Pascal[1], Free Pascal[2], Ada[3], C # [4], Perl[5], 

Haskell [6] і D[7]. Пакет Xcode використовує GDB в якості back-end'а для 

свого відналагоджувача. 

У серпні 2006 Apple оголосила про те, що DTrace, фреймворк динамічного 

трасування від Sun Microsystems, випущений як  частина OpenSolaris, буде 

інтегрований в Xcode під назвою Xray. Пізніше Xray був перейменований в 

Instruments.[3] 

Основне застосування є інтегроване середовище розробки (IDE), також 

називається Xcode. Xcode також включає в себе більшу частину документації 

для розробників від Apple і вбудований інтерфейс б ілдер, додаток, що 

використовується для побудови графічних інтерфейсів користувача. 

До Xcode 4.1 Xcode включені модифікована версія збірки компіляторів GNU. 

У Xcode 3.1 д о Xcode 4.6.3 вона включала llvm-gcc компілятора, з 

інтерфейсів GNU і генератором коду на основі LLVM  в Xcode 3.2 і пізніше, 

він включав генератором коду  на основі LLVM компілятора від Apple і 

статичні аналізатор Clang. Починаючи з  Xcode 4.2, Apple LLVM компілятор 

став стандартним,  починаючи з Xcode 5.0, LLVM була тільки компілятором 

умови. 
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До Xcode версії 4.6.3 Xcode suite використовувався як фоновий налагоджувач 

GNU (GDB) для забезпечення взаємодії налагоджувача у IDE. Починаючи з 

Xcode 4.3, LLDB був також доступний; Починаючи з  Xcode 4.5 LLDB 

замінив GDB як  внутрішньої за  промовчанням для забезпечення взаємодії 

налагоджувача у  IDE. Починаючи з Xcode 5.0, GDB більше не було не 

поставляється.  

Xcode підтримує C, C++, Objective-C, Objective-C++, Java, AppleScript, 

Python, Ruby, Rez і Swift вихідний код з різноманітними програмування 

моделей, включаючи, але не обмежуючись Cocoa, Carbon та Java. Третім 

сторонам додали підтримку GNU Pascal, Free Pascal, Ada,  C#, Perl, і тд. 

1.2 Методи перевірки програмного коду 

Тестування програмного забезпечення (англ. Software Testing) — це 

процес технічного дослідження, призначений для виявлення інформації про 

якість продукту відносно контексту, в  якому він має використовуватись. 

Техніка тестування також включає як процес п ошуку помилок або інших 

дефектів, так  і випробування програмних складових з  метою оцінки. Може 

оцінюватись: 

відповідність вимогам, якими керувалися проектувальники та розробники 

правильна відповідь для усіх можливих вхідних даних 

виконання функцій за прийнятний час 

практичність 

сумісність з програмним забезпеченням та операційними системами 

відповідність задачам замовника. 

Оскільки число можливих тестів навіть для нескладних програмних 

компонент практично нескінченне, тому стратегія тестування полягає в тому, 

щоб провести всі можливі тести з урахуванням наявного часу та ресурсів. Як 

результат програмне забезпечення (ПЗ) тестується стандартним виконанням 

програми з метою виявлення баґів (помилок або інших дефектів). 

Тестування ПЗ може надавати об'єктивну, незалежну інформацію про якість 

ПЗ, ризики відмови, як для користувачів так і для замовників.[4] 
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Тестування може проводитись, як тільки створено виконуваний код (навіть 

частково завершено). Процес розробки зазвичай передбачає  коли  та  як  буде 

відбуватися тестування. Наприклад, при  поетапному процесі, більшість 

тестів відбувається після визначення системних вимог і тоді вони 

реалізуються в тестових програмах. На противагу цьому, відповідно до вимог 

гнучкої розробки ПЗ, програмування і тестування часто  відбувається 

одночасно. 

Тестування програмного забезпечення — техніка контролю якості, що 

перевіряє відповідність між реальною і очікуваною поведінкою програми 

завдяки кінцевому набору тестів, які обираються певним чином.[5] 

Якість не є абсолютною, це суб'єктивне поняття. Тому тестування, як процес 

своєчасного виявлення помилок та  дефектів, не може повністю забезпечити 

коректність програмного забезпечення. Воно тільки порівнює стан і 

поведінку продукту зі специфікацією. При цьому треба розрізняти 

тестування програмного забезпечення й забезпечення якості програмного 

забезпечення, до якого належать всі складові ділового процесу, а  не тільки 

тестування. 

Зазвичай, поняття  якості обмежується такими поняттями як  коректність, 

надійність, практичність, безпечність, але може м істити більше технічних 

вимог, котрі описані у  стандарті ISO 9126. Склад та зміст супутньої 

документації процесу тестування визначається стандартом IEEE 829–1998 

Standard for Software Test Documentation. Існує багато підходів до тестування 

програмного забезпечення, але ефективне тестування складних продуктів — 

це по  суті дослідницький та творчий процес, а не тільки створення та 

виконання рутинної процедури. 

Перші програмні системи розроблялися в рамках програм наукових 

досліджень або  програм для  потреб міністерств оборони. Тестування таких 

продуктів проводилося строго формалізовано із записом всіх тестових 

процедур, тестових даних, отриманих результатів. Тестування виділялося в 
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окремий процес, який починався після завершення кодування, але при цьому, 

як правило, виконувалося тим же персоналом. 

У 2000-х з'явилося ще більш широке визначення тестування, коли  в  нього 

було додано поняття «оптимізація бізнес-технологій». BTO направляє 

розвиток інформаційних технологій згідно з цілями бізнесу. Основний підхід 

полягає в  оцінці та  максимізації значущості всіх етапів життєвого циклу 

розроблення ПЗ для  досягнення необхідного рівня якості, продуктивності, 

доступності. 

Тестування — це одна з технік контролю якості, що включає в себе 

Планування робіт (Test Management) 

Проектування тестів (Test Design) 

Виконання тестування (Test Execution) 

Аналіз отриманих результатів (Test Analysis). 

Верифікація (Verification) — це процес оцінки системи або її компонентів з 

метою визначити чи задовольняють результати поточного етапу розробки 

умовам, сформованим на початку цього  етапу. Тобто чи  виконуються цілі, 

терміни, завдання з  розробки проекту, визначені на початку поточної фази. 

Валідація (Validation) — це визначення відповідності розроблюваного 

програмного забезпечення між очікуваннями і потребами користувача, 

вимогам до системи. 

План Тестування (Test Plan) — це документ, що описує весь обсяг робіт з 

тестування, починаючи з опису об'єкта, стратегії, розкладу, критеріїв початку 

і закінчення тестування, до необхідного в процесі роботи обладнання, 

спеціальних знань, а також оцінки ризиків з варіантами їх вирішення. 

Тест дизайн (Test Design) — це етап процесу тестування програмного 

забезпечення, на якому проектуються і створюються тестові випадки (тест 

кейси), відповідно до  визначених раніше критеріями якості та  цілями 

тестування.[6] 
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Тестовий випадок (Test Case) — це документ, що описує сукупність кроків, 

конкретних умов і параметрів, необхідних для перевірки реалізації тестованої 

функції або її частини. 

Баг/Дефект Репорт (Bug Report) — це документ, що описує ситуацію або 

послідовність дій (Steps), що призвела до некоректної роботи об'єкта 

тестування (Misbehavior), із зазначенням причин та  очікуваного результату 

(Expected Result). 

Тестове Покриття (Test Coverage) — це одна з метрик оцінки якості 

тестування, що представляє із себе  щільність покриття тестами вимог або 

коду, що виконується. 

Деталізація Тест Кейсів (Test Case Specification) — це рівень деталізації 

опису тестових кроків і необхідного результату, при  якому забезпечується 

розумне співвідношення часу проходження до тестового покриття. 

Час Проходження Тест Кейса (Test Case Pass Time) — це час від початку 

проходження кроків тест кейса до отримання результату тесту. 

Статичне та динамічне тестування 

Тестова діяльність, що пов'язана з аналізом результатів розробки 

програмного забезпечення, називається статичним тестуванням. Воно 

передбачає перевірку програмних кодів, контроль та перевірку програми без 

запуску на комп'ютері. Тестова діяльність, що передбачає експлуатацію 

програмного продукту, н азивається динамічним тестуванням. Динамічне та 

статичне тестування доповнюють одне одного.[7] 

На етапі статичного тестування перевіряється вся документація, отримана як 

результат життєвого циклу програми. Це і технічне завдання, і специфікація, 

і вихідний текст програми на мові програмування. Вся документація 

аналізується на предмет дотримання стандартів програмування. У результаті 

статичної перевірки встановлюється, наскільки програма відповідає заданим 

критеріям та  вимогам замовника. Усунення неточностей та помилок у 

документації — запорука того, що створюваний програмний засіб має високу 

якість. 
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Динамічні методи застосовуються в процесі безпосереднього виконання 

програми. Коректність програмного засобу перевіряється на безлічі тестів 

або наборів підготовлених вхідних даних. При прогоні кожного тесту 

збираються та аналізуються дані про відмови та збої в роботі програми. 

Тестування "білої скриньки" 

Відома: внутрішня структура програми. 

Досліджуються: внутрішні елементи програми і зв'язки між ними. 

Об'єктом тестування тут  є  не зовнішня, а  внутрішня поведінка програми. 

Перевіряється коректність побудови всіх елементів програми та правильність 

їхньої взаємодії один з одним. Зазвичай аналізуються керуючі зв'язки 

елементів, рідше — інформаційні зв'язки. Тестування за  принципом "білого 

ящика" характеризується ступенем, в якому тести виконують або покривають 

логіку (вихідний текст) програми. 

Особливості тестування "білої скриньки" 

Зазвичай тестування "білої скриньки" засноване на аналізі керуючої 

структури програми. Програма вважається повністю перевіреною, якщо 

проведено вичерпне тестування маршрутів (шляхів) її графа управління. 

У цьому випадку формуються тестові варіанти, в яких: 

Гарантується перевірка всіх незалежних маршрутів програми. 

Знаходяться гілки True, False для всіх логічних рішень. 

Виконуються всі цикли (у межах їхніх кордонів та діапазонів). 

Аналізується правильність внутрішніх структур даних. 

Недоліки тестування "білої скриньки": 

Кількість незалежних маршрутів може бути дуже велика. 

Повне тестування маршрутів не гарантує відповідності програми вихідним 

вимогам до неї.[8] 

У програмі можуть бути пропущені деякі маршрути. 

Не можна виявити помилки, поява яких залежить від даних. 

Переваги тестування "білої скриньки» пов'язані з тим, що принцип «білої 

скриньки» дозволяє врахувати особливості програмних помилок: 
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Кількість помилок мінімально в «центрі» і максимально на «периферії» 

програми. 

Попередні припущення про ймовірність потоку керування або даних у 

програмі часто бувають некоректними. У результаті типовим може стати 

маршрут, модель обчислень за яким опрацьована слабо. 

При записі алгоритму програмного забезпечення у вигляді тексту на мові 

програмування можливе внесення типових помилок трансляції 

(синтаксичних та семантичних). 

Деякі результати в програмі залежать не від вихідних даних, а від внутрішніх 

станів програми. 

Кожна з цих причин є аргументом для проведення тестування за принципом 

«білої скриньки». Тести «чорної скриньки» не зможуть реагувати на помилки 

таких типів. 

Тестування "чорної скриньки" 

Відомі: функції програми. 

Досліджується: робота кожної функції на всій області визначення. 

Основне місце програми тестів «чорної скриньки» — інтерфейс ПЗ. 

Ці тести демонструють: 

Як виконуються функції програми. 

Як приймаються вихідні дані. 

Як виробляються результати. 

Як зберігається цілісність зовнішньої інформації. 

При тестуванні «чорної скриньки» розглядаються системні характеристики 

програм, ігнорується їхня внутрішня логічна структура. Вичерпне 

тестування, як  правило, неможливе. Наприклад, якщо в  програмі 10 вхідних 

величин і кожна приймає по  10 значень, то  кількість тестових варіантів 

становитиме 10^10 . Тестування «чорної скриньки» не реагує на багато 

особливостей програмних помилок.[9] 

Тестування «чорної скриньки» (функціональне тестування) дозволяє 

отримати комбінації вхідних даних, які забезпечують повну  перевірку всіх 
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функціональних вимог до програми. Програмний виріб тут розглядається як 

«чорна скринька», чию поведінку можна визначити тільки дослідженням 

його входів та відповідних виходів. При такому підході бажано мати: 

Набір, утворений такими вхідними даними, які призводять до аномалій у 

поведінці програми (назвемо його IT); 

Набір, утворений такими вхідними даними, які демонструють дефекти 

програми (назвемо його OT). 

Будь-який спосіб тестування «чорної скриньки» повинен: 

Виявити такі вхідні дані, які з високою ймовірністю належать набору IT; 

Сформулювати такі очікувані результати, які з високою імовірністю є 

елементами набору OT. 

Принцип «чорної скриньки» не альтернативний принципу «білої скриньки». 

Скоріше це доповнює підхід, який виявляє інший клас помилок. 

Тестування «чорної скриньки» забезпечує пошук наступних категорій 

помилок: 

Некоректних чи відсутніх функцій; 

Помилок інтерфейсу; 

Помилок у зовнішніх структурах даних або в доступі до зовнішньої бази 

даних;[9] 

Помилок характеристик (необхідна ємність пам'яті і т.д.); 

Помилок ініціалізації та завершення. 

Подібні категорії помилок способами «білої скриньки» не виявляються. 

Класифікація за ознаками 

За ступенем автоматизації: 

Ручне тестування (manual testing) 

Автоматизоване тестування (automated testing) 

Напівавтоматизоване тестування (semiautomated testing) 

За ступенем підготовленості до тестування: 
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1.3 Способи  оптимізації програми 

Оптимізація програми - це обробка, що пов 'язана з перевпорядкуванням і 

зміною операцій у компільованій програмі з  метою одержання більш 

ефективної результуючої об'єктної програми. Оптимізація виконується на 

етапах підготовки до генерації і безпосередньо при генерації об'єктного коду. 

Кращі оптимізуючі компілятори можуть одержувати об 'єктні програми зі 

складних вихідних програм, написаних на мовах високого рівня, що майже 

не уступають по якості програмам мовою асемблера. Часові і трудові витрати 

на створення такої програми істотно менше, ніж при  її реалізації на 

асемблері. У су часних компіляторів існують можливості вибору  тих  чи 

інших критеріїв оптимізації, виходячи з який оцінюється ефективність 

об'єктної програми. Так, з одного  боку , можлива оптимізація з мінімізацією 

розміру програми, з іншого боку - оптимізація зі збільшенням швидкості її 

виконання. При цьому не потрібно змінювати текст програми вихідною 

мовою.[10] 

Усі ці переваги свідчать на користь застосування оптимізації. Єдиним, але 

істотним недоліком оптимізації є необхідність ретельного її  опрацювання 

при створенні компілятора. Використовувані методи оптимізації ні при яких 

умовах не повинні приводити до зміни "змісту" вихідної програми (тобто до 

таких ситуацій, коли результат  виконання програми змінюється після її 

оптимізації). На жаль, не всі методи оптимізації, викор истовувані 

розробниками компіляторів, можуть бути теоретично обґрунтовані і доведені 

для всіх можливих видів вихідних програм. Тому більшість компіляторів 

передбачає можливість відключати ті чи  інші з можливих методів 

оптимізації. (Часто при  оптимізації ко мпілятори видають попередження 

розробнику програми, якщо та чи  інша її ділянка викликає підозри щодо 

правильності його "змісту"). Застосування оптимізації також є недоцільним у 

процесі налагодження розроблюваної програми. 

Розрізняються дві основні категорії оптимізуючих перетворень: 
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перетворення вихідної програми (у формі її внутрішнього представлення в 

компіляторі), що не залежать від результуючої об'єктної мови; 

перетворення результуючої об'єктної програми. 

Останній тип перетворень може залежати не тільки від властивостей 

об'єктної мови (що є  очевидним), але й  від архітектури обчислювальної 

системи, на якій буде виконуватися результуюча програма. (Так, наприклад, 

при оптимізації може враховуватися обсяг кеш-пам'яті і методи організації 

конвеєрних операцій центрального процесора). Такі перетворення ми 

розглядати не будемо. Саме ці перетворення можуть вплинути  на "зміст" 

вихідної програми. У більшості випадків вони  є  "ноу-хау" виробників 

компіляторів і строго  орієнтовані на певні архітектури обчислювальної 

машин. 

Методи перетворення програми залежать від типів синтаксичних 

конструкцій вихідної мови. Теоретично розроблені методи оптимізації для 

багатьох типових конструкцій мов програмування. Далі будуть  розглянуті 

тільки методи оптимізації лінійних ділянок - вони зустрічаються в будь-якій 

програмі і складають істотну частину програмного коду. 

Лінійна ділянка програми - це виконувана один по  одному послідовність 

операцій, що має один вхід і один вихід. Найчастіше лінійна ділянка містить 

послідовність арифметичних операцій і операторів присвоєння значень 

змінним.[10] 

Перш ніж перейти до питань оптимізації лінійних ділянок розглянемо їх 

внутрішнє представлення в компіляторі. 

Завжди бажано, щоб компілятор створював об 'єктні програми, які б 

працювали з максимальною ефективністю. Як правило, програма в кодах 

машини, що отримана в результаті трансляції, буде займати більше пам'яті і 

працювати повільніше, ніж така ж програма, що написана досвідченим 

програмістом. Термін "оптимізація" застосовується до поліпшення вихідної 

програмиз з метою зробити їх більш "ефективними", тобто швидше 

працюючими чи більш компактними. 
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У процесі оптимізації транслятор виконує наступні дії: 

Усуває недоліки програми, що викликані недбалістю або низькою 

кваліфікацією програміста. Прикладом може б ути винесення з циклу 

операторів, що не залежать від параметрів циклу. Таке перетворення приведе 

до скорочення часу виконання програми, оскільки винесені оператори будуть 

виконуватися тільки один раз, а не багаторазово. 

Усуває зайві обчислення, що неминуче виникають у  процесі трансляції 

навіть при  найретельнішому написанні програми мовою високого рівня. 

Наприклад, усунення повторного обчислення індексних виразів для 

елементів масиву скорочує час виконання програми і її довжину. 

Для підвищення ефективності п рограми можна виконати над нею низку 

перетворень у  різні моменти процесу компіляції. Наприклад, можна 

оперувати з вхідною програмою, зі структурами, породжуваними на стадії 

синтаксичного аналізу, з  кодом на виході фази генерації коду. Однак 

оптимізувати програму, що вже протранслирована в  коди  машини, важко з 

таких причин: 

по-перше, одиниці дії програми в кодах команд занадто малі, що вже саме по 

собі утрудняє аналіз, 

по-друге, при трансляції вхідної програми в  коди машини можлива втрата 

наявної в  ній інформації. Так, збереження проміжних результатів у різних 

робочих комірках пам'яті робить  практично неможливою ідентифікацію 

однакових частин програми; 

по-третє через  нестандартність форматів різних елементів мови і 

рекурсивних конструкцій, широко застосовуваних у текстах програм. 

Тому для оптимізації програми у процесі трансляції необхідно виконувати 

переворення програми з вихідної мови  на проміжну. Строго сформулювати 

вимоги, пропоновані до  проміжної мови, важко. Однак уже із самого 

обгрунтування необхідності проміжної мови видно, що: 

а) оператори мови не повинні бути занадто дрібними; 

б) символи, ідентифікатори і константи повинні мати фіксований формат; 
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в) в усторої операторів бажана відсутність рекурсивності; 

г) повинна зберігатися вся  інформація у  вхідній мові, що є необхідною для 

оптимізації; 

д) мова повинна бути пристосованою до виконання перетворень оптимізації і 

зручною для наступних етапів трансляції в коди обчислювальної машини. 

Ці вимоги свідчать, що розробити єдину універсальну проміжну мову для 

трансляції з будь-якої мови програмування в коди будь-якої ЕОМ важко. Як 

проміжну мову  можна використовувати польський запис, тетради, тріади, 

синтаксичні дерева. 

При розгляді питань оптимізації будемо вважати, що програма 

протранслирована з вхідної на деяку проміжну мову , оператор якої має 

наступний загальний вид: 

(mi) код операції аргументи оператора, 

де mi - покажчик оператора, а також ідентифікатор результату команди при 

відсутності його присвоювання деякій змінній. 

Необхідно розрізняти змінні, що введені програмістом (програмні змінні), і 

змінні, генеровані в процесі трансляції на проміжну мову (mi-

ідентифікатори). Між визначенням програмної змінної і  її  використанням у 

якості операнда існує наступна залежність: 

- якщо програмна змінна, використовувана в  області, не визначена в  ній, то 

передбачається, що вона визначена у всіх шляхах, що ведуть до області; 

- якщо програмна змінна визначена і використовується в  області, то 

усередині області існує шлях між визначенням змінної і кожним її 

використанням; 

- якщо програмна змінна визначена в  області, то, узагалі говорячи, це не 

виходить, що вона визначена на кожнім вихідному шляху.[11] 

Крім програми проміжною мовою, що складається з послідовності 

операторів, для проведення оптимізації формуються наступні таблиці: 

1. Таблиці ідентифікаторів і констант зі звичайною інформацією про змінні і 

константах. 
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2. Таблиця блоків, що визначає номери блоків (блоки нумеруються в 

довільному порядку), їхні границі, що безпосередньо передують і 

випливають блоки , а також будь -яку інформацію про  частоту повторення 

блоку. 

3. Таблиця послідовності операторів, що визначає лінійну послідовність 

операторів у блоці. Вона містить послідовність покажчиків операторів mi. Ця 

таблиця необхідна, оскільки один покажчик може належати декільком 

операторам. 

3.Елементи топології програми 

3.1. Блок (лінійна ділянка) 

Питання оптимізації звичайно зв'язані з топологією програми, тобто зі 

способом її побудови. Для того, щоб локалізувати процеси оптимізації і не 

пов'язувати їх з конкретною вхідною мовою, вони проводяться усередині 

окремих ділянок програми, називаних блоками і сильно зв'язаними 

областями. 

Блок (лінійна ділянка) - виконувана один  по  одному послідовність 

операторів, що має єдину крапку входу - перший оператор з міткою, на який 

може бути передане керування, і єдину крапку виходу - останній оператор. 

Блок моделює частина програми проміжною мовою, яка містить оператори 

присвоювання. 

Формально модель лінійної ділянки може бути представлена в такий спосіб: 

блок B - це трійка виду (P,I,U), де 

(1) P - список операторів S1,S2,...Sn (n>=0), 

(2) I - множина вхідних змінних, 

(3) U - множина вихідних змінних. 

При цьому оператором називається ланцюжок (у загальному випадку) виду 

A <- Q B1...Br, 

де A, B1,..., Br - змінні, а Q - операція. 

Тут оператор привласнює значення змінній А та посилається на B1,...,Br. 
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Якщо оператор Sj посилається на А, то або А є вхідною змінною, або 

здійснене присвоювання їй значення деяким оператором до Sj, (тобто деяким 

оператором Si, (і<j) . Таким чином, усередині блоку  всі змінні, на я кі є 

посилання, до цього моменту визначені або внутрішнім чином  як змінні, 

котрим привласнені значення, або  зовнішнім як  вхідні змінні. Аналогічно 

кожна вихідна змінна або  є  вхідною змінною, або  їй привласнене значення 

деяким оператором. 

Оператор S у програмі називається входом у лінійну ділянку, якщо він або є 

першим оператором у  програмі, або позначений ідентифікатором, що 

з'являється в операторі переходу, або безпосередньо йде за  умовним 

оператором. 

Лінійна ділянка, що відноситься до входу в ділянку S, складається з  S і всіх 

операторів, що йдуть  за ним аж до  оператора зупинки, включаючи його , чи 

аж до входу в наступний блок.[12] 

3.2. Сильно зв'язана область 

Для кожного блоку B=(P,I,U) можна знайти орієнтований ациклічний граф , 

що представляє цей блок. Пр и цьому кожен лист графа (кінцева вершина) 

відповідає одній вхідний змінній у  I, а кожна його  внутрішня вершина - 

оператору з P. Граф відбиває порядок  виконання операторів програми і дає 

більш наочне представлення, ніж лінійна послідовність операторів. 

Якщо вершини і та j графа відповідають ділянкам і та j програми, то дуга йде 

з і в j, якщо 

1) останній оператор ділянки і не є  ні оператором переходу, ні оператором 

зупинки, а ділянка j йде в програмі за ділянкою і чи 

2) останній оператор ділянки і є  оператором переходу на мітку L, що 

позначений перший оператор ділянки j. 

Сильно зв'язаною областю орієнтованого графа називається така множина 

його вершин, що для будь-яких двох вершин x і y (x != y) існує шлях з x у y. 

Будемо розглядати сильно зв'язані області Ri, що володіють наступними 

властивостями: 
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1) Ri є сильно зв'язаною областю, що складається з множини блоків, кожний 

з яких передує сам собі і йде сам за собою усередині цієї множини; 

2) Ri != Rj; 

3) для  кожного і<j чи  перетинання Ri і Rj порожньо, чи  Ri є  підобластю Rj 

(включена в неї). 

4. Способи оптимізації 

Розрізняють дві категорії оптимізуючих перетворень: перетворення вихідної 

програми в  її внутрішній формі, що не залежать від об'єктної мови 

(машинно-незалежні) і перетворення, здійснювані на рівні об'єктної 

програми (машинно-орієнтовані). Методи першої категорії застосовні майже 

до будь-якої мови програмування. 

На практиці використовується дуже широкий набір машинно-незалежних 

оптимізуючих перетворень, що пов 'язане з великою розмаїтістю 

неоптимальностей. До них відносяться: 

- розвантаження ділянок повторюваності; 

- спрощення дій; 

- реалізація дій; 

- чищення програми; 

- економія пам'яті; 

- скорочення програми. 

4.1. Розвантаження ділянок повторюваності 

Таку назву одержав спосіб оптимізації, що полягає в винесенні обчислень з 

багаторазово проведених ( що виконуються ) ділянок програми на ділянки 

програми, рідко прохідні. 

До цього виду перетворень відносяться різні чищення зон, тіл циклів і тіл 

рекурсивних процедур, коли  інваріантні (по результаті виконання) у  

відповідних ділянках повторюваності виразу, лінійні компоненти (тобто 

гамаки,, що виконуються обов 'язково при кожнім проходженні ділянки 

повторюваності) виносяться з нього і розміщаються перед входом у  ділянку 

повторюваності - чищення нагору,- чи коли нищівні свої 
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попередні результати лінійні чи компоненти групи лінійних 

компонент ділянки повторюваності виносяться з  нього і розміщаються за 

виходи з ділянки повторюваності - чищення вниз. 

При чищенні нагору винесені обчислення утворять новий безпосередній 

обов'язковий попередник ділянки повторюваності, а при  чищенні вниз - 

безпосередній обов'язковий спадкоємець ділянки повторюваності. 

Звичайно виносяться тільки такі вирази і лінійні фрагменти програми, що 

обов'язково виповнюються при кожнім проходженні ділянки повторюваності, 

що розвантажується. 

4.2. Спрощення дій 

Цей спосіб оптимізації орієнтований на поліпшення програми за рахунок 

заміни груп обчислень (як правило, віддалених одна від одної) на групу 

обчислень, що дають той  же результат з погляду  всієї програми, але мають 

меншу складність 

4.3. Реалізація дій 

Це спосіб підвищення якості програми за рахунок виконання певних 

обчислень на етапі трансляції. Набір перетворень даного типу містить у собі 

наступні оптимізації: 

константні дії (підстановка або  згортання констант), коли відбувається 

виконання операцій над константами; 

розпроцедурення - відкрита підстановка тіла процедури на місце її виклику; 

ліквідація константних розпізнавачів - заміна умовного оператора на одну з 

його гілок, якщо його умовний вираз має константне значення. 

Реалізація дій здійснюється також при - утягуванні констант, коли вирази, що 

мають тотожно константні значення, заміняються на ці значення; при 

аналітичних перетвореннях (наприклад, що заміняють Е*1 на Е чи 0*Е на 0, 

де Е - довільне підвираз); 

- ототожненні ( чи втягуванні унікальних), що видаляє з програми оператор-

пересилання виду X:=Y, де X і Y - змінні, заміняючи або входження X на Y - 

утягування нагору (назад) - наприклад, фрагмент Y:=F(W);X:=Y; заміняється 
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на X:=F(W), або входження Y на X - утягування вниз (уперед) - наприклад, 

X:=Y; якщо Z>0 те W:=Y+1 інакше W:=Y+2 заміняється на фрагмент якщо 

Z>0 те W:=X+1 інакше W:=X+2. 

4.4. Чищення програми 

Даний спосіб підвищує якість програми за рахунок видалення з її 

непотрібних об'єктів і конструкцій[13] 

Набір перетворень цього типу містить у собі наступні оптимізації: 

- видалення ідентичних операторів; 

- видалення з програми операторів, недосяжних по  управлінню від 

початкового; 

- видалення перетворювачів, що інформаційно не впливають на інші 

оператори; 

- видалення несуттєвих операторів, тобто  операторів, що не впливають на 

результат програми; 

- видалення непродуктивних операторів, тобто  операторів, що обчислюють 

так називані мертві у цьому операторі змінні (змінна жива, чи зайнята у деяк 

точках програм, якщо з  цієї точки існує шлях до  якогось  використання цієї 

змінної, що не має операторів, що задають їй нове значення; якщо такий 

шлях не існує, то змінна називається мертвою, чи вільною у цій точці); 

- видалення процедур, до яких немає звертань; 

- видалення невикористовуваних змінних, видів, операцій і т. д. 

4.5. Економія пам'яті 

Це спосіб поліпшення програми за рахунок зменшення обсягу пам'яті, що 

відводиться під інформаційні об 'єкти програми в  кожному з її можливих 

виконань 

У відповідну групу оптимізацій входять наступні перетворення: 

- глобальна економія пам'яті, тобто  сполучення по пам'яті не існуючих 

одночасно статичних змінних; 

- зміна області існування автоматичної змінної; 
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- переміщення оператора відведення пам'яті під керовану змінну по  шляху, 

що веде до кінцевого оператора програми; 

- сполучення по пам'яті динамічних інформаційних об'єктів, наприклад, 

заміна стеку локальних змінних чи параметрів, що утягуються в рекурсію, 

одинарною змінною. Прикладом виконання цього  перетворення є  заміна 

функції 

ціла функція F(N,M) 

begin 

ціле K; 

if N=M 

те F:=1 

else 

begin 

K:=M+1; F:=F(N,K)*K 

end 

end 

на функцію 

ціла функція F(N,M) 

begin 

цілий функ G(Z); 

begin 

ціле K 

if N=Z then F:=1 else begin K:=Z+1; F:=F(K)*K end 

end 

F:=G(N) 

кінець; 

4.6. Скорочення програми 

При даному способі поліпшення програми досягається за рахунок 

скорочення її розміру. До перетворень цього типу відноситься чищення 

лінійної ділянки, при  якій у  початкову (чи в  кінцеву) його  вершину 
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виносяться і заміняються на один  екземпляр наявні на в сіх шляхах у блоці 

однакові конструкції. Наприклад, 

if A>0 then 

begin 

X:=X+3; Z:=2 

end 

else 

begin 

X:=X+3; 

W:=X+4 

end 

перетвориться до виду 

X:=X+3; 

if A>0 then Z:=2 else W:=X+4 

У цю же групу входить і запроцедурювання - пошук у  програмі схожих 

фрагментів і формування їх у вигляді процедури 

4.7. Вставка псевдоблоку 

У процесі оптимізації оператори, що зсовуються з блоків, збираються в 

псевдоблок. Після оптимізації області Rk оператори псевдоблоку повинні 

бути вставлені в програму так, щоб вони виконувалися до (після) виконання 

операторів області Ri. Для того, щоб оператори псевдоблоку виконувалися на 

усіх вхідним (вихідних) шляхах області Rk, вони  повинні вставлятися в  усі 

блоки, безпосередньо попередні (наступні) області або  з  псевдоблоку 

повинен бути сформований блок, що буде вставлений на усі вхідні (вихідні) 

шляхи області Rk. 

Вставка операторів в існуючі блоки чи формування з псевдоблоку 

фактичного блоку виконується за наступним алгоритмом (алгоритм 

розглядається для  операторів, пересунених назад на вхідні ш ляхи, для 

операторів, пересунених уперед, алгоритм аналогічний ): 
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1) оператори уставляються в усі блоки, що безпосередньо передують області, 

що мають тільки один безпосередньо наступний блок. Оператори, що 

вставляються, записуються перед оператором переходу 

2) із псевдоблока створюється формальний блок , що вставляється на усіх 

вхідних шляхах, що йдуть  від безпосередньо попередніх блоків, що мають 

кілька спадкоємців 

3) якщо вхідний блок  програми належить області Rk, то  псевдоблок 

формується у формальний блок і ставиться на неявному шляху між 

зовнішнім і викликаючим оператором і початковим блоком 

Це відповідає створенню нового блоку 

5.Набір і послідовність оптимізуючих перетворень 

Кожен зі способів оптимізації може бути реалізований у вигляді окремого 

перетворення. У той же час  практика оптимізуючої трансляції показала, що 

всі ці способи оптимізації, не збігаючись один  з одним, реалізують багато в 

чому співпадаючі процеси обробки програми, в основі яких лежить невелике 

число більш елементарних і фундаментальних перетворень програм. 

Тому в реальних оптимізуючих трансляторах різноманітні набори способів 

оптимізації програм зводяться до застосування більш простих перетворень у 

їх сполученні один з одним і  з врахуванням їх сукупного впливу на 

трансльовану програму[14] 

Реально використовувані набори оптимізуючих перетворень не мають 

властивості, що дозволяє не стежити за порядком застосування перетворень. 

Звичайно існують ситуації, коли застосування одного перетворення закриває 

можливості застосування іншого (у цьому випадку говорять , що перше 

перетворення має безвихідність стосовно другого) чи, навпаки, приводить до 

нових можливостей іншого перетворення (таким чином  має повторність 

стосовно нього). 

Тому важливим для наявного набору оптимізуючих перетворень (з погляду 

якості одержуваної програми представляється вибір порядку застосування 

перетворень з набору. Потрібно прагнути до того, щоб у  послідовності 
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застосування будь-яке перетворення не передувало перетворенню, стосовно 

якого воно є  тупиком, але  передувало перетворенню, стосовно якого  воно 

повторно. 

Можна дати деякі приватні рекомендації з оптимізації циклів і лінійних 

ділянок 

Оптимізацію циклів можна здійснювати в три проходи, розташованих між 

проходом звичайного аналізу, у якому утворюється внутрішнє представлення 

вихідної програми, і проходом, що генерує об'єктний код: 

1) аналіз циклів - виявлення циклів, що підлягають оптимізації й  одержання 

потрібної для оптимізації інформації; 

2) винесення за кордон циклів інваріантних операцій; 

3) заміна складних операцій 

Згортання або виключення зайвих операцій на лінійних ділянках 

здійснюються безпосередньо перед чи в процесі обробки інваріантних 

операцій. 

 

Висновки до першого розділу 

 Для розробки програми було обрано мову Objective C через її об’єктно 

оріентованість та заточеність під компілятор Xcode. Обрано метод перевірки 

під назвою метод “Білої скриньки”. Та обрано методи оптимізації такі як: 

зменшення повторювання назв змінних та скорочення коду. 
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2. ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОРАМИ 

	  
На сьогодні компанії-розробнику мобільних додатків необхідно шукати 

способи створення продуктів для максимальної кількості мобільних 

платформ за мінімальною ціною та з мінімальною витратою часу. Ринок 

диктує жорсткі умови - мобільні додатки повинні запускатися на 

максимальній кількості платформ, коштувати мінімально та бути готовими 

до впровадження за  мінімальний термін. Вартість фахівця в  області веб -

технологій (HTML, CSS, JavaScript) на порядок нижче вартості спеціаліста в 

галузі створення додатків окремо для  iPhone, Android, або  Windows Phone. 

Тому компанії повинні враховувати платформу, для якої створюється 

додаток, а  також детально аналізувати переваги та  недоліки створення 

мобільних додатків з використанням тих чи інших технологій. Проаналізуємо 

основні технології, які використовуються для розробки додатків для 

мобільних телефонів. Перша технологія - це Java 2 Micro Edition (J2ME). Це 

набір специфікацій і технологій, призначених для різних типів портативних 

пристроїв. Існують два основні напрями: Connected Device Configuration 

(CDC) і Connected Limited Device Configuration (CLDC). Напрям визначає тип 

конфігурації центральних бібліотек Java, а  так  само параметрів віртуальної 

машини Java (в якій будуть використовуватися додатки). Пристрої, які 

використовують технологію CDC будуть  більш розвиненими, в  якості 

прикладу можна навести комунікатори. До пристроїв CLDC відносяться 

звичайні мобільні телефони, які апаратно володіють більш скромними 

можливостями (ресурсами). Спеціальні режими дозволяють визначати 

функціональність конфігурацій для різних типів пристроїв. Режим Mobile 

Information Device Profile (MIDP) призначений для CLDC портативних 

пристроїв з можливістю спілкування. Режим MIDP визначає 

функціональність - роботу користувальницького інтерфейсу, збереження 

налаштувань, роботу в  мережі і модель додатка . CLDC і MIDP закладають 

основу реалізації J2ME [1]. Java-код інтерпретується безпосередньо самим 
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пристроєм за допомогою так званої Java Virtual Machine. Цей механізм 

робить можливим вільне розповсюдження Java-додатків, так  як  вони 

працюють на всіх пристроях з аналогічною Java-платформою [2]. 

Програмування Java-додатків і на сьогоднішній день займає більшу частину, 

так як  більшість мобільних пристроїв (в основному мобільні телефони) в 

світі мають вже встановлену Java-систему. Наступна популярна сьо годні 

технологія – це технологія Qt. Вона в  основному використовується в  якості 

крос-платформного середовища, яке дозволяє використовувати написані з її 

допомогою додатки на різних пристроях і операційних системах, у  тому 

числі Windows, Mac OS X, Linux, Symbian, Android та інших [3]. Починаючи 

з версії Qt 4.0 з 'явилася можливість програмувати для мобільних пристроїв. 

Із зростаючою користувальницької базою Qt, зростає і потреба у вбудованих, 

мобільних додатках і UI-розробників. Qt є  однією з найбільш вдалих 

бібліотек для  C++. Налагодження додатків, розроблених для  мобільних 

пристроїв, відбувається за допомогою емулятора, який міститься в 

середовищі розробки. Таким чином, можна писати складні програми для 

мобільних пристроїв з використанням бібліотек C++ і підтримкою платформ. 

На час написання даної статті остання версія це - Qt 5 бета. Для роботи Qt на 

мобільних пристроях необхідна установка певного фреймворку. Ще однією 

технологією є  технологія розробки Windows Phone SDK. На момент 

написання цієї статті, остання версія інструментарію доступна у  версії 

Windows Phone SDK 7.1 Release Candidate в ліцензії «Go Live» з можливістю 

розробляти свої 119 ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. №56(1029) 

додатки і публікувати їх в  Windows Phone Marketplace. Windows Phone SDK 

7.1 Release Candidate містить наступні компоненти [4]: а) Windows Phone 

SDK 7.1; б) Windows Phone Emulator; в) Windows Phone SDK 7.1 Assemblies; 

г) Silverlight 4 SDK and DRT; д) Windows Phone SDK 7.1 Extensions for XNA 

Game Studio 4.0; е) Expression Blend SDK for Windows Phone 7; ж) Expression 

Blend SDK for Windows Phone OS 7.1; з) WCF Data Services Client for 

Windows Phone; і) Microsoft Advertising SDK for Windows Phone. Код 
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додатка, що розроблюється, описується на мові XAML. Хоча насправді - це 

просто XML файли з мовою розмітки XAML. Платформа Windows Phone не 

просто чергова платформа для мобільних пристроїв. Вона містить у  собі не 

тільки технологічну складову , але  і повністю опрацьовану концепцію 

дизайну інтерфейсу і взаємодії з  користувачем під назвою Metro-дизайн або 

стиль Metro [4]. Вся розробка під Windows Phone ведеться в середовищі 

Visual Studio. Для мобільних додатків під Windows Phone відладка та 

тестування відбувається за  допомогою емулятора Windows Phone у 

середовищі розробки Windows Phone. Щ е одна технологія розробки - це 

iPhone SDK. Розробка під операційну систему iOS можлива тільки з 

використанням Mac OS X. Але в  Інтернеті можна знайти статті, як  можна 

проводити розробку безпосередньо на Macintosh і навіть на VM. Варто 

зауважити, що Apple надає інструменти безкоштовно, але платити доведеться 

за підписку розробника [5]. Для написання програм під iPhone пропонується 

використовувати Objective-C. При цьому є можливість писати так само і на C 

і C++ (для цього необхідно змінювати розширення файлів з .M на .Mm). 

Правда при цьому повністю звільнитись від Obj-C не вдасться, майже весь 

API розрахований саме на Obj-C, виключення складають наприклад OpenGL 

(хоча для його ініціалізації доведеться використовувати кілька рядків коду на 

Obj-C), так само повністю доступні стандартні бібліотеки C/C++ (так, 

наприклад, з файловою системою можна працювати як засобами SDK на Obj-

C, так і використовуючи стандартну бібліотеку С для вводу / виводу (fopen (), 

fgetc (), etc)) [5]. Налагодження додатка відбувається за  до помогою 

середовища XCode і емулятора iPhone встановленого в ній. Для розробки під 

Android можна використовувати середовище Eclipse з встановленим плагіном 

ADT. Розробка ведеться на мові програмування Java. Є  можливість 

налагодження з використанням емулятора вбудованого в ADT або 

безпосередньо на мобільному пристрої з  ОС Android. Існують різні версії 

SDK, які використовуються для написання коду для різних версій Android. В 

даний час велике поширення отримали версії 2.2 і 2.3. Підтримується майже 

Г. 
М. Т

ар
ащ
ук,

 Кі
ВР
А 

20
15



	   39 

повна зворотна сумісність версій. Крім розробки на мові Java підтримується 

можливість більш низькорівневої розробки з використанням Android NDK 

(Native Development Kit) на мові C/C++. Для написання додатків під Symbian 

можна використовувати мову програмування C++. В основному даний підхід 

використовується для Symbian OS ISSN 2079.5459. Вісник НТУ “ХПІ». 2013. 

№56(1029) 120 v6.1, 7.0, 7.0s і 8.0. Розробка для Symbian OS (якщо говорити 

про C++) зазвичай ведеться на ПК. Середа розробки – звична для багатьох 

програмістів Visual Studio, це також можуть бути IDE Metrowerks 

CodeWarrior Development Studio, Borland C++ BuilderX Mobile Edition, 

Carbide. C++ (відносно нова IDE, створена компанією Nokia на базі Eclipse), 

забезпечена додатковими інструментальними пакетами (SDK). Розробнику 

доступні практично всі звичні можливості, як  створення програмне 

забезпечення (ПЗ), так  і налагодження (трасування, перегляд змінних, стека 

викликів, структур класів). Відлагодження програми запускається в 

емуляторі Symbian OS. Цю підсистему правильніше було  б  назвати 

симулятором, оскільки імітуються не апаратні засоби, а  лише програмне 

оточення (відповідні API операційної системи, реалізовані поверх API 

Win32). При цьому програмні модулі, які завантажуються в емулятор, 

являють собою виконані файли для архітектури x86 (не ARM, на базі якої 

побудовані смартфони), відповідне ПЗ для цільової платформи формується 

після підсумкової компіляції. Це передбачає певну специфіку (раніше була 

досить поширена ситуація, коли програма, нормально функціонувала в 

середовищі емулятора, відмовлялася працювати на реальному пристрої), але 

сьогодні емулятор забезпечує досить високу ступінь подібності та  проблеми 

виникають лише при  створенні програм, які нестандартно використовують 

API. Платформа Android надає розробникам найбільшу свободу вибору ОС, 

на якій розробляти додатки. Android розробники можуть використовувати 

Windows, Mac або Linux. BlackBerry користувачі можуть вибирати між Mac, 

Windows і Linux. Якщо ви хочете розробити для iOS і пристроїв Windows, 

єдиним варіантом є Mac і Windows відповідно. Всі чотири мобільні 
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платформи вимагають від розробників підписувати свої програми, перш ніж 

вони можуть бути  представлені в  магазинах постачальників додатків. 

Microsoft надає цілий ряд інструментів для надання допомоги у розвитку 

Windows Phone, але інструменти доступні тільки в Windows 7 і Vista. 

Розробка робиться в  Visual Studio з комбінацією Silverlight / XAML, C # і 

Visual Basic NET, HTML / JavaScript і Expression Blend. Безкоштовні 

інструменти доступні для персонального використовування. Для 

професійних розробників потрібно придбати ліцензію для використання 

Visual Studio. Для розробки крос-платформеного мобільного додатку можна 

також використовувати веб -технології, а  саме HTML5, CSS3 та  JavaScript. 

Розроблені веб- програми копіюють рідний стиль мобільної системи, але такі 

програми є доступними прямо з браузера (так само, як веб-сторінка) і тому 

використовують ті самі технології. Дизайн мобільного додатку повинен бути 

максимально простий і зрозумілий. З огляду на те, що мобільні пристрої 

мають невеликий за розмірами екран, при проектуванні додатків для них не 

можна керуватися тими ж правилами, що і для ПК. Основні вимоги до 

дизайну інтерфейсу мобільних додатків: а ) Мінімум елементів. Не слід 

перевантажувати невеликий простір дисплея мобільного пристрою великою 

кількістю об 'єктів. Необхідно намагатися вмістити максимум функціоналу в 

лаконічний і дружній інтерфейс. Ця вимога є  головною для  розробки будь -

якого ПЗ, а  не тільки мобільного. б ) Управління сучасними телефонами з 

сенсорними екранами здійснюється за допомогою чуттєвого дотику. З огляду 

на те, що площа дотику пальця значно більше 121 ISSN 2079.5459. Вісник 

НТУ “ХПІ». 2013. №56(1029) розмірів покажчика комп'ютерної миші, а 

також стілуса, інтерфейс не повинен містити дрібних елементів. По-перше, 

вони погано помітні на невеликому екрані. По-друге, торкаючись деякого 

ділянки дисплея, користувач може натиснути не той елемент, який йому 

потрібен, що в  кращому випадку може призвести до зниження зручності 

використання програми, а в гіршому - до небажаних наслідків. в) Розмір всіх 

написів повинен бути достатнім для того, щоб користувач міг прочитати їх з 
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відстані не менше 30 см. г ) Найбільш важливі і часто використовувані 

елементи інтерфейсу повинні знаходитися в центрі екрану і мати достатній 

розмір для  того , щоб виділятися серед інших. д) При перенесенні додатків з 

ПК на мобільний платформу можна обмежитися створенням зменшеної копії 

додатка. Необхідно оптимізувати весь  інтерфейс, прибрати всі зайві 

елементи, згрупувавши схожі по функціоналу. При великій кількості об'єктів 

слід зробити додаткові «вікна», що змінюють один одного на дисплеї. На 

відміну від ПК, на мобільних платформах під вікнами розуміються елементи 

інтерфейсу, що займають весь простір екрану пристрою. Користувач 

здійснює переходи між такими вікнами за допомогою графічних елементів- 

навігаторів, або перетягуючи їх за допомогою пальця (в залежності від тієї 

або іншої платформи і переваг творців додатка). При проектуванні дизайну 

мобільного додатку може виникнути необхідність враховувати культурні 

особливості регіону, для  якого  воно  призначене (читання справа наліво або 

правильний підбір колірної гами). У правильно спроектованому мобільному 

додатку повинні поєднуватися три основні властивості: а ) Зручність у 

використанні (інтуїтивний дизайн, об'єднання та використання всіх 

можливостей мобільного пристрою). Найбільш популярними мобільними 

платформами є iPhone і Android. Вони мають багато спільного. Грамотно 

спроектований додаток буде включати в себе  той функціонал, який 

використовує особливості кожної з них. б) Мобільний додаток повинен бути 

ціковим користувачу. Саме тому найбільшою популярністю на сьогодні 

користуються мобільні ігри. Кращий засіб змусити людину використовувати 

додаток з  великою кількістю функціоналу - внести елемент розваги. в) 

Корисність. Максимальний рейтинг мають ті додатки, які здатні бути дійсно 

потрібними. 
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2.1 Побудова алгоритму 

Алгоритм програми має такий вигляд: 

 
Рисунок 2.1 — Загальний алгоритм програми 
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Процес анкети: 

 

 
Рисунок 2.2 — Процес анкети 
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Процес використання: 

 

 
Рисунок 2.3 — Загальний алгоритм програми 

2.2 Вибір моделі побудови програми 

Модель з Tab Bar або Side Bar? Ці два типи навігації дуже часто 

зустрічаються у програмах IOS: Tab Bar — це модель стандартної навігації в 
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IOS, яку можна побачити в таких додатках як Twitter або Instagram. В той час 

як Side Bar це новий тренд, який можна знайти в  таких відомих додатках  як 

Facebook або Path. 

Рисунок 2.4 — Порівняння Side Bar та Tab Bar 

 

Цікаво, що усі 4 додатки зазаначені вище (Twitter, Facebook, Instagram, Path) 

є соціальними мережами, але  побудовані по різномим моделям. Розглянемо 

відмінності у ціх двох моделях: 

1. Зайняте місце: Tab Bar проти Side Bar 0 — 1 

 Очевидно, що бічна панель приховує можливості навігації в лівій 

стороні, так що є  можливість заощадити багато  простору для  основного 

змісту. З іншого боку, панель вкладок завжди займає деякий простір у 

нижній частині екрана. 

 Роблячи Side Bar, ви  хочете  зосередити користувачів в  головному 

вікні. Все інше не є обов'язковим.[32] 

2. Видимість: Tab Bar проти Side Bar 1 — 0 
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 В результаті зайнятого простору, Tab Bar представляє більш 

функціональний варіант. Які переваги? Це надзвичайно збільшує ймовірність 

того, що ці функції можуть бути відкритими і використовуватись кожного 

дня. 

Якщо ваш додаток має більш ніж 1 функції, які можуть бути  використані 

щодня, TabBar є гарним вибором. 

Звідси, я  починаю вважати, що Tab Bar більше підходить для  мобільного 

першого додатку, в той час як Side Bar є більш підходящим для споживчого 

додатоку (додаток, що є багато версією іншого веб-версії).  

Рисунок 2.5 — Порівняння займаного місця  

3. Доступність (Фізично і зручність): Tab Bar проти Side Bar 1 — 1 

 Чи легко користувачам вибирати меню в Tab Bar і Side Bar? 

 У зв'язку з тим, як ми тримаємо телефон, Tab Bar, який розташований в 

нижній частині екрана, полегшує натискання. Всі вкладки видно, так що це 

навіть швидше. 
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 З Side Bar, це набагато складніше, щоб досягти кнопку  Side bar у 

верхньому лівому кутку . Але з новими тендеціями з'явилися свайпи і це 

стало набагато простіше, потрібно лише провести пальцем з лівой сторони в 

праву.  Там, як правило, існує багато варіантів на вибір, перевірте Facebook.  

4. Повернення: Tab Bar проти Side Bar 1 — 0 

 Чи легко користувачеві повернутися до перегляду за замовчуванням, 

після користування програмою деякий час? 

 З Side Bar, легко втратити контекст навігації: де ти? Відкрийте додаток 

Facebook, відкрийте бічну панель, виберіть повідомлення, потім виберіть 

будь-яку розмову, тепер ви відчуєте, що ви перебуваєте в  дуже дивному 

додатоку.[27] 

 Потім, як і раніше з Facebook, вибрати кнопку [I] у верхньому правому 

куті, вибрати профіль особи. Ви поринаетесь глибоко в  стеки екранів, як  ви 

потрапити назад в  меню Side bar? Для більшості людей, яких я знаю, вони 

будуть натискати кнопку [Back] 4 рази, щоб відкрити меню. 

Рисунок 2.6 — Навігація програми з Side Bar 

Щоб виправити це, Side bar надає можливість провести вліво, щоб отримати 

доступ до бічної панелі, незалежно від того, де ви знаходитесь. З цим жестом 
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вам не потрібно тягнутися д о кнопки  у  верхньому лівому/правому куті. 

Однак звичайні користувачі не знають про ці жести. 

 З Tab bar, більшу частину часу, ваші вкладки будуть  там для  вас, щоб 

вибрати. Для повернення в стек зору, просто натисніть ту ж вкладку двічі. Це 

легше виявити, ніж з Side Bar. 

 Рисунок 2.7 — Приклад повернення до початку розділу в обох випадках 

 

5. Кнопка дії: Tab Bar проти Side Bar 1 — 1 

 Для деяких програм створення контенту є більш важливим ніж його 

перегляд. Instagram користувачі відкривають частіше для того, щ об 

поділитися фотокарткою і вони  хочуть мати швидкий доступ до камери. 

Instagram вирішив цю проблему великою центральною кнопкой на Tab bar. 

 У додатку Path кнопка дії знаходиться окремо в нижньому правому 

куті, що, я вважаю,є також дуже зручним і швидким способом доступу. 

 Тому, робимо вибір на користь Side Bar. 
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2.3 Розробка дизайну програми  

 Розробка дизайну базувалась на рекомендаціях компанії Apple. 

Основою є зручність та привабливість. IOS втілює наступні теми:  

Шанобливе ставлення. Інтерфейс допомагає людям зрозуміти і взаємодіяти з 

вмістом, але ніколи не конкурує з ним.  

Ясність. Текст розбірливий у кожному розмірі, значки точні та ясні, прикраси 

тонкі і доцільні. 

Глибина. Візуальні шари і реалістичні рухи надають життєву силу і 

посилюють захоплення і розуміння людей. 

Керуватися контентом. [15] 

Хоча чіткі, красиві інтерфейси основні моменти дизайну IOS, контент 

користувача є за основою. 

Забезпечення ясності  - інший спосіб, щоб показати, що контент є головним у 

програмі.  

Використовуйте глибину, щоб повідомити  iOS часто показує вміст в  чітких 

шарах, які супроводжуються ієрархією і позицією, і це допомагає 

користувачам  розуміюти зв'язки між об'єктами на екрані. 

Висновки до другого розділу 

 У другомоу розділі було побудовано алгоритм програми, який повинен 

буде максимально імплементований у  мобільному додатку , вибрано модель 

побудови програми під назвою Side Bar та розроблено дизайн програми.  
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3. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ 

	  
Фраза розробка мобільного застосування охоплює певну кількість 

складних етапів. Проект проходить численні етапи, перед тим як, зрештою, 

стане живим додатком.  

Тому почнемо з разробки основи програми – навігації. 

Проаналізувавши моделі різних програм – вирішено використовувати модель 

з боковим меню.  

В основі повинен бути навігаційний контролер який буде керувати 

навігацією між усіма екранами. Тому  потрібно розробити систему яка буде 

працювати зазначеним вище чином.  Даємо їй назву REMenu. 

REMenu.m 

#import "REMenu.h" 

#import "REMenuItem.h" 

#import "REMenuItemView.h" 

@interface REMenuItem () 

@property (assign, readwrite, nonatomic) REMenuItemView *itemView; 

@end 

@interface REMenu () 

@property (strong, readwrite, nonatomic) UIView *menuView; 

@property (strong, readwrite, nonatomic) UIView *menuWrapperView; 

@property (strong, readwrite, nonatomic) REMenuContainerView 

*containerView; 

@property (strong, readwrite, nonatomic) UIButton *backgroundButton; 

@property (assign, readwrite, nonatomic) BOOL isOpen; 

@property (assign, readwrite, nonatomic) BOOL isAnimating; 

@property (strong, readwrite, nonatomic) NSMutableArray *itemViews; 

@property (weak, readwrite, nonatomic) UINavigationBar *navigationBar; 

@property (strong, readwrite, nonatomic) UIToolbar *toolbar; 

@end 

Г. 
М. Т

ар
ащ
ук,

 Кі
ВР
А 

20
15



	   51 

@implementation REMenu 

- (id)init 

{ 

    self = [super init]; 

    if (self) { 

        _imageAlignment = REMenuImageAlignmentLeft; 

        _closeOnSelection = YES; 

        _itemHeight = 48.0; 

        _separatorHeight = 1.0; 

        _waitUntilAnimationIsComplete = YES; 

_textOffset = CGSizeMake(0, 0); 

        _subtitleTextOffset = CGSizeMake(0, 0); 

        _font = [UIFont boldSystemFontOfSize:21.0]; 

        _subtitleFont = [UIFont systemFontOfSize:14.0]; 

_backgroundAlpha = 1.0; 

        _backgroundColor = [UIColor colorWithRed:53/255.0 green:53/255.0 

blue:52/255.0 alpha:1.0]; 

        _separatorColor = [UIColor colorWithPatternImage:self.separatorImage]; 

        _textColor = [UIColor colorWithRed:128/255.0 green:126/255.0 

blue:124/255.0 alpha:1.0]; 

        _textShadowColor = [UIColor blackColor]; 

        _textShadowOffset = CGSizeMake(0, 0.0); 

        _textAlignment = NSTextAlignmentCenter; 

_highlightedBackgroundColor = [UIColor colorWithRed:28/255.0 green:28/255.0 

blue:27/255.0 alpha:1.0]; 

        _highlightedSeparatorColor = [UIColor colorWithRed:28/255.0 

green:28/255.0 blue:27/255.0 alpha:1.0]; 

        _highlightedTextColor = [UIColor colorWithRed:128/255.0 green:126/255.0 

blue:124/255.0 alpha:1.0]; 

        _highlightedTextShadowColor = [UIColor blackColor]; 
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        _highlightedTextShadowOffset = CGSizeMake(0, -1.0); 

         

        _subtitleTextColor = [UIColor colorWithWhite:0.425 alpha:1.000]; 

        _subtitleTextShadowColor = [UIColor blackColor]; 

        _subtitleTextShadowOffset = CGSizeMake(0, 0.0); 

        _subtitleHighlightedTextColor = [UIColor colorWithRed:0.389 green:0.384 

blue:0.379 alpha:1.000]; 

        _subtitleHighlightedTextShadowColor = [UIColor blackColor]; 

        _subtitleHighlightedTextShadowOffset = CGSizeMake(0, -1.0); 

        _subtitleTextAlignment = NSTextAlignmentCenter; 

         

        _borderWidth = 1.0; 

        _borderColor =  [UIColor colorWithRed:28/255.0 green:28/255.0 

blue:27/255.0 alpha:1.0]; 

        _animationDuration = 0.3; 

        _bounce = YES; 

        _bounceAnimationDuration = 0.2; 

         

        _appearsBehindNavigationBar = REUIKitIsFlatMode() ? YES : NO; 

    } 

    return self; 

} 

- (id)initWithItems:(NSArray *)items 

{ 

    self = [self init]; 

    if (self) { 

        _items = items; 

    } 

    return self; 

} 
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- (void)showFromRect:(CGRect)rect inView:(UIView *)view 

{ 

    if (self.isAnimating) { 

        return; 

    } 

self.isOpen = YES; 

    self.isAnimating = YES; 

self.containerView = ({ 

        REMenuContainerView *view = [[REMenuContainerView alloc] init]; 

        view.clipsToBounds = YES; 

        view.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleWidth; 

        view.scrollEnabled = YES; 

if (self.backgroundView) { 

            self.backgroundView.alpha = 0; 

            [view addSubview:self.backgroundView]; 

        } 

}); 

self.menuView = ({ 

        UIView *view = [[UIView alloc] init]; 

if (!self.liveBlur || !REUIKitIsFlatMode()) { 

            view.backgroundColor = self.backgroundColor; 

        } 

view.layer.cornerRadius = self.cornerRadius; 

        view.layer.borderColor = self.borderColor.CGColor; 

        view.layer.borderWidth = self.borderWidth; 

        view.layer.masksToBounds = YES; 

        view.layer.shouldRasterize = YES; 

        view.layer.rasterizationScale = [UIScreen mainScreen].scale; 

        view.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleWidth; 
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        view; 

    }); 

if (REUIKitIsFlatMode()) { 

        self.toolbar = ({ 

            UIToolbar *toolbar = [[UIToolbar alloc] init]; 

            toolbar.barStyle = (UIBarStyle)self.liveBlurBackgroundStyle; 

            if ([toolbar respondsToSelector:@selector(setBarTintColor:)]) 

                [toolbar performSelector:@selector(setBarTintColor:) 

withObject:self.liveBlurTintColor]; 

            toolbar.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleWidth; 

            toolbar.layer.cornerRadius = self.cornerRadius; 

            toolbar.layer.borderColor = self.borderColor.CGColor; 

            toolbar.layer.borderWidth = self.borderWidth; 

            toolbar.layer.masksToBounds = YES; 

            toolbar; 

        }); 

    } 

self.menuWrapperView = ({ 

        UIView *view = [[UIView alloc] init]; 

        view.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleWidth; 

        if (!self.liveBlur || !REUIKitIsFlatMode()) { 

            view.layer.shadowColor = self.shadowColor.CGColor; 

            view.layer.shadowOffset = self.shadowOffset; 

            view.layer.shadowOpacity = self.shadowOpacity; 

            view.layer.shadowRadius = self.shadowRadius; 

            view.layer.shouldRasterize = YES; 

            view.layer.rasterizationScale = [UIScreen mainScreen].scale; 

} 

        view; 

    }); 
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self.backgroundButton = ({ 

        UIButton *button = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeCustom]; 

        button.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleWidth | 

UIViewAutoresizingFlexibleHeight; 

        button.accessibilityLabel = NSLocalizedString(@"Menu background", 

@"Menu background"); 

        button.accessibilityHint = NSLocalizedString(@"Double tap to close", 

@"Double tap to close"); 

        [button addTarget:self action:@selector(close) 

forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside]; 

        button; 

    }); 

CGFloat navigationBarOffset = self.appearsBehindNavigationBar && 

self.navigationBar ? 64 : 0; 

for (REMenuItem *item in self.items) { 

        NSInteger index = [self.items indexOfObject:item]; 

CGFloat itemHeight = self.itemHeight; 

        if (index == self.items.count - 1) 

            itemHeight += self.cornerRadius; 

UIView *separatorView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 

                                                                         index * self.itemHeight + index * 

self.separatorHeight + 40.0 + navigationBarOffset, 

                                                                         rect.size.width, 

                                                                         self.separatorHeight)]; 

        separatorView.backgroundColor = self.separatorColor; 

        separatorView.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleWidth; 

        [self.menuView addSubview:separatorView]; 

REMenuItemView *itemView = [[REMenuItemView alloc] 

initWithFrame:CGRectMake(0, 

                                                                                    index * self.itemHeight + 
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(index + 1.0) * self.separatorHeight + 40.0 + navigationBarOffset, 

                                                                                    rect.size.width, 

                                                                                    itemHeight) 

                                                                    menu:self item:item 

                                                             hasSubtitle:item.subtitle.length > 0]; 

        itemView.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleWidth; 

        item.itemView = itemView; 

        itemView.separatorView = separatorView; 

        itemView.autoresizesSubviews = YES; 

        if (item.customView) { 

            item.customView.frame = itemView.bounds; 

            [itemView addSubview:item.customView]; 

        } 

        [self.menuView addSubview:itemView]; 

    } 

self.menuWrapperView.frame = CGRectMake(0, -self.combinedHeight - 

navigationBarOffset, rect.size.width, self.combinedHeight + navigationBarOffset); 

    self.menuView.frame = self.menuWrapperView.bounds; 

    if (REUIKitIsFlatMode() && self.liveBlur) { 

        self.toolbar.frame = self.menuWrapperView.bounds; 

    } 

    self.containerView.frame = CGRectMake(rect.origin.x, rect.origin.y, 

rect.size.width, rect.size.height); 

self.backgroundButton.frame = self.containerView.bounds; 

if (REUIKitIsFlatMode() && self.liveBlur) { 

        [self.menuWrapperView addSubview:self.toolbar]; 

    } 

    [self.menuWrapperView addSubview:self.menuView]; 

    [self.containerView addSubview:self.backgroundButton]; 

    [self.containerView addSubview:self.menuWrapperView]; 
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    self.containerView.scrollEnabled = YES; 

[view addSubview:self.containerView]; 

if (self.bounce) { 

        self.isAnimating = YES; 

        if ([UIView 

respondsToSelector:@selector(animateWithDuration:delay:usingSpringWithDamp

ing:initialSpringVelocity:options:animations:completion:)]) { 

            [UIView 

animateWithDuration:self.animationDuration+self.bounceAnimationDuration 

                                  delay:0.0 

                 usingSpringWithDamping:0.6 

                  initialSpringVelocity:4.0 

options:UIViewAnimationOptionBeginFromCurrentState|UIViewAnimationOptio

nCurveEaseInOut 

                             animations:^{ 

                 self.backgroundView.alpha = self.backgroundAlpha; 

                 CGRect frame = self.menuView.frame; 

                 frame.origin.y = -40.0 - self.separatorHeight; 

                 self.menuWrapperView.frame = frame; 

             } completion:^(BOOL finished) { 

                 self.isAnimating = NO; 

             }]; 

        } else { 

            [UIView animateWithDuration:self.animationDuration 

                                  delay:0.0 

options:UIViewAnimationOptionBeginFromCurrentState|UIViewAnimationOptio

nCurveEaseInOut 

                             animations:^{ 

                 self.backgroundView.alpha = self.backgroundAlpha; 

                 CGRect frame = self.menuView.frame; 
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                 frame.origin.y = -40.0 - self.separatorHeight; 

                 self.menuWrapperView.frame = frame; 

             } completion:^(BOOL finished) { 

                 self.isAnimating = NO; 

             }];} 

    } else { 

        [UIView animateWithDuration:self.animationDuration 

                              delay:0.0 

options:UIViewAnimationOptionBeginFromCurrentState|UIViewAnimationOptio

nCurveEaseInOut 

                         animations:^{ 

            self.backgroundView.alpha = self.backgroundAlpha; 

            CGRect frame = self.menuView.frame; 

            frame.origin.y = -40.0 - self.separatorHeight; 

            self.menuWrapperView.frame = frame; 

        } completion:^(BOOL finished) { 

            self.isAnimating = NO; 

        }];}} 

- (void)showInView:(UIView *)view 

{ 

    [self showFromRect:view.bounds inView:view]; 

} 

- (void)showFromNavigationController:(UINavigationController 

*)navigationController 

{ 

    if (self.isAnimating) { 

        return; 

    } 

self.navigationBar = navigationController.navigationBar; 

    [self showFromRect:CGRectMake(0, 0, 
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navigationController.navigationBar.frame.size.width, 

navigationController.view.frame.size.height) inView:navigationController.view]; 

    self.containerView.appearsBehindNavigationBar = 

self.appearsBehindNavigationBar; 

    self.containerView.navigationBar = navigationController.navigationBar; 

    if (self.appearsBehindNavigationBar) { 

        [navigationController.view 

bringSubviewToFront:navigationController.navigationBar]; 

    } 

} 

- (void)closeWithCompletion:(void (^)(void))completion 

{ 

    if (self.isAnimating) return; 

self.isAnimating = YES; 

CGFloat navigationBarOffset = self.appearsBehindNavigationBar && 

self.navigationBar ? 64 : 0; 

void (^closeMenu)(void) = ^{ 

        [UIView animateWithDuration:self.animationDuration 

                              delay:0.0 

options:UIViewAnimationOptionBeginFromCurrentState|UIViewAnimationOptio

nCurveEaseInOut 

                         animations:^ { 

            CGRect frame = self.menuView.frame; 

            frame.origin.y = - self.combinedHeight - navigationBarOffset; 

            self.menuWrapperView.frame = frame; 

            self.backgroundView.alpha = 0; 

        } completion:^(BOOL finished) { 

            self.isOpen = NO; 

            self.isAnimating = NO; 

[self.menuView removeFromSuperview]; 
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            [self.menuWrapperView removeFromSuperview]; 

            [self.backgroundButton removeFromSuperview]; 

            [self.backgroundView removeFromSuperview]; 

            [self.containerView removeFromSuperview]; 

if (completion) { 

                completion(); 

            } 

if (self.closeCompletionHandler) { 

                self.closeCompletionHandler(); 

            }}];}; 

if (self.closePreparationBlock) { 

        self.closePreparationBlock(); 

    } 

if (self.bounce) { 

        [UIView animateWithDuration:self.bounceAnimationDuration animations:^{ 

            CGRect frame = self.menuView.frame; 

            frame.origin.y = -20.0; 

            self.menuWrapperView.frame = frame; 

        } completion:^(BOOL finished) { 

            closeMenu(); 

        }]; 

    } else { 

        closeMenu();}} 

- (void)close 

{ 

    [self closeWithCompletion:nil]; 

} 

- (CGFloat)combinedHeight 

{ 

    return self.items.count * self.itemHeight + self.items.count * 

Г. 
М. Т

ар
ащ
ук,

 Кі
ВР
А 

20
15



	   61 

self.separatorHeight + 40.0 + self.cornerRadius; 

} 

- (void)setNeedsLayout 

{ 

    [UIView animateWithDuration:0.35 animations:^{ 

        [self.containerView layoutSubviews]; 

    }]; 

} 

#pragma mark - 

#pragma mark Setting style 

- (UIImage *)separatorImage 

{ 

    UIGraphicsBeginImageContext(CGSizeMake(1, 4.0)); 

    CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext(); 

    UIGraphicsPushContext(context); 

    CGContextSetFillColorWithColor(context, [UIColor colorWithRed:28/255.0 

green:28/255.0 blue:27/255.0 alpha:1.0].CGColor); 

    CGContextFillRect(context, CGRectMake(0, 0, 1.0, 2.0)); 

    CGContextSetFillColorWithColor(context, [UIColor colorWithRed:79/255.0 

green:79/255.0 blue:77/255.0 alpha:1.0].CGColor); 

    CGContextFillRect(context, CGRectMake(0, 3.0, 1.0, 2.0)); 

    UIGraphicsPopContext(); 

    UIImage *outputImage = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext(); 

    UIGraphicsEndImageContext(); 

return [UIImage imageWithCGImage:outputImage.CGImage scale:2.0 

orientation:UIImageOrientationUp]; 

} 

@end 

 Реалізувавши цей код маємо систему в  основі якої один навігаційний 

контролер який слугує  контейнером для  екрану. В разі необхідності 
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відбувається заміна цього  екрану на будь  який  інший. Також ця  система 

розроблена таким чином, що її кастомізація не викликає ніяких труднощів. 

 Програмний код бокового меню з використанням цього класу має такий 

вигляд: 

#import "DEMORightMenuViewController.h" 

#import "NewsViewController.h" 

#import "RecommendationFeedViewController.h" 

#import <SDWebImage/UIImageView+WebCache.h> 

#import "YSAppDelegate.h" 

#import "Config.h" 

#import <QuartzCore/QuartzCore.h> 

#import "WishCollectionViewController.h" 

#import "SettingsViewController.h" 

#import "ProfileNewViewController.h" 

#define   IsIphone5     ( fabs( ( double )[ [ UIScreen mainScreen ] bounds 

].size.height - ( double )568 ) < DBL_EPSILON ) 

@interface DEMORightMenuViewController () 

@property (strong, readwrite, nonatomic) UITableView *tableView; 

@property (nonatomic,strong) UISearchBar *field; 

@property (nonatomic, strong) UIImageView * redline0; 

@property (strong,nonatomic) UIImageView *redLine1; 

@property (strong,nonatomic) UIImageView *redLine2; 

@property (strong,nonatomic) UIImageView *redLine3; 

@property (strong,nonatomic) UIImageView *redLine4; 

@property (strong,nonatomic) UIImageView *redLine5; 

@property (strong,nonatomic) UIImageView *redLine6; 

@property (strong,nonatomic) UIImageView *redLine7; 

@property (strong, nonatomic) UILabel *name; 

@property (nonatomic) BOOL fromBackground; 

@end 
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@implementation DEMORightMenuViewController 

- (void)viewDidLoad 

{ 

    self.sideMenuViewController.delegate = self; 

    [super viewDidLoad]; 

    self.whereToSearch = [[NSString alloc]init]; 

    self.tableView = ({ 

        UITableView *tableView = [[UITableView alloc] 

initWithFrame:CGRectMake(0, 0, self.view.frame.size.width,700) 

style:UITableViewStylePlain]; 

        tableView.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleTopMargin | 

UIViewAutoresizingFlexibleBottomMargin | UIViewAutoresizingFlexibleWidth; 

        tableView.delegate = self; 

        tableView.dataSource = self; 

        tableView.opaque = NO; 

        //[tableView setContentSize:CGSizeMake(320, 2000)]; 

        tableView.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 

        tableView.backgroundView = nil; 

        tableView.separatorStyle = UITableViewCellSeparatorStyleNone; 

        tableView.scrollEnabled = YES; 

        tableView.bounces = YES; 

        tableView.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 

        tableView; 

}); 

    NSLog(@"%f",self.tableView.contentSize.height); 

        [self.view addSubview:self.tableView]; 

    NSIndexPath *indexPath = [self.tableView indexPathForSelectedRow]; 

    [self.tableView selectRowAtIndexPath:indexPath 

                           animated:NO 

                     scrollPosition:UITableViewScrollPositionMiddle]; 
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} 

-(void)viewWillAppear:(BOOL)animated{ 

    YSAppDelegate *app = (YSAppDelegate *)[UIApplication 

sharedApplication].delegate; 

    if (app.needToReloadData){ 

        self.name.text = nil; 

    [self.tableView reloadData]; 

    } } 

-(void)viewDidAppear:(BOOL)animated{ 

} 

-(void)sideMenu:(RESideMenu *)sideMenu 

willHideMenuViewController:(UIViewController *)menuViewController{ 

[self.field setShowsCancelButton:NO animated:YES]; 

    [self.view endEditing:YES]; 

} 

- (void)sideMenu:(RESideMenu *)sideMenu 

willShowMenuViewController:(UIViewController *)menuViewController{ 

    YSAppDelegate *app = (YSAppDelegate *)[UIApplication 

sharedApplication].delegate; 

if (self.view.bounds.size.height<560 ){ 

        //self.tableView.contentSize = CGSizeMake(320, 560); 

        [self.tableView setContentSize:CGSizeMake(320, 560)]; 

        CGRect rect = self.tableView.frame; 

        rect.size.height = 480; 

        [self.tableView setFrame:rect]; 

    } 

 NSLog(@"%f",self.tableView.contentSize.height); }} 

    if (app.needToReloadData == YES){ 

        [self viewWillAppear:YES]; 

        app.needToReloadData = NO; 
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    } 

    UINavigationController *cont = 

(UINavigationController*)sideMenu.contentViewController;} 

#pragma mark - 

#pragma mark UITableView Delegate 

- (void)tableView:(UITableView *)tableView 

didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath 

{ 

UINavigationController *cont = 

(UINavigationController*)self.sideMenuViewController.contentViewController; 

    switch (indexPath.row) { 

        case 0: 

break; 

        case 1:{ 

            if ([cont.viewControllers[0] isKindOfClass:[ProfileNewViewController 

class]]){ 

                [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            }else{ 

            [self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"ProfileNew"]] 

                                                         animated:YES]; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            } 

        } 

            break; 

        case 2:{ 

            YSAppDelegate *app = (YSAppDelegate *)[UIApplication 

sharedApplication].delegate; 

Г. 
М. Т

ар
ащ
ук,

 Кі
ВР
А 

20
15



	   66 

            if ([cont.viewControllers[0] isKindOfClass:[NewsViewController class]] 

&& app.chatSelected == NO && app.activitySelected == NO && 

app.notifuSelected == NO){ 

                [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            }else{ 

            app.chatSelected = NO; 

            app.activitySelected = NO; 

 app.notifuSelected = NO; 

[self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"News"]] 

                                                         animated:YES]; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            } 

        } 

            break; 

        case 5:{ 

YSAppDelegate *app = (YSAppDelegate *)[UIApplication 

sharedApplication].delegate; 

            if ([cont.viewControllers[0] isKindOfClass:[NewsViewController class]] 

&& app.chatSelected == YES && app.activitySelected == NO && 

app.notifuSelected == NO){ 

                [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            }else{ 

            app.chatSelected = YES; 

             app.notifuSelected = NO; 

            app.activitySelected = NO; 

[self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 
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initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"News"]] 

                                                         animated:YES]; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            } 

        } 

            break; 

        case 7:{ 

YSAppDelegate *app = (YSAppDelegate *)[UIApplication 

sharedApplication].delegate; 

            if ([cont.viewControllers[0] isKindOfClass:[NewsViewController class]] 

&& app.chatSelected == NO && app.activitySelected == YES && 

app.notifuSelected == NO){ 

                [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            }else{ 

               app.chatSelected = NO; 

             app.notifuSelected = NO; 

            app.activitySelected = YES; 

            [self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"News"]] 

                                                         animated:YES]; 

              app.chatSelected = NO; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            } 

        } 

            break; 

        case 3:{ 

            if ([cont.viewControllers[0] 
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isKindOfClass:[RecommendationFeedViewController class]] ){ 

                [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            }else{ 

            [self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"RecommendationFeedView"]] 

                                                         animated:YES]; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            }} 

            break; 

        case 4:{ 

            if ([cont.viewControllers[0] 

isKindOfClass:[WishCollectionViewController class]] ){ 

                [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            }else{ 

            [self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"WishCollection"]] 

                                                         animated:YES]; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            } 

        } 

            break; 

        case 6:{ 

YSAppDelegate *app = (YSAppDelegate *)[UIApplication 

sharedApplication].delegate; 

            if ([cont.viewControllers[0] isKindOfClass:[NewsViewController class]] 

&& app.chatSelected == NO && app.activitySelected == NO && 
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app.notifuSelected == YES){ 

                [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            }else{ 

            app.chatSelected = NO; 

            app.activitySelected = NO; 

            app.notifuSelected = YES; 

                [app.bubbleView removeFromSuperview]; 

            [self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"News"]] 

                                                         animated:YES]; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            } 

        } 

            break; 

        case 8: 

        { 

            if ([cont.viewControllers[0] isKindOfClass:[SettingsViewController class]] 

){ 

                [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            }else{ 

[self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"Settings"]] 

                                                         animated:YES]; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

            } 

        } 
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            break; 

        default: 

            break; 

    } 

} 

#pragma mark - 

#pragma mark UITableView Datasource 

- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView 

heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath 

{ 

    if (indexPath.row==1){ 

        return 110; 

    }else if (indexPath.row==0){ 

        return 75; 

    } 

    else{ 

    return 45 

        ; 

    } 

} 

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView 

{ 

    return 1; 

} 

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView 

numberOfRowsInSection:(NSInteger)sectionIndex 

{ 

    return 9; 

} 

-(void)scrollViewDidScroll:(UIScrollView *)scrollView{ 
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    [self.view endEditing:YES]; 

} 

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView 

cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath 

{ 

static NSString *cellIdentifier = @"Cell"; 

    if(self.fromBackground == YES && indexPath.row == 0){ 

} 

    UITableViewCell *cell = [tableView 

dequeueReusableCellWithIdentifier:cellIdentifier]; 

    YSAppDelegate *app = (YSAppDelegate *)[UIApplication 

sharedApplication].delegate; 

    if (app.server.defaultProfile == nil){ 

        app.needToReloadData = YES; 

    } 

       if (cell == nil) { 

        cell = [[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault 

reuseIdentifier:cellIdentifier]; 

cell.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 

        cell.textLabel.font = [UIFont fontWithName:@"Lato-light" size:21]; 

        cell.textLabel.textColor = [UIColor whiteColor]; 

        cell.textLabel.highlightedTextColor = [UIColor lightGrayColor]; 

        cell.selectedBackgroundView = [[UIView alloc] init]; 

        cell.selectionStyle = UITableViewCellSelectionStyleNone; 

} 

if (indexPath.row == 0){ 

        self.field = [[UISearchBar alloc]initWithFrame:CGRectMake(5, 25, 310,40)]; 

        self.field.barStyle = UIBarStyleDefault; 

        self.field.backgroundImage = [UIImage imageWithCIImage:[CIImage 

imageWithColor:[CIColor colorWithRed:0 green:0 blue:0 alpha:0]]]; 
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        self.field.tintColor = [UIColor lightGrayColor]; 

        [self.field setSearchFieldBackgroundImage:[UIImage 

imageNamed:@"forSearchAI.png"] forState:UIControlStateNormal]; 

        [self.field setPlaceholder:@"Search in Fashion News"]; 

        for (UIView *subView in self.field.subviews) 

        { 

            for (UIView *secondLevelSubview in subView.subviews){ 

                if ([secondLevelSubview isKindOfClass:[UITextField class]]) 

                { 

                    UITextField *searchBarTextField = (UITextField 

*)secondLevelSubview; 

searchBarTextField.textColor = [UIColor whiteColor]; 

break; }} 

self.field.barTintColor = [UIColor blackColor]; 

self.field.delegate = self; 

if (![cell.subviews containsObject:self.field]) 

        [cell addSubview:self.field]; 

    } 

    if (indexPath.row == 1){ 

        UIImageView *avatar = [[UIImageView 

alloc]initWithFrame:CGRectMake(70, -2, 90, 90)]; 

self.name = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(0, 87, 230, 30)]; 

        self.name.textAlignment = NSTextAlignmentCenter; 

        self.name.font = [UIFont fontWithName:@"Lato-Regular" size:21.0]; 

        if(self.fromBackground != YES){ 

        UIImageView *whiteLine = [UIImageView new]; 

        whiteLine.backgroundColor = [UIColor lightGrayColor]; 

        whiteLine.frame = CGRectMake(25, 115, 180, 1); 

            [cell addSubview:whiteLine];} 

UIView *backgroundFrame = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(5, -9, 
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264, 94)]; 

        backgroundFrame.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 

        backgroundFrame.layer.borderWidth = 0.5f; 

        backgroundFrame.layer.borderColor = [UIColor grayColor].CGColor; 

        backgroundFrame.layer.cornerRadius = 3.0f; 

        backgroundFrame.clipsToBounds = YES; 

YSAppDelegate *app =(YSAppDelegate *) [UIApplication 

sharedApplication].delegate; 

        NSString *authToken = [[NSUserDefaults standardUserDefaults] 

objectForKey:@"authToken"]; 

        if (app.server.defaultProfile.profileId==nil && authToken!=nil){ 

        __block BOOL isOk; 

dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_D

EFAULT, 

                                                 (unsigned long)NULL), ^(void) { 

          isOk = [app.server checkoutDefaultProfile]; 

             dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ 

                 if (isOk){ 

                     NSString *urlStringa = app.server.defaultProfile.avatar; 

                     NSURL *finalUrla; 

                     if ([urlStringa rangeOfString:@"http:"].location == NSNotFound) { 

                         finalUrla = [NSURL URLWithString:[NSString 

stringWithFormat:@"http://%@%@", SERVER_IP, urlStringa]]; 

} else { 

                         finalUrla = [NSURL URLWithString:urlStringa]; 

                     } 

                     [avatar sd_setImageWithURL:finalUrla placeholderImage:[UIImage 

imageNamed:@"add-avatar1.png"]]; 

                       avatar.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFill; 

                     [cell addSubview:avatar]; 
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                     self.name.textColor = [UIColor whiteColor]; 

                     self.name.text =[NSString stringWithFormat:@"%@ %@", 

app.server.defaultProfile.firstName,app.server.defaultProfile.lastName]; 

                     self.name.textAlignment = NSTextAlignmentCenter; 

                     [cell addSubview:self.name]; 

   avatar.layer.cornerRadius = 45; 

                     avatar.layer.borderWidth = 1.0f; 

                     avatar.layer.borderColor = [UIColor blackColor].CGColor; 

                     avatar.clipsToBounds = YES; 

                 } 

             }); 

        }); 

        }else{ 

            if(app.needUpdateAvatarFromProfile == YES){ 

                avatar.image = app.imageForSideMenu; 

}else{ 

NSString *urlStringa = app.server.defaultProfile.avatar; 

            NSURL *finalUrla; 

            if ([urlStringa rangeOfString:@"http:"].location == NSNotFound) { 

                finalUrla = [NSURL URLWithString:[NSString 

stringWithFormat:@"http://%@%@", SERVER_IP, urlStringa]]; 

} else { 

                finalUrla = [NSURL URLWithString:urlStringa]; 

            } 

                [avatar sd_setImageWithURL:finalUrla placeholderImage:[UIImage 

imageNamed:@"add-avatar1.png"]];} 

            [cell addSubview:avatar]; 

            self.name.textColor = [UIColor whiteColor]; 

            self.name.text =[NSString stringWithFormat:@"%@ %@", 

app.server.defaultProfile.firstName,app.server.defaultProfile.lastName]; 
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            self.name.textAlignment = NSTextAlignmentCenter; 

            [cell addSubview:self.name]; 

            avatar.layer.cornerRadius = 45; 

            avatar.layer.borderWidth = 1.0f; 

            avatar.layer.borderColor = [UIColor blackColor].CGColor; 

            avatar.clipsToBounds = YES; 

        } 

} 

    if (indexPath.row == 2){ 

UIImageView *lupa = [[UIImageView alloc]initWithFrame:CGRectMake(30, 19, 

25, 25)]; 

        lupa.image = [UIImage imageNamed:@"Post_1.png"]; 

        lupa.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit; 

        [cell addSubview:lupa]; 

        UILabel *name = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(70, 13, 

175,35)]; 

        name.font = [UIFont fontWithName:@"Lato-light" size:20]; 

        name.textColor = [UIColor whiteColor]; 

        name.text =@"Fashion News"; 

        name.textAlignment = NSTextAlignmentLeft; 

        [cell addSubview:name]; 

if(self.fromBackground!=YES){ 

        self.redLine1.hidden = NO; 

[cell addSubview:self.redLine1];} } 

    if (indexPath.row==5){ 

UIImageView *lupa = [[UIImageView alloc]initWithFrame:CGRectMake(30, 19, 

25, 25)]; 

        lupa.image = [UIImage imageNamed:@"Chart.png"]; 

        lupa.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit; 

        [cell addSubview:lupa]; 
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        UILabel *name = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(70, 13, 

175,35)]; 

        name.font = [UIFont fontWithName:@"Lato-light" size:20]; 

        name.textColor = [UIColor whiteColor]; 

        name.text =@"Chat"; 

        name.textAlignment = NSTextAlignmentLeft; 

        [cell addSubview:name]; 

    if (indexPath.row==7){ 

UIImageView *lupa = [[UIImageView alloc]initWithFrame:CGRectMake(30, 19, 

25, 25)]; 

        lupa.image = [UIImage imageNamed:@"My Activ.png"]; 

        lupa.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit; 

        [cell addSubview:lupa]; 

        UILabel *name = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(70, 13, 

175,35)]; 

        name.font = [UIFont fontWithName:@"Lato-light" size:20]; 

        name.textColor = [UIColor whiteColor]; 

        name.text =@"My activity"; 

        name.textAlignment = NSTextAlignmentLeft; 

        [cell addSubview:name]; 

if (indexPath.row==3){ 

UIImageView *lupa = [[UIImageView alloc]initWithFrame:CGRectMake(30, 19, 

25, 25)]; 

        lupa.image = [UIImage imageNamed:@"futbolka.png"]; 

        lupa.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit; 

        [cell addSubview:lupa]; 

        UILabel *name = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(70, 13, 

175,35)]; 

        name.font = [UIFont fontWithName:@"Lato-light" size:20]; 

        name.textColor = [UIColor whiteColor]; 
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        name.text =@"Recommended"; 

        name.textAlignment = NSTextAlignmentLeft; 

        [cell addSubview:name]; 

if (indexPath.row==4){ 

UIImageView *lupa = [[UIImageView alloc]initWithFrame:CGRectMake(30, 19, 

25, 25)]; 

        lupa.image = [UIImage imageNamed:@"Hard.png"]; 

        lupa.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit; 

        [cell addSubview:lupa]; 

        UILabel *name = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(70, 13, 

175,35)]; 

        name.font = [UIFont fontWithName:@"Lato-light" size:20]; 

        name.textColor = [UIColor whiteColor]; 

        name.text =@"Closet"; 

        name.textAlignment = NSTextAlignmentLeft; 

        [cell addSubview:name]; } 

    if (indexPath.row==6){ 

UIImageView *lupa = [[UIImageView alloc]initWithFrame:CGRectMake(30, 19, 

25, 25)]; 

        lupa.image = [UIImage imageNamed:@"Ball.png"]; 

        lupa.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit; 

        [cell addSubview:lupa]; 

        UILabel *name = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(70, 13, 

175,35)]; 

        name.font = [UIFont fontWithName:@"Lato-light" size:20]; 

        name.textColor = [UIColor whiteColor]; 

        name.text =@"Notifications"; 

        name.textAlignment = NSTextAlignmentLeft; 

        [cell addSubview:name]; 

if (indexPath.row==8){ 
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UIImageView *lupa = [[UIImageView alloc]initWithFrame:CGRectMake(30, 19, 

25, 25)]; 

        lupa.image = [UIImage imageNamed:@"Settings1.png"]; 

        lupa.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit; 

        [cell addSubview:lupa]; 

        UILabel *name = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(70, 13, 

175,35)]; 

        name.font = [UIFont fontWithName:@"Lato-light" size:20]; 

        name.textColor = [UIColor whiteColor]; 

        name.text =@"Settings"; 

        name.textAlignment = NSTextAlignmentLeft; 

        [cell addSubview:name]; 

} 

return cell;} 

#pragma mark - 

#pragma mark UITextField Delegate 

-(BOOL)textFieldShouldReturn:(UITextField *)textField{ 

[textField resignFirstResponder]; 

    if (textField.text.length>1){ 

    YSAppDelegate *app = (YSAppDelegate *)[UIApplication 

sharedApplication].delegate; 

        if ([self.whereToSearch isEqualToString:@"Fashion"]){ 

    app.hashtagString = textField.text; 

    app.searchForHashtag = YES; 

               app.chatSelected = NO; 

        [self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"News"]] 

                                                     animated:YES]; 
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        [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

        }else if ([self.whereToSearch isEqualToString:@"Closet"]){ 

            app.hashtagString = textField.text; 

            [self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"WishCollection"]] 

                                                         animated:YES]; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

        }else if ([self.whereToSearch isEqualToString:@"Recommendations"]){ 

            app.hashtagString = textField.text; 

            [self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"RecommendationFeedView"]] 

                                                         animated:YES]; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; 

        }else if ([self.whereToSearch isEqualToString:@"Search"]){ 

            app.hashtagString = textField.text; 

            app.searchForHashtag = YES; 

            app.chatSelected = NO; 

            [self.sideMenuViewController 

setContentViewController:[[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:[self.storyboard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"News"]] 

                                                         animated:YES]; 

            [self.sideMenuViewController hideMenuViewController]; }  } 

return YES; } 

@end 
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Таким чином ми маємо основу додатку яка працює. 

3.1 Підключення серверного інтерфейсу програмування програм 

 Прикладни́й програ́мний інтерфе́йс (англ. Application Programming 

Interface, API) — набір визначень взаємодії різнотипного програмного 

забезпечення. API — це зазвичай (але не обов'язково) метод абстракції між 

низькорівневим та високорівневим програмним забезпеченням. 

Одним з найпоширеніших призначень API є надання набору широко 

використовуваних функцій, наприклад для  малювання вікна чи  іконок на 

екрані. П рограмісти використовують переваги API у  функціональності, 

таким чином їм не доводиться розробляти все  з  нуля. API є  абстрактним 

поняттям — програмне забезпечення, що пропонує деякий API, часто 

називають реалізацією (англ. implementation) даного API. У багатьох 

випадках API є  частиною набору розробки програмного забезпечення, 

водночас, набір розробки може включати як  API, так і інші 

інструменти/апаратне забезпечення, отже ці два терміни не є 

взаємозамінювані. 

Високорівневі API часто програють y гнучкості. В иконання деяких 

функцій нижчого рівня стає набагато складнішим, або навіть неможливим. 

В об'єктно-орієнтованих мовах, прикладний програмний інтерфейс 

зазвичай включає в себе  опис набору визначень класу, з  набором форм 

поведінки, пов 'язаних з цими  класами. Це абстрактне поняття пов'язане з 

реальними функціями, які надані або надаватимуться, класами, які 

реалізуються в методах класу. 

 

Прикладний програмний інтерфейс в даному випадку можна 

розглядати як  сукупність всіх методів, які публічно доступні в  класах 

(зазвичай званий інтерфейс класу). Це означає, що прикладний програмний 

інтерфейс вказує методи, за допомогою яких взаємодіє з об'єктами, 

отриманими з визначень класів і обробляє їх. 
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У більш загальному плані можна визначити Прикладний Програмний 

Інтерфейс як сукупність усіх видів об 'єктів, які можна вивести з  визначення 

класу, і пов'язаних з ними можливих варіантів поведінки. 

Наприклад: клас, що представляє Stack може просто виставити 

публічно два методи Push() (для додавання нового елемента в  стек ) і Pop() 

(для вилучення останнього пункту, ідеально розташований на вершині стека). 

У цьому випадку Прикладний Програмний Інтерфейс може бути 

інтерпретованим як два способи pop() і  push(), або, більш широко 

використовується варіант, коли  можна використовувати елемент типу  Stack, 

який реалізує поведінку стека  надаючи йому можливість вершині для 

додавання / видалення елементів. Друга інтерпретація видається більш 

доречною в дусі об'єктно-орієнтованого підходу. 

Якість документації, пов'язаної з Прикладним Програмним 

Інтерфейсом є часто ключовим фактором, що визначає його успішність з 

точки зору простоти використання. 

3.2 Розробка основних частин програми 

Однією з основних частин програми є стрічка рекомендацій для більш 

привабливого вигляду та зручності використання прийнято рішення зробити 

її у вигляді двох нескінченних стрічок, які будуть автоматично рухатись. Код 

цього класу: 

InfinityScrollView.m 

#import "YSAppDelegate.h" 

#import "Config.h" 

#import "InfiniteScrollView.h" 

#import <SDWebImage/UIImageView+WebCache.h> 

@interface InfiniteScrollView () 

@property (nonatomic,strong) NSTimer *myTimer; 

@end 

@implementation InfiniteScrollView 

- (id)initWithCoder:(NSCoder *)aDecoder 
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{ 

    if ((self = [super initWithCoder:aDecoder])) 

    { 

        self.contentSize = CGSizeMake(157, 2000); 

        self.tag = rand(); 

_visibleLabels = [[NSMutableArray alloc] init]; 

_labelContainerView = [[UIView alloc] init]; 

        self.labelContainerView.frame = CGRectMake(0, 0, self.contentSize.width, 

self.contentSize.height); 

        [self addSubview:self.labelContainerView]; 

         

        [self.labelContainerView setUserInteractionEnabled:YES]; 

        self.my = 0; 

[self setShowsHorizontalScrollIndicator:NO]; 

        [self setShowsVerticalScrollIndicator:NO]; 

} 

    return self; 

} 

-(void)reloaddata { 

} 

-(NSMutableArray *)dataSource{ 

    if (!_dataSource) { 

        _dataSource = [[NSMutableArray alloc]init]; 

    } 

    return _dataSource; 

} 

-(NSMutableArray *)imagesArray{ 

    if (!_imagesArray) { 

        _imagesArray = [[NSMutableArray alloc]init]; 

    } 
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    return _imagesArray; 

} 

-(void)stopScrolling{ 

    [self.myTimer invalidate]; 

    self.myTimer = nil; 

} 

-(void)scrollViewDidScroll:(UIScrollView *)scrollView{ 

    [self stopScrolling]; 

} 

-(void)startScrolling 

{ 

self.myTimer = [NSTimer 

scheduledTimerWithTimeInterval:self.intervalForScrolling target:self 

selector:@selector(changeContentOffset:) userInfo:nil repeats:YES]; 

    [self.myTimer fire]; 

} 

-(IBAction)changeContentOffset:(id)sender 

{ 

    self.contentOffset = CGPointMake(self.contentOffset.x, 

self.contentOffset.y+self.pixelsForScrollingAtTimeInterval); 

} 

#pragma mark - Layout 

- (void)recenterIfNecessary 

{ 

    CGPoint currentOffset = [self contentOffset]; 

    CGFloat contentWidth = [self contentSize].height; 

    CGFloat centerOffsetX = (contentWidth - [self bounds].size.height) / 2.0; 

    CGFloat distanceFromCenter = fabs(currentOffset.y - centerOffsetX); 

     

    if (distanceFromCenter > (contentWidth / 4.0)) 
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    { 

        self.contentOffset = CGPointMake(currentOffset.x, centerOffsetX); 

for (UILabel *label in self.visibleLabels) { 

            CGPoint center = [self.labelContainerView convertPoint:label.center 

toView:self]; 

            center.y += (centerOffsetX - currentOffset.y); 

            label.center = [self convertPoint:center toView:self.labelContainerView]; 

        }}} 

- (void)layoutSubviews 

{ 

    [super layoutSubviews]; 

[self recenterIfNecessary]; 

CGRect visibleBounds = [self convertRect:[self bounds] 

toView:self.labelContainerView]; 

    CGFloat minimumVisibleY = CGRectGetMinY(visibleBounds); 

    CGFloat maximumVisibleY = CGRectGetMaxY(visibleBounds); 

[self tileLabelsFromMinX:minimumVisibleY toMaxX:maximumVisibleY]; 

} 

#pragma mark - Label Tiling 

- (UIImageView *)insertLabel 

{ 

    UIImageView *label = [[UIImageView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 3, 

150, 250)]; 

label.tag = self.my; 

    label.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFill; 

    label.clipsToBounds = YES; 

    label.layer.cornerRadius = 5.0f; 

UITapGestureRecognizer *recognizer= [[UITapGestureRecognizer alloc] 

initWithTarget:self action:@selector(doChangeAvatar:)]; 

    recognizer.delegate=self; 
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    [label addGestureRecognizer:recognizer33]; 

    label.userInteractionEnabled = YES; 

    if (self.my==self.loadIndex){ 

self.loadIndex = self.dataSource.count*2-3; 

         id<InfiniteDelegate>strongDelegate = self.delegate; 

        if ([strongDelegate 

respondsToSelector:@selector(needToLoadNextProductsToDatasource:)]){ 

            [strongDelegate needToLoadNextProductsToDatasource:self.dataSource]; 

        } 

    } 

GGProduct *product = 

self.dataSource[(((self.dataSource.count)+self.my)%self.dataSource.count)]; 

    NSString * urlString = product.images[0]; 

if (urlString) { 

        NSURL *finalUrl; 

        if ([urlString rangeOfString:@"http:"].location == NSNotFound) { 

            finalUrl = [NSURL URLWithString:[NSString 

stringWithFormat:@"http://%@%@", SERVER_IP, urlString]]; 

} else { 

            finalUrl = [NSURL URLWithString:urlString]; 

        } 

        SDWebImageManager *manager = [SDWebImageManager sharedManager]; 

        [manager downloadImageWithURL:finalUrl options:0 progress:^(NSInteger 

receivedSize, NSInteger expectedSize){ 

             

        }completed:^(UIImage *image, NSError *error, SDImageCacheType 

cacheType, BOOL finished, NSURL *imageURL) { 

            if (image){ 

                 

                if (label.tag == self.my){ 
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                    [label setImage:image]; }}}];} 

[self.labelContainerView addSubview:label]; 

return label; 

} 

- (UIImageView *)insertLabelOnBot 

{ 

    UIImageView *label = [[UIImageView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 3, 

150, 247)]; 

UIImageView *im = (UIImageView *)[self.visibleLabels lastObject]; 

    if (im!=nil){ 

    self.my=im.tag+1; 

    }else{ 

        self.my = 0; 

    } 

    if (self.my == self.dataSource.count){ 

        self.my = 0; 

    } 

label.tag = self.my; 

    label.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFill; 

    label.clipsToBounds = YES; 

    label.layer.cornerRadius = 5.0f; 

UITapGestureRecognizer *recognizer= [[UITapGestureRecognizer alloc] 

initWithTarget:self action:@selector(doChangeAvatar:)]; 

    recognizer.delegate=self; 

    [label addGestureRecognizer:recognizer]; 

    label.userInteractionEnabled = YES; 

if (self.my==self.loadIndex){ 

id<InfiniteDelegate>strongDelegate = self.delegate; 

        if ([strongDelegate 

respondsToSelector:@selector(needToLoadNextProductsToDatasource:)]){ 
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            [strongDelegate needToLoadNextProductsToDatasource:self.dataSource]; 

        }} 

[label setImage:[UIImage imageNamed:@"cellBackground7.png"]]; 

    if (self.dataSource.count>self.my){ 

    GGProduct *product = self.dataSource[self.my]; 

NSString * urlString = product.images[0]; 

if (urlString) { 

        NSURL *finalUrl; 

        if ([urlString rangeOfString:@"http:"].location == NSNotFound) { 

            finalUrl = [NSURL URLWithString:[NSString 

stringWithFormat:@"http://%@%@", SERVER_IP, urlString]]; 

} else { 

            finalUrl = [NSURL URLWithString:urlString]; 

        } 

        SDWebImageManager *manager = [SDWebImageManager sharedManager]; 

        [manager downloadImageWithURL:finalUrl options:0 progress:^(NSInteger 

receivedSize, NSInteger expectedSize){ 

}completed:^(UIImage *image, NSError *error, SDImageCacheType cacheType, 

BOOL finished, NSURL *imageURL) { 

            if (image){ 

if (image.size.width/image.size.height>=1.0){ 

                    label.backgroundColor = [self 

getPixelColorAtLocation:CGPointMake(1, 1) inImage:image]; 

                    label.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit; 

                } 

                [label setImage:image];}}];} 

UILabel *name = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(5, 

label.frame.size.height-20, 140, 20)]; 

    name.font = [UIFont fontWithName:@"lato-regular" size:12.0f]; 

    name.text = product.brand; 
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    name.textAlignment = NSTextAlignmentCenter; 

    name.textColor = [UIColor whiteColor]; 

    name.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage 

imageNamed:@"backgroundforlabel.png"]]; 

    [label addSubview:name]; 

        if ([product.badge caseInsensitiveCompare:@"new"]==NSOrderedSame ){ 

            UIImageView *im = [[UIImageView 

alloc]initWithFrame:CGRectMake(10,-3, 25,50)]; 

            im.image = [UIImage imageNamed:@"StarNewFlat.png"]; 

            [label addSubview:im]; 

        } 

        if ([product.badge caseInsensitiveCompare:@"sale"]==NSOrderedSame ){ 

            UIImageView *im = [[UIImageView 

alloc]initWithFrame:CGRectMake(10,-3, 25,50)]; 

            im.image = [UIImage imageNamed:@"Sale_icon_flat.png"]; 

            [label addSubview:im]; 

        } 

        [self.labelContainerView addSubview:label]; 

    } 

return label; 

} 

- (UIImageView *)insertLabelOnTop 

{ 

    UIImageView *label = [[UIImageView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 3, 

150, 250)]; 

UIImageView *im = (UIImageView *)[self.visibleLabels objectAtIndex:0]; 

self.my=im.tag-1; 

    if (self.my <0){     

        self.my = self.dataSource.count-1; 

    } 

Г. 
М. Т

ар
ащ
ук,

 Кі
ВР
А 

20
15



	   89 

label.tag = self.my; 

    label.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFill; 

    label.clipsToBounds = YES; 

    label.layer.cornerRadius = 5.0f; 

UITapGestureRecognizer *recognizer= [[UITapGestureRecognizer alloc] 

initWithTarget:self action:@selector(doChangeAvatar:)]; 

    recognizer.delegate=self; 

label.userInteractionEnabled = YES; 

      [label setImage:[UIImage imageNamed:@"cellBackground7.png"]]; 

if (self.dataSource.count>self.my){ 

    GGProduct *product = self.dataSource[self.my]; 

    NSString * urlString = product.images[0]; 

if (urlString) { 

        NSURL *finalUrl; 

        if ([urlString rangeOfString:@"http:"].location == NSNotFound) { 

            finalUrl = [NSURL URLWithString:[NSString 

stringWithFormat:@"http://%@%@", SERVER_IP, urlString]]; 

} else { 

            finalUrl = [NSURL URLWithString:urlString]; 

        } 

        SDWebImageManager *manager = [SDWebImageManager sharedManager]; 

        [manager downloadImageWithURL:finalUrl options:0 progress:^(NSInteger 

receivedSize, NSInteger expectedSize){ 

}completed:^(UIImage *image, NSError *error, SDImageCacheType cacheType, 

BOOL finished, NSURL *imageURL) { 

            if (image){ 

if (image.size.width/image.size.height>=1.0){ 

                    label.backgroundColor = [self 

getPixelColorAtLocation:CGPointMake(1, 1) inImage:image]; 

                    label.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit; 
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                } 

                [label setImage:image];} 

}]; 

} 

    UILabel *name = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectMake(5, 

label.frame.size.height-20, 140, 20)]; 

    name.font = [UIFont fontWithName:@"lato-regular" size:12.0f]; 

    name.text = product.brand; 

    name.textAlignment = NSTextAlignmentCenter; 

    name.textColor = [UIColor whiteColor]; 

    name.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage 

imageNamed:@"backgroundforlabel.png"]]; 

    [label addSubview:name]; 

if ([product.badge caseInsensitiveCompare:@"new"]==NSOrderedSame ){ 

        UIImageView *im = [[UIImageView alloc]initWithFrame:CGRectMake(10,-

3, 25,50)]; 

        im.image = [UIImage imageNamed:@"StarNewFlat.png"]; 

        [label addSubview:im]; 

    } 

    if ([product.badge caseInsensitiveCompare:@"sale"]==NSOrderedSame ){ 

        UIImageView *im = [[UIImageView alloc]initWithFrame:CGRectMake(10,-

3, 25,50)]; 

        im.image = [UIImage imageNamed:@"Sale_icon_flat.png"]; 

        [label addSubview:im]; 

    } 

        [self.labelContainerView addSubview:label]; 

    } 

    return label; 

} 

-(IBAction)doChangeAvatar:(UIGestureRecognizer*)sender 
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{ 

    id<InfiniteDelegate>strongDelegate = self.delegate; 

    UIImageView *img = [[UIImageView alloc]init]; 

    img = (UIImageView*)sender.view; 

if ([strongDelegate 

respondsToSelector:@selector(didselectImageviewWithIndex:atScrollTag:)]) { 

        [strongDelegate didselectImageviewWithIndex:img.tag atScrollTag:self.tag]; 

    } 

} 

-(NSMutableArray*)inserFirstLabels 

{ 

    NSMutableArray *array = [[NSMutableArray alloc]initWithCapacity:3]; 

    for (int i=0; i<3; i++) { 

        UIImageView *label = [[UIImageView alloc] 

initWithFrame:CGRectMake(5,3+250*i, 150, 250)]; 

        label.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFill; 

        label.clipsToBounds = YES; 

        label.layer.cornerRadius = 5.0f; 

UITapGestureRecognizer *recognizer= [[UITapGestureRecognizer alloc] 

initWithTarget:self action:@selector(doChangeAvatar:)]; 

        recognizer.delegate=self; 

        [label addGestureRecognizer:recognizer]; 

        label.userInteractionEnabled = YES; 

self.my = i; 

        label.tag = i; 

GGProduct *product = self.dataSource[i]; 

            NSString * urlString = product.images[0]; 

if (urlString) { 

                NSURL *finalUrl; 

                if ([urlString rangeOfString:@"http:"].location == NSNotFound) { 
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                    finalUrl = [NSURL URLWithString:[NSString 

stringWithFormat:@"http://%@%@", SERVER_IP, urlString]]; 

} else { 

                    finalUrl = [NSURL URLWithString:urlString]; 

                } 

[label sd_setImageWithURL:finalUrl placeholderImage:[UIImage 

imageNamed:@"cellBackground7.png"]]; 

} 

[self.labelContainerView addSubview:label]; 

        [array insertObject:label atIndex:i]; 

    } 

    return array; 

} 

- (CGFloat)placeNewLabelOnBot:(CGFloat)botEdge 

{ 

    UIImageView *label = [self insertLabelOnBot]; 

CGRect frame = [label frame]; 

    frame.origin.x = [self.labelContainerView bounds].size.width - 

frame.size.width; 

    frame.origin.y = botEdge+3; 

    [label setFrame:frame]; 

    [self.visibleLabels addObject:label]; 

return CGRectGetMaxY(frame); 

} 

-(CGFloat)placeFirstLabelsOnBot:(CGFloat)botEdge 

{ 

    NSMutableArray *ar = [self inserFirstLabels]; 

    for (int i =0; i<ar.count; i++) { 

        UIImageView *label = (UIImageView*)ar[i]; 

        [self.visibleLabels addObject:label]; 
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        CGRect frame = [label frame]; 

        frame.origin.x = [self.labelContainerView bounds].size.width - 

frame.size.width; 

        frame.origin.y = (botEdge+(250*i)+10); 

[label setFrame:frame]; 

    } 

    return botEdge+750; 

} 

- (CGFloat)placeNewLabelOnTop:(CGFloat)topEdge 

{ 

    UIImageView *label = [self insertLabelOnTop]; 

CGRect frame = [label frame]; 

    frame.origin.x = [self.labelContainerView bounds].size.width - 

frame.size.width; 

    frame.origin.y = topEdge-frame.size.height-3; 

    [label setFrame:frame]; 

    [self.visibleLabels insertObject:label atIndex:0]; 

    return CGRectGetMinY(frame); 

} 

- (void)tileLabelsFromMinX:(CGFloat)minimumVisibleY 

toMaxX:(CGFloat)maximumVisibleY 

{ 

if ([self.visibleLabels count] == 0) 

    { 

for (int i=0; i<3; i++) { 

            [self placeNewLabelOnBot:minimumVisibleY+(250*i)]; 

        } 

    } 

UIImageView *lastLabel = [self.visibleLabels lastObject]; 
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CGFloat botEdge = CGRectGetMaxY(lastLabel.frame); 

while (botEdge < maximumVisibleY) 

    { 

botEdge = [self placeNewLabelOnBot:botEdge]; 

} 

UIImageView *firstLabel = self.visibleLabels[0]; 

    CGFloat topEdge = CGRectGetMinY([firstLabel frame]); 

    while (topEdge > minimumVisibleY) 

    { 

topEdge = [self placeNewLabelOnTop:topEdge]; 

    } 

lastLabel = [self.visibleLabels lastObject]; 

    while ([lastLabel frame].origin.y > maximumVisibleY+5) 

    { 

        [lastLabel removeFromSuperview]; 

        [self.visibleLabels removeLastObject]; 

        lastLabel = [self.visibleLabels lastObject]; 

    } 

     

firstLabel = self.visibleLabels[0]; 

    while (CGRectGetMaxY([firstLabel frame]) < minimumVisibleY-5) 

    { 

        [firstLabel removeFromSuperview]; 

        [self.visibleLabels removeObjectAtIndex:0]; 

        firstLabel = self.visibleLabels[0]; 

    } 

} 

@end 
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3.3 Тестування отриманої програми 

Для перевірки написаного коду були написані тести. Це окремі файли 

які проводять перевірку потрібних методів.  

Ось як проводиться перевірка екрану під назвою 

UserNameViewController на правильність відображання. 

// 

//  UserNameViewControllerTests.m 

// 

 

#import "UserNameViewController.h" 

#import "Kiwi.h" 

 

 

SPEC_BEGIN(UserNameViewControllerTests) 

 

describe(@"UserNameViewController", ^{ 

 UIStoryboard *storyBoard = [UIStoryboard 

storyboardWithName:@"MainStoryboard" bundle:nil]; 

  

 context(@"when instantiated", ^{ 

  __block UserNameViewController *viewController = nil; 

   

  beforeEach(^{ 

   viewController = (UserNameViewController*)[storyBoard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"UserName"]; 

   [viewController loadView]; 

  }); 

   

  it(@"should have been instantiated correctly from Storyboard", ^{ 

   viewController = (UserNameViewController*)[storyBoard 
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instantiateViewControllerWithIdentifier:@"UserName"]; 

   [viewController shouldNotBeNil]; 

  }); 

   

        context(@"should have a field to enter name that", ^{ 

   it(@"exists and is called name", ^{ 

    [[viewController.name should] beKindOfClass:[UITextField 

class]]; 

   }); 

            it(@"has a delegate", ^{ 

                [[(id)viewController.name.delegate should] equal:viewController]; 

            }); 

  }); 

         

        context(@"should have a field to enter user Name that", ^{ 

   it(@"exists and is called userName", ^{ 

    [[viewController.userName should] 

beKindOfClass:[UITextField class]]; 

   }); 

            it(@"has a delegate", ^{ 

                [[(id)viewController.userName.delegate should] equal:viewController]; 

            }); 

  }); 

 }); 

}); 

SPEC_END 

Тест для перевірки екрану LoginViewController 

// 

//  LoginViewControllerTests.m 

// 
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#import "LoginViewController.h" 

#import "Kiwi.h" 

SPEC_BEGIN(LoginViewControllerTests) 

describe(@"LoginViewController", ^{ 

 UIStoryboard *storyBoard = [UIStoryboard 

storyboardWithName:@"MainStoryboard" bundle:nil]; 

 context(@"when instantiated", ^{ 

  __block LoginViewController *viewController = nil; 

  __block YSAppDelegate *appDelegate = [[UIApplication 

sharedApplication] delegate]; 

  beforeEach(^{ 

   viewController = (LoginViewController*)[storyBoard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"Login"]; 

   [viewController loadView]; 

  }); 

  it(@"should have been instantiated correctly from Storyboard", ^{ 

   viewController = (LoginViewController*)[storyBoard 

instantiateViewControllerWithIdentifier:@"Login"]; 

   [viewController shouldNotBeNil]; 

  }); 

  context(@"should have a button that", ^{ 

   it(@"exists and called btnSignIn", ^{ 

    [[viewController.btnSignIn should] beKindOfClass:[UIButton 

class]]; 

   }); 

  }); 

  context(@"should have a button that", ^{ 

   it(@"exists and called btnSignUp", ^{ 

    [[viewController.btnSignUp should] beKindOfClass:[UIButton 
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class]]; 

   }); 

  }); 

  // Check also Facebook access token 

  it(@"has a Facebook access token:", ^{ 

   [theValue(appDelegate.fbAccessToken) shouldNotBeNil]; 

  }); 

  // Check also YourSize client 

  it(@"has a YourSize client:", ^{ 

   [theValue(appDelegate.server) shouldNotBeNil]; 

  }); 

 }); 

}); 

SPEC_END 

3.4 Корегування програми 

 Під час перевірки додатку було виявлено декілька помилок, 

найбільшою з них було те, що малюнки інколи потрапляли не в свою комірку 

та те , що вже колись завантажений малюнок під час  повторного 

використання знову завантажувався з інтернету, що призводило до   

надмірного використання трафіку. Тому  було розроблено метод, який 

перевіряв комірку на відповідність з малюнком та зберігав завантажений 

малюнок для подальшого використання. Ось частина написаного коду: 

SDImageCahce.m 

 

#import "SDImageCache.h" 

#import "SDWebImageDecoder.h" 

#import "UIImage+MultiFormat.h" 

#import <CommonCrypto/CommonDigest.h> 

 

static const NSInteger kDefaultCacheMaxCacheAge = 60 * 60 * 24 * 7; // 1 week 
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// PNG signature bytes and data (below) 

static unsigned char kPNGSignatureBytes[8] = {0x89, 0x50, 0x4E, 0x47, 0x0D, 

0x0A, 0x1A, 0x0A}; 

static NSData *kPNGSignatureData = nil; 

 

BOOL ImageDataHasPNGPreffix(NSData *data); 

 

BOOL ImageDataHasPNGPreffix(NSData *data) { 

    NSUInteger pngSignatureLength = [kPNGSignatureData length]; 

    if ([data length] >= pngSignatureLength) { 

        if ([[data subdataWithRange:NSMakeRange(0, pngSignatureLength)] 

isEqualToData:kPNGSignatureData]) { 

            return YES; 

        } 

    } 

return NO; 

} 

@interface SDImageCache () 

 

@property (strong, nonatomic) NSCache *memCache; 

@property (strong, nonatomic) NSString *diskCachePath; 

@property (strong, nonatomic) NSMutableArray *customPaths; 

@property (SDDispatchQueueSetterSementics, nonatomic) dispatch_queue_t 

ioQueue; 

@end 

@implementation SDImageCache { 

    NSFileManager *_fileManager; 

} 

+ (SDImageCache *)sharedImageCache { 

    static dispatch_once_t once; 
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    static id instance; 

    dispatch_once(&once, ^{ 

        instance = [self new]; 

        kPNGSignatureData = [NSData dataWithBytes:kPNGSignatureBytes 

length:8]; 

    }); 

    return instance; 

} 

- (id)init { 

    return [self initWithNamespace:@"default"]; 

} 

- (id)initWithNamespace:(NSString *)ns { 

    if ((self = [super init])) { 

        NSString *fullNamespace = [@"com.hackemist.SDWebImageCache." 

stringByAppendingString:ns]; 

 

        // Create IO serial queue 

        _ioQueue = dispatch_queue_create("com.hackemist.SDWebImageCache", 

DISPATCH_QUEUE_SERIAL); 

 

        // Init default values 

        _maxCacheAge = kDefaultCacheMaxCacheAge; 

 

        // Init the memory cache 

        _memCache = [[NSCache alloc] init]; 

        _memCache.name = fullNamespace; 

 

        // Init the disk cache 

        NSArray *paths = 

NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSCachesDirectory, 
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NSUserDomainMask, YES); 

        _diskCachePath = [paths[0] 

stringByAppendingPathComponent:fullNamespace]; 

 

        dispatch_sync(_ioQueue, ^{ 

            _fileManager = [NSFileManager new]; 

        }); 

 

#if TARGET_OS_IPHONE 

        // Subscribe to app events 

        [[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self 

                                                 selector:@selector(clearMemory) 

                                                     

name:UIApplicationDidReceiveMemoryWarningNotification 

                                                   object:nil]; 

 

        [[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self 

                                                 selector:@selector(cleanDisk) 

                                                     name:UIApplicationWillTerminateNotification 

                                                   object:nil]; 

 

        [[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self 

                                                 selector:@selector(backgroundCleanDisk) 

                                                     

name:UIApplicationDidEnterBackgroundNotification 

                                                   object:nil]; 

#endif 

    } 

 

    return self; 
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} 

- (void)dealloc { 

    [[NSNotificationCenter defaultCenter] removeObserver:self]; 

    SDDispatchQueueRelease(_ioQueue); 

} 

- (void)addReadOnlyCachePath:(NSString *)path { 

    if (!self.customPaths) { 

        self.customPaths = [NSMutableArray new]; 

    } 

if (![self.customPaths containsObject:path]) { 

        [self.customPaths addObject:path]; 

    } 

} 

- (NSString *)cachePathForKey:(NSString *)key inPath:(NSString *)path { 

    NSString *filename = [self cachedFileNameForKey:key]; 

    return [path stringByAppendingPathComponent:filename]; 

} 

- (NSString *)defaultCachePathForKey:(NSString *)key { 

    return [self cachePathForKey:key inPath:self.diskCachePath]; 

} 

#pragma mark SDImageCache (private) 

- (NSString *)cachedFileNameForKey:(NSString *)key { 

    const char *str = [key UTF8String]; 

    if (str == NULL) { 

        str = ""; 

    } 

    unsigned char r[CC_MD5_DIGEST_LENGTH]; 

    CC_MD5(str, (CC_LONG)strlen(str), r); 

    NSString *filename = [NSString 

stringWithFormat:@"%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%
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02x%02x%02x%02x%02x%02x", 

                                                    r[0], r[1], r[2], r[3], r[4], r[5], r[6], r[7], r[8], r[9], 

r[10], r[11], r[12], r[13], r[14], r[15]]; 

 

    return filename; 

} 

#pragma mark ImageCache 

- (void)storeImage:(UIImage *)image recalculateFromImage:(BOOL)recalculate 

imageData:(NSData *)imageData forKey:(NSString *)key toDisk:(BOOL)toDisk 

{ 

    if (!image || !key) { 

        return; 

    } 

    [self.memCache setObject:image forKey:key cost:image.size.height * 

image.size.width * image.scale]; 

if (toDisk) { 

        dispatch_async(self.ioQueue, ^{ 

            NSData *data = imageData; 

 

            if (image && (recalculate || !data)) { 

#if TARGET_OS_IPHONE 

if ([imageData length] >= [kPNGSignatureData length]) { 

                    imageIsPng = ImageDataHasPNGPreffix(imageData); 

                } 

 

                if (imageIsPng) { 

                    data = UIImagePNGRepresentation(image); 

                } 

                else { 

                    data = UIImageJPEGRepresentation(image, (CGFloat)1.0); 
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                } 

#else 

                data = [NSBitmapImageRep 

representationOfImageRepsInArray:image.representations usingType: 

NSJPEGFileType properties:nil]; 

#endif 

            } 

 

            if (data) { 

                if (![_fileManager fileExistsAtPath:_diskCachePath]) { 

                    [_fileManager createDirectoryAtPath:_diskCachePath 

withIntermediateDirectories:YES attributes:nil error:NULL]; 

                } 

[_fileManager createFileAtPath:[self defaultCachePathForKey:key] contents:data 

attributes:nil]; 

            } 

        }); 

    } 

} 

- (void)storeImage:(UIImage *)image forKey:(NSString *)key { 

    [self storeImage:image recalculateFromImage:YES imageData:nil forKey:key 

toDisk:YES]; 

} 

- (void)storeImage:(UIImage *)image forKey:(NSString *)key 

toDisk:(BOOL)toDisk { 

    [self storeImage:image recalculateFromImage:YES imageData:nil forKey:key 

toDisk:toDisk]; 

} 

- (BOOL)diskImageExistsWithKey:(NSString *)key { 

    BOOL exists = NO; 
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exists = [[NSFileManager defaultManager] fileExistsAtPath:[self 

defaultCachePathForKey:key]]; 

return exists; 

} 

 

- (void)diskImageExistsWithKey:(NSString *)key 

completion:(SDWebImageCheckCacheCompletionBlock)completionBlock { 

    dispatch_async(_ioQueue, ^{ 

        BOOL exists = [_fileManager fileExistsAtPath:[self 

defaultCachePathForKey:key]]; 

        if (completionBlock) { 

            dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ 

                completionBlock(exists); 

            }); 

        } 

    }); 

} 

- (UIImage *)imageFromMemoryCacheForKey:(NSString *)key { 

    return [self.memCache objectForKey:key]; 

} 

- (UIImage *)imageFromDiskCacheForKey:(NSString *)key { 

    // First check the in-memory cache... 

    UIImage *image = [self imageFromMemoryCacheForKey:key]; 

    if (image) { 

        return image; 

    } 

UIImage *diskImage = [self diskImageForKey:key]; 

    if (diskImage) { 

        CGFloat cost = diskImage.size.height * diskImage.size.width * 

diskImage.scale; 
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        [self.memCache setObject:diskImage forKey:key cost:cost]; 

    } 

return diskImage; 

} 

- (NSData *)diskImageDataBySearchingAllPathsForKey:(NSString *)key { 

    NSString *defaultPath = [self defaultCachePathForKey:key]; 

    NSData *data = [NSData dataWithContentsOfFile:defaultPath]; 

    if (data) { 

        return data; 

    } 

for (NSString *path in self.customPaths) { 

        NSString *filePath = [self cachePathForKey:key inPath:path]; 

        NSData *imageData = [NSData dataWithContentsOfFile:filePath]; 

        if (imageData) { 

            return imageData; 

        } 

    } 

return nil; 

} 

 

- (UIImage *)diskImageForKey:(NSString *)key { 

    NSData *data = [self diskImageDataBySearchingAllPathsForKey:key]; 

    if (data) { 

        UIImage *image = [UIImage sd_imageWithData:data]; 

        image = [self scaledImageForKey:key image:image]; 

        image = [UIImage decodedImageWithImage:image]; 

        return image; 

    } 

    else { 

        return nil; 
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    } 

} 

- (UIImage *)scaledImageForKey:(NSString *)key image:(UIImage *)image { 

    return SDScaledImageForKey(key, image); 

} 

- (NSOperation *)queryDiskCacheForKey:(NSString *)key 

done:(SDWebImageQueryCompletedBlock)doneBlock { 

    if (!doneBlock) { 

        return nil; 

    } 

if (!key) { 

        doneBlock(nil, SDImageCacheTypeNone); 

        return nil; 

    } 

UIImage *image = [self imageFromMemoryCacheForKey:key]; 

    if (image) { 

        doneBlock(image, SDImageCacheTypeMemory); 

        return nil; 

    } 

    NSOperation *operation = [NSOperation new]; 

    dispatch_async(self.ioQueue, ^{ 

        if (operation.isCancelled) { 

            return; 

        } 

@autoreleasepool { 

            UIImage *diskImage = [self diskImageForKey:key]; 

            if (diskImage) { 

                CGFloat cost = diskImage.size.height * diskImage.size.width * 

diskImage.scale; 

                [self.memCache setObject:diskImage forKey:key cost:cost]; 
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            } 

dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ 

                doneBlock(diskImage, SDImageCacheTypeDisk); 

            }); 

        } 

    }); 

return operation; 

} 

- (void)removeImageForKey:(NSString *)key { 

    [self removeImageForKey:key withCompletion:nil]; 

} 

- (void)removeImageForKey:(NSString *)key 

withCompletion:(SDWebImageNoParamsBlock)completion { 

    [self removeImageForKey:key fromDisk:YES withCompletion:completion]; 

} 

- (void)removeImageForKey:(NSString *)key fromDisk:(BOOL)fromDisk { 

    [self removeImageForKey:key fromDisk:fromDisk withCompletion:nil]; 

} 

- (void)removeImageForKey:(NSString *)key fromDisk:(BOOL)fromDisk 

withCompletion:(SDWebImageNoParamsBlock)completion { 

if (key == nil) { 

        return; 

    } 

[self.memCache removeObjectForKey:key]; 

if (fromDisk) { 

        dispatch_async(self.ioQueue, ^{ 

            [_fileManager removeItemAtPath:[self defaultCachePathForKey:key] 

error:nil]; 

if (completion) { 

                dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ 
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                    completion();});}});} else if (completion){ 

        completion(); 

    } 

} 

- (void)setMaxMemoryCost:(NSUInteger)maxMemoryCost { 

    self.memCache.totalCostLimit = maxMemoryCost; 

} 

- (NSUInteger)maxMemoryCost { 

    return self.memCache.totalCostLimit; 

} 

- (void)clearMemory { 

    [self.memCache removeAllObjects]; 

} 

- (void)clearDisk { 

    [self clearDiskOnCompletion:nil]; 

} 

 

- (void)clearDiskOnCompletion:(SDWebImageNoParamsBlock)completion 

{ 

    dispatch_async(self.ioQueue, ^{ 

        [_fileManager removeItemAtPath:self.diskCachePath error:nil]; 

        [_fileManager createDirectoryAtPath:self.diskCachePath 

                withIntermediateDirectories:YES 

                                 attributes:nil 

                                      error:NULL]; 

if (completion) { 

            dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ 

                completion();}); }});} 

- (void)cleanDisk { 

    [self cleanDiskWithCompletionBlock:nil]; 
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} 

- 

(void)cleanDiskWithCompletionBlock:(SDWebImageNoParamsBlock)completion

Block { 

    dispatch_async(self.ioQueue, ^{ 

        NSURL *diskCacheURL = [NSURL fileURLWithPath:self.diskCachePath 

isDirectory:YES]; 

        NSArray *resourceKeys = @[NSURLIsDirectoryKey, 

NSURLContentModificationDateKey, NSURLTotalFileAllocatedSizeKey]; 

NSDirectoryEnumerator *fileEnumerator = [_fileManager 

enumeratorAtURL:diskCacheURL 

                                                   includingPropertiesForKeys:resourceKeys 

options:NSDirectoryEnumerationSkipsHiddenFiles 

                                                                 errorHandler:NULL]; 

NSDate *expirationDate = [NSDate dateWithTimeIntervalSinceNow:-

self.maxCacheAge]; 

        NSMutableDictionary *cacheFiles = [NSMutableDictionary dictionary]; 

        NSUInteger currentCacheSize = 0; 

NSMutableArray *urlsToDelete = [[NSMutableArray alloc] init]; 

        for (NSURL *fileURL in fileEnumerator) { 

            NSDictionary *resourceValues = [fileURL 

resourceValuesForKeys:resourceKeys error:NULL]; 

if ([resourceValues[NSURLIsDirectoryKey] boolValue]) { 

                continue; 

            } 

NSDate *modificationDate = 

resourceValues[NSURLContentModificationDateKey]; 

            if ([[modificationDate laterDate:expirationDate] 

isEqualToDate:expirationDate]) { 

                [urlsToDelete addObject:fileURL]; 
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                continue; 

            } 

NSNumber *totalAllocatedSize = 

resourceValues[NSURLTotalFileAllocatedSizeKey]; 

            currentCacheSize += [totalAllocatedSize unsignedIntegerValue]; 

            [cacheFiles setObject:resourceValues forKey:fileURL]; 

        } 

        for (NSURL *fileURL in urlsToDelete) { 

            [_fileManager removeItemAtURL:fileURL error:nil]; 

        } 

if (self.maxCacheSize > 0 && currentCacheSize > self.maxCacheSize) { 

const NSUInteger desiredCacheSize = self.maxCacheSize / 2; 

NSArray *sortedFiles = [cacheFiles 

keysSortedByValueWithOptions:NSSortConcurrent 

                                                            usingComparator:^NSComparisonResult(id 

obj1, id obj2) { 

                                                                return 

[obj1[NSURLContentModificationDateKey] 

compare:obj2[NSURLContentModificationDateKey]]; 

                                                            }]; 

for (NSURL *fileURL in sortedFiles) { 

                if ([_fileManager removeItemAtURL:fileURL error:nil]) { 

                    NSDictionary *resourceValues = cacheFiles[fileURL]; 

                    NSNumber *totalAllocatedSize = 

resourceValues[NSURLTotalFileAllocatedSizeKey]; 

                    currentCacheSize -= [totalAllocatedSize unsignedIntegerValue]; 

if (currentCacheSize < desiredCacheSize) { 

                        break; 

                    }}}   } 

        if (completionBlock) { 
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            dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ 

                completionBlock(); 

            }); }} 

- (void)backgroundCleanDisk { 

    UIApplication *application = [UIApplication sharedApplication]; 

    __block UIBackgroundTaskIdentifier bgTask = [application 

beginBackgroundTaskWithExpirationHandler:^{ 

[application endBackgroundTask:bgTask]; 

        bgTask = UIBackgroundTaskInvalid; }]; 

[self cleanDiskWithCompletionBlock:^{ 

        [application endBackgroundTask:bgTask]; 

        bgTask = UIBackgroundTaskInvalid; }];} 

- (NSUInteger)getSize { 

    __block NSUInteger size = 0; 

    dispatch_sync(self.ioQueue, ^{ 

        NSDirectoryEnumerator *fileEnumerator = [_fileManager 

enumeratorAtPath:self.diskCachePath]; 

        for (NSString *fileName in fileEnumerator) { 

            NSString *filePath = [self.diskCachePath 

stringByAppendingPathComponent:fileName]; 

            NSDictionary *attrs = [[NSFileManager defaultManager] 

attributesOfItemAtPath:filePath error:nil]; 

            size += [attrs fileSize]; }}); 

    return size; } 

- (NSUInteger)getDiskCount { 

    __block NSUInteger count = 0; 

    dispatch_sync(self.ioQueue, ^{ 

        NSDirectoryEnumerator *fileEnumerator = [_fileManager 

enumeratorAtPath:self.diskCachePath]; 

        count = [[fileEnumerator allObjects] count]; 
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    }); 

    return count; 

} 

- 

(void)calculateSizeWithCompletionBlock:(SDWebImageCalculateSizeBlock)com

pletionBlock { 

    NSURL *diskCacheURL = [NSURL fileURLWithPath:self.diskCachePath 

isDirectory:YES]; 

 

    dispatch_async(self.ioQueue, ^{ 

        NSUInteger fileCount = 0; 

        NSUInteger totalSize = 0; 

 

        NSDirectoryEnumerator *fileEnumerator = [_fileManager 

enumeratorAtURL:diskCacheURL 

                                                   includingPropertiesForKeys:@[NSFileSize] 

                                                                      

options:NSDirectoryEnumerationSkipsHiddenFiles 

                                                                 errorHandler:NULL]; 

 

        for (NSURL *fileURL in fileEnumerator) { 

            NSNumber *fileSize; 

            [fileURL getResourceValue:&fileSize forKey:NSURLFileSizeKey 

error:NULL]; 

            totalSize += [fileSize unsignedIntegerValue]; 

            fileCount += 1; 

        } 

if (completionBlock) { 

            dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ 

                completionBlock(fileCount, totalSize); 
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            }); 

        } 

    }); 

} 

@end 

Після введення цього методу в додаток, помилки були виправлені. 

3.5 Результати 

 Результатом роботи є мобільний додаток, який має такі основні 

функції: 

• стрічка рекомендацій товарів за вподобаннями користувача; 

 
Рисунок 3.1 —  Стрічка рекомендацій 
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• можливість створення голосування серед підписників; 

 
Рисунок 3.2 — Приклад створення голосування 
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• можливість поділитися товаром у соціальних мережах; 

 
Рисунок 3.3 — Приклад можливості поділитися 
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• можливість створення свого віртуального гардеробу; 

8 

Рисунок 3.2 — Приклад віртуального гардеробу 
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• створення онлайн чату з підписниками. 

 
Рисунок 3.2 — Приклад створення онлайн чату 

 

Додаток виконаний на високому рівні та доступний у маркеті 

мобільних додатків App Store. 
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Висновки до третього розділу 

 В третьому розділі була розроблена програма згідно алгоритму. Також 

був підключен прикладний програамний інтерфейс для комунікації з 

сервером. Було розроблено основні частини програми для подальшого 

використання. Протестувавши програму було виявлено недоліки, які потім 

були виправлені. 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ В 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

В даному розділі проводиться визначення та оцінка відповідності 

шкідливих та небезпечних факторів, що можуть впливати на людину. 

Оскільки робота має теоретичний характер, основна увага приділена 

питанням забезпечення безпечних умов праці з електронно-обчилювальними 

машинами, електробезпеки та безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

 

4.1. Електробезпека 

     Устаткування, що використовується в приміщенні, відносять до І й ІІ 

класу за електрозахистом відповідно до ГОСТ 12.2. 007.0-75. 

   Згідно ОНТП24-86 і ДНАОП 0.00-1.21-98 приміщення по рівню 

небезпеки поразки людей електричним струмом можна віднести до 

приміщень без підвищеної небезпеки, тому що: 

- відносна вологість повітря не перевищує 90%; 

- температура повітря не перевищує 300 С; 

- використані заходи щодо техніки безпеки виключають можливість 

одночасного дотику людини до металоконструкцій будівлі, апаратів, 

механізмів, металевих корпусів, які мають з’єднання із землею з одного боку, 

до струмопровідних елементів електроустаткування з іншої сторони; 

- матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

Живлення здійснюється напругою 220 В та  частотою 50 Гц із 

використанням автоматів струмового захисту.  

В розглянутому приміщенні електропроводка схована, проведена в 

прорізах штукатуркою на висоті 2 м . Силові провідники, які з’єднують між 

собою ПК з  системним блоком та  принтером мають подвійну ізоляцію. 
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Штепсельні розетки встановлені на висоті 1 м від підлоги. Вимикачі на 

стінах розміщені на висоті 1,75 м від підлоги з  боку ручки для відчинення 

дверей. Корпус дисплея, клавіатури і принтера виготовлений із спеціального 

матеріалу – ударостійкого пластику, що робить  ураження електричним 

струмом людини, при доторканні до нього практично неможливим.  

   Корпус системного блоку ПК як і інша вимірювальна апаратура, 

виготовлений з металевих деталей. Відповідно виникає небезпека ураження 

людини електричним струмом через порушення ізоляції і переходу напруги 

від струмопровідних частин. В зв’язку з цим, корпус системного блоку , та 

інше електроустаткування, необхідно передчасно з’єднати  з нульовим 

заземлюючим проводом. 

         Ураження людини електричним струмом може бути в результаті: 

- дотику до відкритих струмопровідних частин; 

- дотику до струмопровідних елементів устаткування, що виявилися  

під напругою в результаті порушення ізоляції чи з інших причин. 

 

Виконаємо розрахунок електромережі в робочому приміщенні  на 

перевірку вимикаючої здатності автоматів струмового захисту. При 

розрахунку струму однофазного короткого  замикання скористаємося 

формулою: 

3
T

n

ф
КЗ Zr

U
І

+
= ; 

де: rn = rф + rн – сума активних опорів фазного і нульового проводів; 

3
TZ  - еквівалентний опір трансформатора; 

      в даному випадку Uф = 220 В, rф = rн = 1 Ом, 
3
TZ = 0,12 Ом.  

Підставивши відомі значення у приведену формулу, отримаємо: 

220 103,7
(1 1) 0,12КЗІ = =
+ +

 А; 
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Обчислимо номінальний струм спрацювання автоматичного вимикача, 

виходячи з умови, яка забезпечує  надійну  його  роботу: 

СРКЗ ІІ ⋅> 25,1 ; 

Звідси отримуємо:  

25СРІ < А; 

 Автомат, який використовується в робочому приміщенні має ІСР = 20 А,  

що задовольняє даній установці. Знайдемо максимальну напругу дотику 

на корпусних електрообладнаннях при аварійному режимі роботи: 

103,7 1 103,7дот КЗ нU І r= ⋅ = ⋅ = В. 

Таблиця 1.Гранично допустимі значення напруг. 

 

Вплив 

 Гранично припустимі рівні напруги і сили струму при 

тривалості впливу струму, сек. 

 0,01…0,08 0,1   0,2    0,3    0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9   1   >1 

Змінна напруга 

U, B 

650 500  250   165  125  100  85   70   65   55  50  36 

Змінний струм 

I, ма 

650 500  250   165  125  100  85   70   65   55  50   6 

         

 Розрахована напруга Uдот < Uдот.доп. у відповідності з ГОСТ 12.1.038-88  

при t < 0,1 с Uдот = 500 В.  

4.2. Запропоновані заходи щодо підвищення рівня електробезпеки 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) обмежують найбільші 

опори заземлення, 𝑅Д : при сумарній потужності генераторів або 

трансформаторів в мережі живлення не більше 100кВт або 100 кВА – 10 Ом; 

в інших випадках – 4 Ом; 

При використанні штучного заземлення повинна виконуватись 

умова  𝑅 < 𝑅Д. 
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Нехай тип заземлення – вертикальний електрод – стержень довжиною 4 

м і діаметром d = 0.01м. Питомий опір ґрунту ρ – 100Ом ∙ м (для суглинку). З 

урахуванням кліматичного коефіцієнта Ф = 2, маємо: 

𝜌РОЗРАХ = 𝜌 ∙Ф = 200  Ом ∙ м 

Визначимо опір розтікання струму вертикального заземлювача: 

𝑅!в =
𝜌
2𝜋𝐿

∙ ln
2𝐿
𝑑

+ 0.5 ∙ ln
4𝑡 + 𝐿
4𝑡 − 𝐿

 

де 𝜌 = 200  Ом ∙ м; 𝐿 = 4  м; 𝑑 = 0,01  м; 𝑡 = 4  м. 

Підставивши числові значення, маємо: 

𝑅!в =
200
2𝜋4

∙ ln
2 ∙ 4
0,01

+ 0.5 ∙ ln
4 ∙ 4 + 4
4 ∙ 4 − 4

= 55,2  Ом 

Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого 

значення, тому необхідно паралельно з’ єднати декілька однотипних 

вертикальних заземлювачів:   

𝑅звƩ =
!!
!∙!Е

, 

де 𝜂Е ≈ 0,5– коефіцієнт, що враховує взаємне екранування заземлювача;  

п = 20; 𝐿 𝑎 = 1 (𝑎– відстань між заземлювачами), заземлювачі розташовані 

по контуру. 

𝑅зв = 5,52  Ом 

Довжина сполучної смуги: 

𝐿СПОЛ = 𝑎 ∙ 𝑛 = 4 ∙ 20 = 80  м 

Ширина смуги 0.02м , а відстань від смуги до поверхні землі 1м . Тоді опір 

розтікання струму сполучної смуги: 

𝑅П =
𝜌

2𝜋 ∙ 𝐿СПОЛ
∙ ln

2 ∙ 𝐿СПОЛ!

𝐵СПОЛ ∙ 𝐻СПОЛ
=

200
2𝜋 ∙ 80

∙ ln
2 ∙ 80!

0.01 ∙ 1
= 5.32    Ом 

З урахуванням коефіцієнта використання смуг 𝜂П = 0,8:  

𝑅П =
𝑅П
𝜂П

= 6,65  Ом 

Сумарний еквівалентний опір заземлювача складається з  паралельно 

включених 𝑅П і 𝑅зв: 
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𝑅ЕКВ =
𝑅П ∙ 𝑅звƩ
𝑅П + 𝑅зв

=
5,52 ∙ 6,65
5,52 + 6,65

= 3,1  Ом 

Отримане значення опору заземлювача менше гранично допустимого 

𝑅Д.  і відповідає вимогам ГОСТ 12.1.030-81. 

4.3. Освітлення робочої зони 

         Істотне значення для збереження тривалої працездатності, 

підвищення продуктивності праці має забезпечення норм  освітленості на 

робочому місці. Величина освітленості регламентується нормами ДНАОП 

0.00-1.31-99 та ДБН В.2.5-28-2006. 

Зорові роботи,  які проводяться в  робочому приміщенні, належать до 

робіт середньої точності, розряд зорової роботи «В» з відносною тривалістю 

зорової роботи в напрямку зору на робочу поверхню менше 7-%, 124ід 

розряд зорової роботи «2». 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.5-

28-2006. Для загального освітлення використовують головним чином 

люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку 

штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку: 

 

де Ф – світловий потік; 

E – нормована мінімальна освітленість; 

К – коефіцієнт запасу; 

S – освітлювана площа; 

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення; 
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С – коефіцієнт використання випромінюваного світильниками 

світлового потоку на розрахунковій площі; 

N – число світильників. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості: 

E = 100 лк; K = 1,5; S = 5·4 = 20 м2; Z = 1,2. 

 Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі: 

 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД 

(денного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД-

40 дорівнює Ф = 2340 люмен (лм). Величиною i, індексом приміщення можна 

встановити залежність від площі приміщення й висоти підвісу: 

 

де A – довжина приміщення = 5 м; 

B – ширина приміщення = 4 м; 

H – висота підвісу; 

h = H – hр – hс, 

де H – висота приміщення = 3 м; 

hр – висота робочої поверхні = 0,8 м; 

hс – висота від стелі до нижньої частини лампи = 0,4 м; 

h = 3 – 0,8 – 0,4 = 1,9 м; 
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4 5i
1,9 (4 5)

⋅=
⋅ +

 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі C = 

0,3. У підсумку число освітлювальних приладів вийде рівним: 

 100 1,5 20 1,2i 4
2800 0,3
⋅ ⋅ ⋅= =

⋅
 

У такий спосіб буде потрібно 4 люмінесцентні лампи ЛД – 40. 

   У робочому приміщенні використовується штучне освітлення, що 

здійснюється за  допомогою 2-х світильників, розташованих на стелі. У 

кожному світильнику – 2 люмінесцентні лампи денного світла ЛД – 40, зі 

світловим потоком Ф = 2800 лм  кожна. 

Таким чином, використання  додаткових засобів для штучного 

освітлення необов’язково. Для зменшення мерехтіння штучного освітлення 

використовується схема включення зі зсувом фаз. 

4.4. Мікроклімат 

 Мікроклімат у  виробничих умовах визначається наступними параметрами: 

температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху  повітря й 

інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, температурою поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 

встановлюють оптимальне й  припустиме значення параметрів мікроклімату 

залежно від періоду року й категорії робіт. У таблиці наведені оптимальні й 

припустимі значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт 

«Іа»  ( роботи, виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при 

витраті енергії не більше 120 ккал/година). 

У таблиці 1 дані оптимальні й допустимі параметри (для постійного робочого місця) 

мікроклімату в приміщенні.           
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У приміщенні використовується 5-ти секційна чавунна батарея 

центрального опалення для підтримки нормальної температури повітря в 

холодну пору року.  

                           

Таблиця 2. Параметри мікроклімату 
 

Параметри 

 

Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі Оптимальні допустимі 

 Температура 0С 22-24 21-25 23-25 22- 28 

Відносна вологість, 

% 

 

40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху 

повітря, м/с 
0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні 

використовується природна  вентиляція. У приміщенні є  вікно, яке можна 

відкривати, якщо буде потреба в  теплий період і кватирка – відкривається в 

холодний період. Шкідливі речовини в  приміщенні не зберігаються й  не 

використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату  в робочій зоні відповідають 

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

  

4.5. Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП 0.00 

– 4.33 – 99). Однією з основних складових є  розробка технічних рішень та 

організації захисту з пожежної безпеки. 

4.5.1. Технічні рішення та організація захисту з пожежної безпеки 
У робочому приміщенні знаходиться значна кількість твердих горючих 

речовин і матеріалів (дерев’яні меблі, пластмасові вироби , гума, папір). 
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Згідно НАПБ Б.07.005-86 «Визначення категорій приміщень та споруд з 

вибухопожежної та пожежної безпеки», дане приміщення відноситься до 

пожежонебезпечних при міщень категорії В  (тверді горючі й  важкогорючі 

речовини й  матеріали, речовини й  матеріали, які при  взаємодії з водою, 

киснем, повітря або один з одним здатні тільки горіти). 

Згідно з класифікацією пожежних зон (відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-

01) вимірювальний зал відноситься до зон класу П -Ііа – пожежонебезпечне, 

що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити у зважений стан. 

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в 

приміщенні. Тому  для запобігання пожежі в  приміщенні проводяться 

пожежно-профілактичні заходи: застосування запобіжників в  електричних 

мережах, проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Відповідно до ГОСТ 12.4.009-75, ДСТУ 3675-98 та ISO 394-77 

«Первинні засоби пожежогасіння» у приміщенні знаходиться план евакуації 

у випадку виникнення пожежі, один  вогнегасник порошковий «ВП-5» 

розташований поруч із вихідними дверима. 

Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів, 

мінімальний час евакуації і ширина евакуаційних проходів відповідають 

вимогам СниП 2.01.02-85 та СниП 2.09.02-85. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і 

рукав. 

У приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А .01.001-2004 «Правил 

пожежної безпеки України». 

Таким чином, у приміщенні забезпечуються заходи щодо пожежної 

безпеки. 

Висновки до четвертого розділу 

Визначено основні потенційно небезпечні i шкідливі виробничі 

чинників 

при виконані науково–дослідної роботи. 
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Запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і 

гігієни праці та  виробничої санітарії. Викладено основні заходи для 

безпечної 

роботи з персонального комп’ютером під час виконання науково–

дослідної 

роботи. Перевірено на відповідність нормам вимог до електробезпеки, 

мікроклімату, освітлення та ін. Викладені обов ’язки та дії персоналу у 

разі 

виникнення НС. 

В результаті, можемо зробити висновок, що у науково–дослідницькій 

лабораторії забезпечуються технічні та організаційні рішення для 

комфортної 

та безпечної роботи користувача ЕОМ. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 Результатом роботи є мобільний додаток з такими основними 

функціями: 

• стрічка рекомендацій товарів за вподобаннями користувача; 

• можливість створення голосування серед підписників; 

• можливість поділитися товаром у соціальних мережах; 

• можливість створення свого віртуального гардеробу; 

• створення онлайн чату з підписниками. 

Додаток виконаний на високому рівні та доступний у маркеті 

мобільних додатків App Store.  

 Практично, створений додаток зменшив кількість повернених товарів 

через інтернет в 4 рази і складає всього 20% від усього поверненого товару.  

 Тому роблю висновок, що робота виконана на високому рівні. 
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1 Підстава для виконання роботи 

Завдання на виконання магістерської дисертації 

2 Мета і призначення магістерської дисертації 

Зменшити кількість повернень при  інтернет-купівлі через  мобільні 

пристрої 

3 Вихідні данні для проведення магісерської дисертації  

Магістерська дисертація із зазначеної теми проводиться уперше 

відповідно до навчального плану підготовки магістрів НТУУ «КПІ» та плану 

наукових досліджень кафедри радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури. Дана робота проводиться за допомогою інтегрованого 

середовища розробки Xcode. 

При виконанні магістерської дисертації використовуються: 

- відкриті коди для: 

 а) бокового меню програми; 

 б) поліпшення дизайну програми; 

2. матеріали офіційної документації програмістів Apple. 

4 Виконавці магістерської дисертації 

Студент Таращук Григорій Миколайович, 6-го курсу, гр. РВ-31м 

5 Вимоги до виконання магістерської дисертації  

Дослідження проводяться за допомогою сучасних систем 

комп’ютерного програмування. Матеріали і розробки роботи мають бути 

виконані на достатньому науковому рівні та придатні для  практичного 

використання у  науково-технічній галузі, у  тому числі в  сфері 

програмування, а також, в навчальному процесі. 

Програма повинна зменшити кількість повернених товарів мінімум на 

20 % та забезпечити простоту, високу функціональність та надійність у 

використанні. 

Наукові звіти, матеріали магістерської дисертації та інші текстові 

документи подаються на електронному і паперовому носіях за 

встановленими формами та відповідають сучасним нормам української 
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наукової лексики і оформлюється відповідно до ДСТУ 3008-95 

"Документація. Звіти у сфері науки і техніки" 

6 Очікувані результати 

1. Алгоритм програми. 

2. Програмний код, який реалізую алгоритм. 

3. Висновки щодо конкурентоспроможністі програми. 

5. Універсальні блоки  програми, які можуть бути  використані в  інших 

програмах. 

6. Програма. 

7 Матеріали, які подаються при закінченні магістерської 

дисертації та її етапів 

До матеріалів, які подаються при закінченні магістерської дисертації 

відносяться: 

2. пояснювальна записка; 

3. технічне завдання;  

4. завдання на магістерську дисертацію; 

5. презентація. 
8 Порядок приймання магістерської дисертації та її етапів. 

Визначають порядок приймання етапів та магістерської дисертації: 

2. Попередній захист магістерської дисертації ; 

3. Остаточний захист магістерської дисертації в присутності ДЕК. 

9 Вимоги до розроблюваної документації 

Оформлення документації відбувається відповідно ДСТУ 3008-95 та 

ДСТУ 3973-2000. 
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  10 Етапи магістерської дисертації 
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11. Орієнтовний зміст магістерської дисертації 

Вступ 

1 Особливості програмування допоміжних програм для розширення 

функцій мобільних операційниї систем 

1.1 Можливості середовища розробки Xcode, яке використовується для 

реалізиції алгоритму програми 

1.2 Методи перевірки програмного коду 

1.3 Способи  оптимізації програми 

Висновки до першого розділу 

2 Проектування моделі програми 

2.1 Побудова алгоритму  

2.2 Вибір моделі побудови програми 

2.3 Розробка дизайну 

Висновки до другого розділу 

3 Розробка програми 

3.1 Підключення серверного інтерфейсу програмування програм 

3.2 Розробка основних частин програми 

3.3 Тестування отриманої програми 

3.4 Корегування програми 

3.5 Результати 

Висновки до третього розділу 

Загальні висновки  
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12. Актуальність виконання дослідження 

На сьогоднішній день професія програміста користується великим 

попитом, а, персоналізація і нтернет купівлі є найактуальнійшою темою у 

США. Причиною актуальності є те, що 80% поверненого товару є придбаним 

в інтернеті. 
Розробка такої програми надасть нові можливості для користувачів 

мобільної операційної системи. Ця програма надає суттєві переваги у 

порівнянні з існуючими аналогами. 

14. Спосіб реалізації результатів магістерської дисертації 

Результати роботи можуть використовуватися: 

2. при купівлі в інтернеті; 

3. користувачем у повсякденному житті; 

4. у виступах на конференціях, семінарах, нарадах. 
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