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ანოტაცია 
 

      დღეს ჩვენს ვცხოვრობთ ინფორმაციული ტექნოლოგიების საუკენეში. ირგვლივ 

ყველაფერი ელვის სისწრაფით იცვლება, ვითარდება, განიცდის ევოლუციას. დღითიდღე 

იხვეწება ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება  და ის  ჩვენი ყოველდღიურობის 

განუყოფელი ნაწილი ხდება. ნაშრომი ეხება მობილური აპლიკაციის შემუშავების საკითხებს 

და მისი მიზანია ამგვარი აპლიკაციების შემუშავების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და 

ტექნოლოგიების გამოყენებით შემუშავდეს კონკრეტული მობილური აპლიკაცია თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. ნაშრომში ხორციელდება მობილური 

აპლიკაციის შექმნა  შემუშავების ეტაპზე ისეთი ამოცანების გადაწყვეტა როგორიცაა: 

მონაცემთა ბაზის დაპროექტება,  აპლიკაციის მოდელის შემუშავება, ვებ ინტერფეისის 

მოდელის განსაზღვრა და მობილური აპლიკაციის სერვისების შექმნა .  

 

 

 

Annotation 

 

Today we live in an information technology century. Everything is rapidly 

changing, developing and undergoing the evolution. The use of information 

technology is improving day by day and it become an unseparable part of our 

everyday life. The presented work refers the mobile applications and the main  

purpose of our project is to use the mobile application development modern 

methods and technologies in order to create an Information portal (mobile 

application) for Tbilisi State University students. Thus, in the project we discuss 

the development phases of the mobile application and solve the problems 

associated with database design, application model development, the web 

interface models and the creation of mobile application services. 
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შესავალი 
 

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება ჩვენი 

ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი ხდება. ალბათ ძნელად მოიძებნება ადამიანი 

რომელსაც დღის განმავლობაში არ აქვს შეხება კომპიუტერთან ,  ინტერნეტთან , სხვადასხვა 

სმარტფონთან და ა.შ .  დღითი დღე იქმნება ტენდეცია რომ  ტექნოლოგიების გამოყენებით 

მოხდეს ადამიანის ცხოვრებისგამარტივება.  გამარტივების ძალიან მარტივი მაგალითი რომ 

გავიხსენოთ , ვიტყვი რომ   არც თუ ისე დიდი ხნის წინ , იმისთვის რომ გადაგვეხადა 

კომუნალური გადასახადი გვიწევდა საათობით ძალიან დამღლელ რიგში დგომა. დღეს კი 

ამის გაკეთება ძალიან მარტივად, მობილურიდან ან  ინტერნეტ ბანკიდან შეგვიძლია.     

ინტერნეტის გამოყენებამ მნიშნელოვანი ცვლილება მოახდინა ადამიანების მუშაობისა და 

ცხოვრების რეჟიმში. განჩნდა საშუალება ერთი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით 

ადამიანების ემუშავათ ერთი და იგივე თემაზე, თუნდაც  მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. 

შეიძლება ითქვა ს რომ ეს იყო, ერთ ერთი გარდამტეხი მომენტი ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების განვითარების ისტორიაში. 

ვფიქრობ დღეს ასეთი გარდამტეხი მომენტი დგას, მობილური აპლიკაციების 

კუთხით. ყველდღიურად . თუ გადავხედავთ სმარტფოების გაყიდვის სტატისტიკას 

მსოფლიოს მაშტაბით ვნახავთ, რომ ის მუდმივად მატულობს. ეს თავის მხრივ ნიშნავს  

მობილური აპლიკაციის  უამრავ  პოტენციურ მომხმარებელს.  თავის მხრივ მობილური 

აპლიკაციის გამოყენებას აქვს უამრავი პლიუსი, და შეიძლება ითქვას არც ერთი მინუსი. 

მაგალითად: თითოეულ ჩვენგანს ჩვენი ტელეფონი მუდმივად თან გვაქვს. ტელეფონით 

რაღაცის შემოწმება გაცილებით უფრო მოხერხებული და სწაფია.  

   ტელეფონით შეგვიძლია გადაღებული ფოტო, ვიდეო და ა.შ მასა პირდაპირ ავტვირთოთ 

რომელიმე აპლიკაციის მეშვეობით ინტერნეტში და არ გავიაროთ პროცესი როცა საჭიროა 

სხვადასხვა ტექნიკის კოპიუტერზე მიერთება და ასეთი მეთოდით მონაცემების გადატანა 

ჯერ კომპიუტერში, ხოლო შემდეგ სადმე ქსელში განთავსების. 

           სწორედ ამ კომფორტმა, რომელსაც მობილური აპლიკაცია გვთავაზობს, შთმაგონა რომ 

დამეწერა ისეთი აპლიკაცია რომელიც იქნებოდა მაქსიმალურად მოსახერხებელი და 

გამოსაყენებელი. ხოლო რადგან მეც სტუდენტი ვარ გადავწყვიტე ეს ყოფილიყო 

სტუდენტებისთვის განკუთვნილი აპლიკაცია.   

          მახსოვს როცა ბაკალავრიატში ვსწავლობდი ზოგჯერ საინტერესო სიახლეები 

სტუდენტებეამდე იშვიათად და ზოგჯერ გვიან აღწევდა .ამიტომაც გადავწყვიტე ჩემი 

აპლიკაცია ყოფილიყო ინფორმაციული პორტალის სახის.  რომელიც ასევე მოიცავს 

სტუდენტებისა და ლექტორების საინფორმაციო ბაზას. ასევე სასწავლო   ცხრილისა და   

გამოცდების განრიგს. 



 

5 
 

აპლიკაციის მიზანია   მარტივად შევძლოთ ვნახოთ ცხრილი, საგნების ჩამონათვალი.  

გავიგოთ სად და როდის გვაქვს გამოცდა  და რაც მთავარია არ გამოგვრჩეს სხვადსხვა 

სიახლეები: მაგალითად ინფორმაცია სტაჟირების, კონფერენციების, ოლიმპიადების, 

შეჯიბრის, ექსურსიებისა და სხვა თემებზე. ასევე ჩემი ჩანაფიქრია რომ აპლიკაცია მოიცავეს 

ლექტორების  საკონტაქტო ინფორმაციასაც.  

მიმდინარე სამაგისტროს ფარგლებში ეს იქნება მობილური აპლიაკია ანდროიდ 

სმარტფონებისთვის. ტექნოლოგიად ანდროიდი არჩეული იქნება იმ მიზეზით რომ ის არის 

ღია პლატფორმა , და ასევე არის უფასო. თან ჩემთვის ეს ტექნოლოგია უფრო საინტერესოა 

რადგან თავად ვარ ანდროიდისმომხმარებელი. 

 

ტექსტის ძირითადი ნაწილი 
 

   იმისათვის რომ აპლიკაციაში მოხდეს ინფორმაციის დამატება /შეყვანა გადავწყვიტე 

რომ შემექმნა ვებ. ინტერფეისი. რომლის დანიშნულებაა ადმინისტრირება გაუწიოს 

მიმდინარე აპლიკაციას.  ვებ . ინტერფეისის მეშვეობით მოხდება ყველა იმ ინფორმაციის 

შეყვანა/წაშლა/რედაქტირება   რომელიც საჭიროა აპლიკაციის მუშაობისთვის.  

  ამრიგად ჩემი სამაგისტრო პროექტი იყოფა სამ ნაწილად.  

ვებ. ინტერფეისი ადმინისტრირებისთვის 

RESTful პრინციპებზე შექმნილი API. მაკავშირებელი მოდული მობილურ 

აპლიკაციასა და მონაცემთა ბაზას შორის. 

მობილური აპლიკაცია  

მონაცემთა ბაზის  დაპროექტება 
 

მთლიანი პროექტის პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი   ნაწილი გახლავთ 

მონაცემთა ბაზის დაპროექტება . მაგრამ სანამ დაპროექტებამდე მივალთ ჯერ უნდა 

ავირჩიოთ  თვითონ მონაცემთა ბაზა.  არჩევანი შევაჩერე MySql -ზე, რომელიც  მხრივ 

წარმოადგენს  რელაციული მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემას . იგი განკუთვნილია 

საშუალო და პატარა პროგრამული უზრუველოფის შემუშავებისთვის . მას  აქვს შემდეგი 

უპირატესობები : 

 სისწრაფე . 

 მულტიმომხმარებლურობა 

 დაცულობა 

 დატვირთული გარემოში მუშაობის შესაძლებოლობა 
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 ამავდროულად  MySql - ს გააჩნია ორმაგი ლიცენზია. რაც ნიშნავს რომ 

მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს მისი უფასო ვერსია, ან შეიძინოს  

კომერციული  ლიცენზიის რომელიმე ვარიანტი . 

  სწორედ   ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ჩავთვალე რომ ყველაზე 

ოპტიმალური ვარიანტი იქნებოდა ჩემი პროექტისთვის. 

      ბაზის დაპროექტებაც პროექტის ძალინ მნიშვნელოვანი თემაა, რადგა არასწორად 

დაგეგმილმა ბაზის არქიტექტურამ , შეიძლება დიდი პრობლემის წინაშე დაგვაყენოს უკვე 

დაწერილ , ან თუნდაც რეალურ გარემოში გაშვებული პროგრამის მუშაობისას.  

 ამიტომ შევეცადე შეძლებისდაგვრად დამეცვა   რელაციური მონაცემთა ბაზის 

ნორმალიზაციის  პრინციპები.  

  განვიხილოთ ცხრილებიუფრო დეტალურად :  

User management  მოდულის ცხრილებია : 

P_users --რომელი არის აპლიკაციაში რეგისტრირებული მომხმარებლების 

ცხრილი.მომხმარებლების თავის მხრივ შეიძლება იყოს რამდნიმე ტიპის.მომხმარებლების 

ტიპები აღწერილია ცხრილში - P_groups. 

  ველები: 

Id— უნიკალური იდენტიფიკატორი.(პირველადი გასაღები) 

Create_date   -- მომხმარებლის შექმნის თარიღი 

Creator_id-- შემქმნელი მომხარებელი 

Modify_date -- რედაქტირების თარიღი 

Modifier_id  --- შემცვლელი მომხმარებელი 

User_name --- მომხმარებლის სახელი 

Password --- პაროლი (პაროლი ბაზაში ჩაიწერება MD5 ფორმატით. ეს წარმოადგენს 

დაშიფრულ ფორმატს, რათა მაქსიმალურად დაცული იყოს  იუზერების პაროლები ისეთი 

ადამიანებისგანაც კი რომელთაც აქვთ   უშუალოდ ბაზის ცხილებთან ურთიერთობის 

საშუალება) 

Group_id ---P_groups ცხილის იდენტიფიკატორი, რომელიც წარმოადგენს გარე 

გასაღებს . 

Is_active -- აქტიურია თუ არა მომხმარებელი. გაჩუმების პრინციპით ამ ველში იწერება 

1. თუ მოხდა მომხმარებლის წაშლა ჩაიწერება 0. 

 ასევე თითოეულ მომხარებელს შეიძლება ქონდეს სხვადასხვა სახის უფლებები. 

ყვლეანაირი უფლება აღწერილია ცხრილში P_permissions .  მისი ველებია : 
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Id— უნიკალური იდენტიფიკატორი.(პირველადი გასაღები). 

Create_date   -- მომხმარებლის შექმნის თარიღი 

Creator_id-- შემქმნელი მომხარებელი 

Modify_date -- რედაქტირების თარიღი 

Modifier_id  --- შემცვლელი მომხმარებელი 

Perm_name –  უფლების სახელწოდება  

Is_active  -აქტიურია თუ არა უფლება. გაჩუმების პრინციპით ამ ველში იწერება 1. თუ 

მოხდა მომხმარებლის წაშლა ჩაიწერება 0. 

მომხმარებელის ჯგუფებზე  უფლებეის მინიჭების ცხრილია -  P_roles. შესაბამისად 

ველები group_id -წარმოადგენს  გარე გასაღებს ცხრილისთვის P_groups, ხოლო    permission_id 

P_permissions--ის გარე გსაღებს. 

User- managemen მოდულის დიაგრამა  
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P_persons-არის პიროვნებების ცხრილი.  რომელიც თავის მხრივ დაკავშირებლია 

P_user-ს ცხრილთან. ინფორმაცია ყველა პიროვნების შესახებ ჩაიყრება ამ 

ცხრილში(სტუდენტები, ლექტორები და ა.შ ). ველები: 

Id— უნიკალური იდენტიფიკატორი.(პირველადი გასაღები) 

Create_date   -- მომხმარებლის შექმნის თარიღი 

Creator_id-- შემქმნელი მომხარებელი 

Modify_date -- რედაქტირების თარიღი 

Modifier_id  --- შემცვლელი მომხმარებელი 

First_name -- პიროვნების სახელი 

Last_name-- პიროვნების გვარი 

Person_type_id  --- როგორი ტიპის არის (ტიპები აღწერილია ცხრილში person_types. 

მაგ: ლექტორი, სტუდენტი და სხვა. ეს ველი არის გარე გასაღები  person_types ცხრილისთვის) 

User_id --- მომხმარებლის იდ 

Contact_phone  -- საკონტაქტო ტელეფონი 

Email --- ელ.ფოსტის მისამართი 

Address -- საცხოვრებელი მისამართი 

About -- ზოგადი ინფორმაია პიროვნების შესახებ 

Is_active   --- -აქტიურია თუ არა პიროვნება გაჩუმების პრინციპით ამ ველში იწერება 1. 

თუ მოხდა მომხმარებლის წაშლა ჩაიწერება 0. 

 P_news-ეს ცხრილი წარმოადგენს სიახლეების შესანახ ცხრილს. რომელის 

დაკავშირებულია ცხრილთან P_new_types. ამ ცხრილში ინახება სიახლის ტიპები. 

მაგალითად  არის ეს ინფორმაცია ექსკურსიის, სტაჟირების, კონფერენციის თუ ა.შ შესახებ. 

Id - უნიკალური იდენტიფიკატორი(პირველადი გასაღები) 

New_header--ამ ველში ჩაიწერება სიახლის სათაური 

New_text -- ამ ველში კი სიახლის ტექსტი სრულად. 
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უნივერსიტეტის სტრუქტურა 
უნივერსიტეტის სტრუქტურა ინახება ცხრილში  -     P_structure . აქ შედისისეთი 

ინფრომაცია როგორიცაა ფაკულტეტები და სპეციალობები. ძირითადი ველები: 

Id - უნიკალური იდენტიფიკატორი(პირველადი გასაღები) 

Name – დასახელება  

Description  -- აღწერა 

parent_idგანსაზღვრავს იერარქიას ფაკულტეტებსა და სპეციალობებს შორის. იმ 

შემთხვევაში თუ ჩანაწერი არის სპეციალობა, ამ ველში ჩაიწერება იმ ფაკულტეტის 

იდენტიფიკატორი რომელ ფაკულტეტსაც ეკუთვნის ეს სპეციალობა. 

P_treining_courses--ამ ცხრილში ინახება მთლიანად ყველა საგანი რაც კი ისწავლება 

უნივერსიტეტში. ძირითადი ველებია : 

   Id - უნიკალური იდენტიფიკატორი(პირველადი გასაღები) 

Course_name --სასწავლო საგნის დასახელება. 

Description  - აღწერა. 

   Credit -- რამდენ კრედიტინია აღნიშნული საგანი. 

რადგან ერთ  სპეციალობაზე შეიძლება ბევრი საგანი ისწავლებოდეს და 

ამავდროულად ერთი საგანი შეიძლება ისწავლებოდეს რამდენიმე სპეციალობაზე  შემოვიღე 

გადამკვეთი ცხილი P_structure_courses.  შესაბამისად ამ ცხრილის ველები p_structure_id 

წარმოადგენს გარე გასარებს ცხრილისთვის    P_structure. ხოლო ველი p_training_course_id 

წარმოადგენს გარე გასაღებს ცხრილისთვის         P_treining_courses. 
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თითოეული საგანას შეესაბამება შესაბამისი ჯგუფი, რადგან ერთი საგანი შეიძლება 

ბევრ ჯგუფში ისწავლებოდეს  შემოვიღე ცხრილი course_groups. რომელის ძირითადი 

ველებია  

Id - უნიკალური იდენტიფიკატორი(პირველადი გასაღები) 

Group_name -- ჯგუფის დასახელება 

Treining_course_id  -- სასწავლო საგნის იდენტიფიკატორი. დაკავშირებულია 

ცხრილთან P_treining_courses. 

Person_id -- პიროვნების იდენტიფიკატორი.  ამ შემთხვევაში ლექტორი რომელიც 

კითხულობს აღნიშნულ ლექციას. დაკავშირებულია ცხრილთან p_persons. 

Classroom_number --ოთახის ნომერი სადაც ტარდება ლექცია 

Start_time --- დაწყების დრო 

Week_day_id -- კვირის დღე(კვირის დღეები აღწერია ცხრილში week_days) 

Commentar -- ინფორმაციული სახლის  ტექსტური  ველი  
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   სტუდენტისა და ჯგუფის დამაკავშირებელი ცხრილია person_to_courses. სადაც 

ველი person_id წარმოადგენს გარე გასაღებს person ცხრითან და შეიცავს სტუდენტის 

იდენტიფიკატორს.  course_group_id ველი დაკავშირებულია  course_groups ცხრილთან და 

მიუთითებ ჯგუფზე. 

 

   Examცხრილი წარმოადგენს ცხრილს რომელიც შეიცავს ინფორმაციიას გამოცდების, 

შუალედურებისა და სკაონტროლოების შესახებ. ძირითადი ველებია  

Id  --უნიკალური იდენტიფაკატორი, პირველადი გასაღები 

Exam_date  -- გამოცდის ჩატარების თარიღი 

Course_group_id  -- ჯგუფი თუ რომელ ჯგუფს უტარდება გამოცდა  
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exam_type_id  -  კი მიგვითითებს სწორებ რა ტიპის გმოცდაა ( გამოცდის ტიპების 

აღწერილია ცხრილში  exam_types   . მაგალითად:  შუალედური, საბოლოო, საკონტროლო და 

ა.შ). 

 

    ასევე ყველა ცხრილს რომელშიც მოხდება ინფორმაციის შეყვანა/რედაქტირება / 

წაშლა აქვს  აუცილებელი 4 ველი . ესენი 

Create_date   -- შექმნის თარიღი 

Creator_id ---- შემქმნელი მომხმარებელი 

Modify_date--- ბოლო რედაქტირების თარიღი 

Modifier_id--- ბოლო დამრედაქტირებელი მომხმარებელი. 

 

ასევე ყველა ასეთ ცხრილს აქვს შესაბამისი ლოგირების ცხრილები, სადაც ჩაიწერება 

განხორციელებული ცვლილებები  , შესაბამისი თარიღითა და შემსრულებელი 

მომხმარებლის მიხედვით. პრაქტიკამ აჩვენა რომ ასეთი ცხრილების არსებობა ძალიან 

მნიშვნელოვანია რამდეიმე ფაქტორის გამო, რომელთაგან უმთავრესია ინფორმაციის 

აღდგენის შესაძლებლობა, და ასევე ცვლილებების ისტორიის კონტროლი. 
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ბიზნეს ლოგიკა 

RestFull პრინციპეპზე დაფუძლებლი აპი 
Rest - წარმოადგენს  პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების არქიტექტურის 

სტილს, რომელის   ფუნქიათა ნაკრებით  შესაძლებელია სერვერზე მოთხოვნის გაგაზავნა , და 

პასუხის მიღება.   იგი წარმოადგენს  კლიენტ-სერვერული სტილის ერთ-ერთ სახეს. 

იმისთვის რომ აპლიკაცია ჩაითვალოს RestFull პრინციპეპზე აგებულ აპლიკაციად, მან უნდა 

დააკმაყოფილოს შემდეგი პრინციპეპი:  

 პირველი პრინციპია მდგომარეობისგან დამოუკიდებლობა (Statelessness).ეს 

პრინციპი გულისხმობს რომ მოთხოვნის შედეგად დაბრუნებული მონაცემები არ უნდა 

იყვნენ დამოკიდებული, წინა მოთხოვნის შედეგებზე. 

 მეორე პრინციპი მდგომარობს იმაში, რომ კლიენტს მიაწოდოს ინფორმაცია 

ქეშირების შესახებ. ანუ სერვერს შეუძლია რომ მოთხოვნის შედეგი რაღაც დროის 

განვალობაში შეინახოს მეხსიერებაში და იგივე მოთხოვნაზე, ხელახალი მიმართვის გარეშე 

დააბრუნოს უკვე დაქეშირებული მონაცემები. 

 მესამე პრინციპია რომ კლიენტისგან მაქსიმალურად იყოს დაფარული   მისი 

რეალიზაციის დეტალები. კლიენტმა არ უნდა იცოდეს რომელი მონაცემთა ბაზის მართვის 

სისტემასა იყენებს სერვერი, ან რამდენი სერვერი ამუშავებს მოთხოვნებს და ა.შ. 

 მეოთხე პრინციპია რომ, ნებისმიერი კლიენტი სერვერს მმიმართავს 

სპეციალური უნიკალური იდენტიფიკატორის -URI-ის მეშვეობით (მაგალითად /{list}) 

 შემდეგი პრინციპია რომ სერვერსე ნებისმიერი ცვლილების განხორცილება 

ხდება HTTP სტანდარტული ბრძანებების მეშვეობით: GET, PUT, POST და DELETE. 

GET-მეთოდის გამოყენებისას უნდა გვახსოვდეს რომ არ, შეიძლება მისი გამოყენება 

ისეთი მოთხოვნებისთვის რომელიც სერვერზე რაიმეს ცვლილებას ახდენს. ეს ნიშნავს რომ 

GET-მოთხოვნები შეიძლება ქეშირებული იქნეას რომელიმე პროქსი სერვერის საშუალებით, 

ხოლო ჩვენი როგორც დეველოპერის ინეტერსებში კი შედის რომ ცვლილებების 

განმახორციელებელი მოთხოვნები არ იყოს ღია. ასე რომ თუ რაიმეს ცვლილებას მოვახდენთ 

ეს უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად PUT ან POST მეთოდების მეშვეობით. 

 განსხვავება  PUT  და POST მეთოდებს შორის არის ის რომ  PUT არის 

იდიომური. რაც ნიშნავს რომ რამდენიმე PUT  მეთოდის გამოყენება ერთ ობიექტზე 

ყოველთვის მოგცემს ერთი და იგივე შედეგს . ხოლო  POST არ არის იდიომური. ის ყოველ 

ჯერ-ზე სხვადასხვა შედეგს გვიბრუნებს. ასე რომ რომელი მეთოდი გამოვიყენოთ POST თუ 

PUT   იის მიხედვით უნდა განვსაზღვროთ იდიომური ოპერაცია გვჭირდება თუ არა. 

DELETE მეთოდი არის იდიომური როგორც PUT და გამოიყენება მონაცემების 

წაშლისთვის. 
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REST სერვერიდან დაბრუნებული პასუხები შეიძლება იყოს XML ან  JSON ფორმატის. 

ჩვენი აპლიკაცის ფარგლებში გამოყენებულია JSON ფორმატი. JSON (JavaScript Object 

Notation)- ეს არის მონაცემთა გაცვლის მარტივი ფორმატი, რომელიც მოსახერხებელია 

საკითხავად როგორც ადამიანის ისე კომპუტერის მიერ. JSON - ტექსტური ფორმატი 

მთლიანად დამოუკიდებელია კონკრეტული რეალიზაციის ენისგან, თუმცა ის იყენებს ისეთ 

შეთანხმებებს რომელიც ნაცნობია C-ის მსგავსი ენებისთვის და ასევე სხვა ენებისთვისაც 

როგორებიცაა C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python. სწორედ ეს თვისება განსაზღვრავს იმას 

რომ JSON ფორმატი იდეალაური მონაცემების გაცვლისთვის. 

JSON ფორმატში მონაცემების შეიძლება გადავცეთ შემდეგი სახით: 

 გასაღები/ მნშივნელობა წვილების კოლექცია. ბევრ ენაში ეს კონცეფცია 

რეალიზებულია როგორც ობიექი, სტრუქტურა, ლექსიკონი , ჰეშ ცხრილი ან 

ასოცირებული მასივი. 

 დალაგებული მონაცემების სია. ბევრ ენაში ეს კონცეფცია რეალიზებულია 

როგორც მასივი, ვექტორი, სია ან მიმდევრობა. 

 JSON-ში ობიექტის გადაცემისთვის გამოიყენება შემდეგი ფორმტი : 

ობიექტი იწყება { გამხსნელი ფრჩხილით და მთავრდება } დამხურავი ფრჩხილით. 

სახელი და მნიშვნელობა გამოყოფილია ერთმანეთისაგან :-ით,  სახელი/მნიშვნელობის 

წყვილები გამოყოფილია ერთმანეთისგან ,--ის მეშვეობით. 

 მასივის გადაცემის ფორმატია: იწყება [ გამხსნელი ფრჩხილით და მთავრდება ] 

დამხურავი ფრჩხილით, მნიშვნელობები ერთმანეთისგან გამოიყოფა ,-ით. 

 მნიშვნელობა შეიძლება იყოს როგორ რიცხვი, სტრიქონი მასივი და ობიექტი. ასევე 

შეიძლება მათი ერთმანეთში ჩასმა. 

სტრიქონული მნიშვნელობები იწერება „“- ბრჭყალებში. 

რიცხვის წაროდგენა ხდება როგორც C- ში ან  JAVA -ში ისე, იმ გამონაკლისით რომ აქ 

გამოიყენება მხოლოდ რიცხვის ათობითი ფორმას. 

ბიზნეს ლოგიკა 
 ბიზნეს ლოგიკა დაწერილია java -ზე,    springmvc framework-ის გამოყენებით.  

MVC – model , view , controller  არის შაბლონი რომელის საშუალებას გვაძლევს გავყოთ 

ერთმანეთისაგან  პრეზენტაციები და  ბიზნეს ლოგიკა .დაყოფა არის სამ დონიანი : მოდელი, 

ვიუ და კონტროლერი. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ ყველა ვებ მოთხოვნა მუშავდება 

კონტროლერების მეშვეობით. კოტროლერი პასუხისმგებელია გაშიფროს მოთხოვნა და 

შესაბამოს ის ბიზნეს ლოგიკის შესაბამის ობიექტს-მოდელს. კოტროლერი შესრულების 

შემდეგ განსაზღვრავს რომელი ვიუ უნდა იქნას გამოძახებული. თავის მხრივ ვიუ 

მოდელისაგან დაბრუნებული მონაცემებს იყენებს და ქმნის პრეზენტაციას რომელიც 

უბრუნდება მომხმარებელს. 
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 ამ მეთოდის უმთავრესი უპირატესობაა რომ, თითოეული დონის ცვლილება 

მინიმუმალურ გავლენას ახდენს დანარჩენ დონეებზე. 

Spring თავის მხრივ ,არის პლატფორმა რომლის  პროგრამისტს უადვილებს  java 

აპლიკაციის შექმნას. „გაადვლებაში“ მოიაზრება პირველ რიგში ის რომ,  იგი საშუალებას 

გვაძლევს ვწეროთ სხვადასხვა ტიპის აპლიკაციები. მაგალითაად: ვებ აპლიკაცია, 

ავტონომიური აპლიკაცია, პროგრამული უზრუნველობა JEE სპეციფიკაციის გამოყენებით და 

ა.შ. „გაადვილების“ მეორე შესაძლებლობა არის ის რომ spring-ზე დაწერილი პროგრამა 

შეგვიძლია დავყოთ რამდენიმე კომპონენტად , და თითოეულის მინიმალური ცვლილების 

შედეგად მივიღოთ სასურველი შედეგი. ანუ შეგვიძლია ერთი კონკრეტული კომპონენტის 

რამოდენიმე ადგილას გამოყენება და თუ რამის შეცვლა დაგვჭირება შევცვლით მხოლოდ 

ერთგან და არა მთელი პროგრამის მთლიან კოდში.ეს მიიღწევა Dependency Injection (DI)-ის 

გამოყენებით. 

 Dependency Injection-ისარსი მდგომარეობს იმაში რომ კლასს მიაწოდოს 

დამოკიდებული კლასის ობიექტების  რაც შეიძლება მარტივი გზით. დამომკიდებული 

კლასის ობიექტებს უწოდებენ bean-ებს. Bean-ის მიღების საშუალებას DI იძლება BeanFactory 

ინტერფეისი საშუალებით. იმისათვის რომ მივიღოთ bean ობიექტი საჭიროა ჩვენმა 

აპლიკაციამ შექმნას კლასი, რომელიც რეალიაზიცას გაუკეთებს BeanFactory ინტერფეისს . 

 BeanFactory-სგან შეგვიძლია მივიღოთ ორი ტიპის ობიექტი: 

 Singleton – ეს ტიპი ნიშნავს რომ  იქმნება ერთი ობიექტი და ყოველილ საჭიროების 

შემთხვევასი ბრუნდება ეს ერთი ობიექტი. ეს ტიპი არის გაჩუმების პრინციპით 

უფრო ხშირად გამოყენებადი ტიპი. 

 Prototype -ის შემთხვევასი, ყოველ ჯერზე შეიქმნება ახალი დამოუკიდებელი 

ობიექტი. 

 ასევე spring-ის სხვა უპირატესობებია: 

 შუალედური ობიექტების ეფექტურად ორგანიზების უნარი. 

 Singleton-ობიექტების არაკონტროლირებადი გამრავლების თავიდან აცილება. 

 Spring-ზე დაწერილი აპლიკაციითვის უნიტ- ტესტირების ჩატარება ძალიან 

მარტივია. 

 Spring საშუალებას გვაძლებს მონაცემებთან კავშირისთვის გამოვიყენოთ როგორც 

JDBC ასევე ისეთივე ORM პროდუქტები როგორიცაა HIBERNATE  ,JPA და ა.შ. 

 

 ახალ პროექტს ვქმნით     File/new/Spring Project  სახელით portal. ჩვენს 

პროექტში  ვაკეთებთ რამდენიმე ძირეულ პაკეტს. განვილიხილოთ თითოეული მათგანი: 

 Portal.config  საქაღალდეში არის ფაილი: პირველი   DatabaseConfig.java 

რომელშიც აღწერილია Spring-ის მონაცემთა ბაზასთან კონფიგურაცია. 
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 Webconfig.java ფაილში აღწერილია კონფიგურაცია თუ როგორ უნდა 

მივადგეთ ჩვენს პროექტს  ვებიდან . 

 Portal.entity საქაღალდეში აღწერილია  ჯავა კლასები რომლებიც შეესაბამება 

ბაზის ცხრილებს. მაგლითად AuthSession.java კლასი შეესაბემა ცხრილს  auth_sessions სადაც 

ინახება მონაცემები, სისტემაში მომხმარებელის სესიების შესახებ.  ანალოგიურად Person.java  

შეესაბამება ცხრილს Persons  და ეს კლასი წარმოადგენს person-ის ობიექტს.  როგორც ზემოთ 

ავღნიშნე ესეთი კლასები წარმოადგენენ -MVC-ის მოდელ-ის ობიექტებს. 

კლასის ფაილებში შესაბამისობებს კონკრეტულ ცხრილებთან ვუწერთ@Table 

(name=“persons”)  ანოტაციის საშუალებით . ხოლო კლასის პროპერტიების შესაბამისობას , 

ბაზის ცხრილის კონკრეტულ ველთან განისაზღვრება @Column ანოტაციით.ამ ანოტაციას 

პარამეტრად შეგვიძლია გადავცეთ სხვადსხვა მნიშვნელობები :name  - ველის დასახელება , 

nullable -- შეიძლება თუ არა ჩაიწეროს ცარიელი მნიშვნელობა, length  -- ველის 

მნიშვნელობის სიგრძის განსაზღვრა და ა.შ. 

ანოტაციები 
ზოგადად ანოტაცია თავის მხრივ წარმოადგენს დესკრიპტორს , რომელიც თავის 

თავში ინახავს მეტა ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა პროგრამისთვის. ინფორმაცია 

რომელსაც ინახავს ანოტაცია შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვადასხვა დანიშნულებით.  

ზოგადად ჯავაში არსებობს ძალიან ბევრი ანოტაცია,ასევე ჯავა საშუალებას გვაძლევს 

შევქმნათ საკუთარი ანოტაციები საჭიროებისამებრ. 

პროექტის ფარგლებში ზემოთ ნახსენები ორი ანოტაციის გარდა  გამოყენებული მაქვს 

რამდენიმე სხვა ანოტაცია რომელსაც ავღწერ მოკლედ . ესენია : 

@JoinColumn -- ანოტაცია რეალიციების განსაზღვრისთვის . პარაეტრად გადაცემა 

name – ში მიმდინარე ცხრილის ველის დასახელება, და   referensedColumnName 

დასაკავშირებელი ცხრილის სახელი . 

@ManyToOne -- ანოტაცია რელაციის ტიპის განსაზღვირთბის, ბევრი -ერთან რელაცია 

@OneToMany -- ანოტაცია რელაციის ტიპის განსაზღვირთვის: ერთი-ბევრთან  

რელაცია. 

@OneToOne-- ანოტაცია რელაციის ტიპის განსაზღვირთვის : ერთი-ერთან რელაცია. 

@Id -- ანოტაცია პირველადი გასაღების განსაზღვრითვის. 

@GeneratedValue --ანოტაცია განსაზვრავს ველის მნიშვნელობის ავტომატურად 

გენერირებას. 

@Lob -- ანოტაცია ცხრილის ველის განსაზღვირთვის. განსაზღვრავს დიდი 

მოცულობის ტექსტურ ველს. 

@Basic -- ანოტაცია ცხრილის ველის default მნიშვნელობის განსაზღვრითვის 
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@Temporal -- ანოტაცია ცხრილის ველის ჩანაწერის ტიპის განსაზღვირთვის რომელიც 

განსაზღვრავს თარიღისა და დროის ჩაწერის ფორმას. მისი სინტაქსი შეიძლება იყოს 

შემდეგნაირი :  

-- ინახავს მხოლოდ თარიღს  დღე/თვე/წელი 

-- ინახავს მხოლოდ დროის   საათი/წუთი/წამი 

-   ინახავს თარიღს სრულად დღე/თვე/წელი  

საათი/წუთი/წამი. 

 ამრიგად ყველა ამ საქაღალდეში არსებული კლასი არის ერთი სტრუქტურის  და 

შეესაბამება მონაცემთა ბაზაში არსებულ ცხრილებს. 

Data Accses Objects 
 

 Data Accses Object-ტიპის ობიექტები განთავსებულია საქაღალდეში 

Portal.repository.  DAO - ტიპის ობიექტი ეს არის აბსტრაქტული ინტერფეისი  საშუალებას 

გვაძლებს მივწვდებს რომელიმე ტიპის  მონაცემთა ბაზის ობიექტებს.ეს არის სტანდარტული 

შაბლონი რომელიც არ არის დამოკიდებული კონკრეტული მონაცემთა ბაზის ტიპზე, ან 

ზოგადად მონაცემეის შენახვის მექანიზმზე.. 

 DAO-ოს მეშვეობით მონაცმებზე წვდომის სხვადსხვა გზები არსებობს, და  თუ 

რომელი გზა უნდა გამოვიყენოთ დამოკიდებულია იმაზე, თუ  მმონაცემების შენახვის რა 

მექანიზმი გვაქვს არჩეული. ჩვენსშემთხვევაში გამოყენებულია  jpa კონცეფცია.  

 ამ კონცეფციის უპორატესობა არის ის რომ თუ ბაზის შეცვლა დაგვჭირდება ეს 

ძალიან ადვილი გასაკეთებელია.  

იმისათვის რომ შევლძოთ ბაზის ობიექტებთან ურთიერთქმედება, პროექტში 

არსებული თითოეული entity ობიექტისთვის უნდა შევქმნათ სესაბამისი Repository. 

მაგალითად:  

@Repository 

publicinterface NewsRepository extends JpaRepository<News, Integer> { 

 public Page<News> findByIsActiveOrderByCreateDateDesc(Integer isActive, 

   Pageable pageable); 

} 

ეს არის news-ს კლასის შესაბამისი რეპოზიტორი, რომელის თავის მხრივ საშუალებას 

გვაძლებს ოპერირება მოვახდინოთ ბაზის news-ცხრილზე.  
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როგორც ვხედავთ ჩვენ შევქმენით ინტერფეისი რომელიც მემკვიდრეა სტანდარტული 

ინტერფეისის  JpaRepository-ს. ეს ინტერფეისი წარმოადგენს Spring Data ფრეიმვორკის 

სტანდარტულ ინტერფეისს, რომელშიც შედის ძირითადი JPA მეთოდები მონაცემთა 

ბაზასთან სამუშაოდ.  

რეპოზიტორის შემქნისას დაცული უნდა იყოს რამდენიმე პრინციპი: 

 რეპოზიტორის დასახელება უნდა იწყებოდეს იმ კლასის დასახელებით 

, რომლის შესაბამის რეპოზიტორსაც ვქმნით. 

 მეორე ჯენერიქ პარამეტრი რომელიც ჩვენს რეპოზიტორ გადაეცემა 

უნდა ემთხვეოდეს, შესაბამისი კლასის id პარამეტრის ტიპს ( მოცემულ 

მაგალითში news.entity კლასის id = Integer -ს, შესაბამისად ამ 

რეპოზიტორსაც პარამეტრად გადაეცემა Integer) 

 რეპოზიტორის პირველი ჯენერიქ პარამეტრი უნდა იყოს აუცილებლად 

იმ კლასის ობიექტი რომლისტვისაც ვქმნით რეპოზიტორიას.ეს 

მიუთიტებს იმაზე რომ Spring Data-მ უნდა გაუკეთოს რეალიზაცია ამ 

კლასის შესაბამის მეთოდებს . 

 ახალი რეპოზიტორი აუცილებლად უნდა იყოს მემკვიდრე 

JpaRepository-ს. წინააღმდეგ შემთხვევასი Spring Data არ მოგვაწოდებს 

საჭირო რეალიზაციებს. 

 

ყველა ამ პრინციპის გათვალისწინებით , თითოეულ entity-ზე მოცემულ 

საქაღალდეში შექმნილია  შესაბამისი რეპოზიტორიები. 

Portal.service - საქაღალდეში არის სერვისი კლასები რომელშიც თავმოყრილია 

აპლიკაციის ძირითადი ბიზნეს ლოგიკა. აქაც თითოეულ რეპოზიტორიას შეესაბამება 

სერვისი შესაბამისი კლასი. აღიწერეა @service ანოტაციის საშუალებით. მაგ: (ჩასამეტებელია 

მაგალითი). 

კლიენტის მოთხოვნების დამუშავებას უზრუნველყოფენ კონტროლერების, 

რომლებიც აღწერილია საქაღალდეში portal.controller . თითოეული მოთხოვნა უკავშირდება 

გლობალურ ფრონ-კონტროლერს, რომელიც გაანალიზებს შესაბამის მოთხოვნას, და 

არამეტრების მიხედვით განსაზღვრავს რომელ შიდა კონტროლერს გადასცეს მოქმედება.  

მაგალითად გამოცდების კოტროლერი გამოიყურება ესე  : 

@RestController 

@RequestMapping(value = "/api/exam") 

publicclass ExamController { 

 

 @Autowired 

 private ExamRepository examRepository; 
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 @RequestMapping(value = "/save", method = RequestMethod.POST) 

 public Response<Exam> save(@RequestBody Exam exam, 

   HttpServletRequest request) { 

  Date now = newDate(); 

  User currentUser = UserUtil.getCurrentUser(request); 

 

  if (exam.getId() != null) { 

   Exam dbObject = examRepository.findOne(exam.getId()); 

   ObjectUtil.copy(exam, dbObject); 

   exam = dbObject; 

  } else { 

   exam.setCreateDate(now); 

   exam.setCreator(currentUser); 

  } 

 

  exam.setModifyDate(now); 

  exam.setModifier(UserUtil.getCurrentUser(request)); 

  exam.setIsActive(1); 

 

  return Response.withSuccess(this.examRepository.saveAndFlush(exam)); 

 } 

}  

სადაც @RestController ატყობიბნებს სპრინგს, რომ მიმდინარე კლასი არის  ბინ 

ობიექტი, და აპლიკაციის გაშვებისას მისი ჩატვირთვა მეხსიერებაში აუცილებელია. 

@RequestMapping(value= "/api/exam") კი მიუთითებს რომ ეს კონტროლერი ამუშავებს 

ასეთ URI-ს. 
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 ანდროიდ აპლიკაცია 
  

Android-ი არის პროგრამული უზრუნველყოფის ნაკრები მობილური 

ტელეფონებისათვის, რომელიც შედგება:  

1. ოპერაციული სისტემისაგან 

2. მობილურ პლატფორმაზე გამოყენებადი პროგრამებისაგან 

Android -ის პლატფორმა საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ პროგრამები დაპროგრამების 

ენა Java-ს გამოყენებით. 

ანდროიდ პლატფორმის შესაძლებლობები 
● საპროგრამებელი ბიბლიოთეკა რომელიც საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ ან 

ჩავანაცვლოთ არსებული კომპონენტები 

● ვირტუალური მანქანა  Dalvik-ი  რომელიც სპეციალურად  არის ოპტიმიზირებული 

მობილური მოწყობილობებისათვის 

● ჩაშენებული ვებ ბროუზერი რომელიც დაფუძნებულია ღია კოდის ძრავიWebKit-ზე 

● ოპტიმიზირებული გრაფიკული შესაძლებლობები პლატფორმა მხარს უჭერს  OpenGL ES 

1.0 სპეციფიკაციას. 

● SQLite გამოიყენება სტრუქტურული ინფორმაციის შესანახად 

● მედია შესაძლებლობების მხარდაჭერა ვიდეო აუდიო და სხვასხვა სურათის ფორმატის 

მხარდაჭერა  (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) 

● GSM ტელეფონია (აპარატულ უზრუნველყოფაზე დამოკიდებული) 

● Bluetooth, EDGE, 3G და WiFi-ის მხარდაჭერა (აპარატულ უზრუნველყოფაზე 

დამოკიდებული) 

● კამერა, GPS, კომპასი და აქსელერომეტრის მხარდაჭერა (აპარატულ უზრუნველყოფაზე 

დამოკიდებული) 

● მდიდარი საპროგრამებელი გარემო რომელიც შედგება მოწყობილობის 

სიმულატორისგან, პროგრამის გასამართი და დასაოპტიმიზირებელი ხელსაწყოებისგან 

და Eclipse საპროგრამებელ გარემოში ჩასართავი კომპონენტისგან(plugin) რომელიც 

გვეხმარება პროგრამის შექმნაში Android პლატფორმისათვის. 

 

Android ბიბლიოთეკებია 
 

Android-სმოყვება C/C++ ბიბლიოთეკა რომელზეც პროგრამისტს აქვს წვდომა 

● სტანდარტული C-ის ბიბლიოთეკა (libc) - ოპტიმიზირებული მობილური 

მოწყობილობებისათვის 

http://developer.android.com/sdk/index.html
http://webkit.org/
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● მედია ბიბლიოთეკა - based on PacketVideo's OpenCORE; ბიბლიოთეკა მხარს უჭერს 

მედიის დაკვრას და ჩაწერას მთავალ პოპურალურ ვიდეო და აუდიო ფორმატებში, ასევე 

სტატიკურ სურათების ფაილებს. მათ შორის MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG და PNG 

● ზედაპირის მენეჯერი - მართავს წვდომას ეკრანის ქვესისტემაზე 

● LibWebCore - ვებ ბროუზერის ძრავი 

● SGL - 2D გრაფიკული ძრავი 

● 3D ბიბლიოთეკა - რეალიზაცია დაფუძნებულია OpenGL ES 1.0 API-ზე; იმ შემთხვევაში 

თუ აპარატურას გააჩნია აქსელერაციაბიბლიოთეკა იყენებს ამ საშუალებას, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში გამოიყენება პროგრამული რასტერიზატორი  

● FreeType - გამოიყენება ბიტმეპურიდა ვექტორულიშრიფტისრენდერისთვის 

● SQLite - რელაციური ჩაშენებული ბაზაa 

 

Android პროგრამებისშესრულებისგარემო 
Android-სძირითადიფუნქციონალობაუზრუნველყოფილია Java ბიბლიოთეკებში. 

ყველა Android 

პროგრამაეშვებადამოუკიდებელპროცესადსაკუთარდალვიკვირტუალურიმანქანისგარემოში. 

დალვიკიისეადაწერილი, 

რომეფექტურადმართოსრამდენიმეერთდროულადგაშვებულივირტუალურიმანქანა. 

ტრადიციული Java-

სვირტუალურიმანქანისგანგანსხვავებითდალვიკვირტუალურიმანქანაასრულებსარაბაიტკო

დსარამედ dex ფაილებს, 

რომელიცოპტიმიზირებულიასპეციალურადმობილურიმოწყობილობებისათვისდაშედარები

თნაკლებმეხსიერებასიკავებენ. კომპილაციისეტაპზე dx ინსტრუმენტსგადაყავს .class 

ფაილები .dex ფორმატში. 

პროგრამის ძირითადი შემადგენელი ნაწილები 
Android-ზე პროგრამები იქმნება  დაპროგრამების ენა Java-ზე. Android SDK -ს მოყვება 

ხელსაწყოები, რომელიც აკომპილირებს კოდს, თავს უყრის სხვადასხვა რესურს ფაილებს და 

ქმნის ერთიან არქივს .apk გაფართოებით, რომელიც შეგვიძლია გავუშვათ Android 

პლატფორმაზე 

● Android არის მრავალ მომხმარებლიანი ოპერაციული სისტემა, სადაც ყოველი ახალი 

პროგრამა წარმოადგენს სისტემისთვის ახალ მომხმარებელს. 

 

● ნაგულისხმევად სისტემა ყოველ პროგრამას ანიჭებს უნიკალურ მომხმარებლის 

იდენტიფიკატორს(ეს იდენტიფიკატორი არსებითია სისტემისათვის, უშუალოდ 

პროგრამამ ამის შესახებ არ იცის).სისტემა განსაზღვრავს  შესაბამის უფლებებს ამ 
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პროგრამის ფაილებზე წვდომაზე. მხოლოდ ამ იდენტიფიკატორის მქონე პროგრამას 

შეუძლია ქონდეს წვდომა შესაბამის ფაილებზე. 

● ყოველ პროცესს გააჩნია საკუთარი ვირტუალური მანქანა, და კოდი სრულდება სხვა 

პროგრამებისგან იზოლირებულ გარემოში. 

 

პროგრამის  კომპონენტები 

სისტემაში არსებობს 4 ძირითადი პროგრამული კომპონენტი: 
 

მოქმედება არის კომპონენტი რომელიც განსაზღვრავს პროგრამის ვიზუალურ მხარეს. 

მაგალითად ელ-ფოსტის კლიენტ პროგრამას შეიძლება გააჩნდეს მოქმედება, რომელიც 

აჩვენებს მიღებული წერილების სიას, მოქმედება რომლის მეშვეობითაც უქმდება ახალი 

წერილი და ა.შ. მოქმედებას შეუძლია შესრულებაზე გაუშვას სხვა პროგრამის მოქმედება 

რათა შეასრულოს ისეთი ოპერაცია, რომელიც  უშუალოდ თავად არ შეუძლია. მაგალითად 

ელ-ფოსტის კლიენტ მოქმედებას შეუძლია გაუშვას კამერის მოქმედება და გადაღებული 

სურათი ჩასვას შემდგომ წერილში. 

მოქმედების შესაქმნელად უნდა ვიმემკვიდრეოთActivityკლასისგან. 

სერვისი არის კომპონენტი, რომელსაც არ გააჩნია ვიზუალური მხარე და ასრულებს 

ხანგძლივ სამუშაოს, რომელიც არ სრულდება მოქმედების დასრულებასთან ერთად. 

სერვისის შესაქმნელად უნდა ვიმემკვიდრეოთServiceკლასისგან. 

შიგთავსის მომწოდებელი მართავს პროგრამებს შორის ინფორმაციის გაცვლას. 

მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია შევინახოთ ინფორმაცია ფაილად ან მონაცემთა ბაზაში (SQLite) 

და შემდეგ წვდომა მივცეთ სხვა პროგრამას ამ მონაცემებზე. ან პირიქით ჩვენმა პროგრამამ 

მიიღოს წვდომა სხვა პროგრამის ინფორმაციაზე. მაგალითად შესაძლებელია პიროვნების 

საკონტაქტო ინფორმაცია წამოღებულ იქნას ტელეფონის კონტაქტებიდან. 

შიგთავსის მომწოდებლის შესაქმნელად უნდა ვიმემკვიდრეოთ ContentProvider 

კლასისგან და რეალიზება გავუკეთოთ რამდენიმე წინასწარ განსაზღვრულ მეთოდს რათა 

ჩვენი მონაცემები წვდომადი გახდეს სხვა პროგრამებისათვისაც. 

შეტყობინების მიმღები არის კომპონენტი, რომელიც პასუხობს სისტემის მიერ 

გამოგზავნილ შეტყობინებას. მაგალითად სისტემამ შეიძლება აღძრას შეტყობინებები: ეკრანი 

გამოირთო, ბატარეის დატენვის დონე დაბალია, სურათი იქნა გადაღებული. უშუალოდ 

პროგრამას შეუძლია აღძრას შეტყობინება, მაგალითად აცნობოს სხვა პროგრამას რომ ფაილი 

ჩამოიტვირთა და მზად არის დასამუშავებლად. 

შეტყობინების მიმღები  უნდა ვიმემკვიდრეოთBroadcastReceiverკლასისგან. 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html
http://developer.android.com/reference/android/content/ContentProvider.html
http://developer.android.com/reference/android/content/BroadcastReceiver.html
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კომპონენტების აქტივაცია 
სამი ტიპის კომპონენტის - მოქმედების, სერვისის და შეტყობინების მიმღების 

აქტივაცია ხდება ასინქრონული შეტყობინებით Intent-ით, რომელიც წარმოადგენს ერთგვარ 

შეტყობინებას კომპონენტისათვის რომ შეასრულოს გარკვეული ქმედება. 

IntentწარმოადგენსIntentკლასის ობიექტს, რომელიც განსაზღვრავს გასააქტიურებელ 

კომპონენტის ტიპს, რომელიც შეიძლება იყოს კონკრეტული ან ზოგადი. 

მანიფესტი 
იმისათვის რომ სისტემამ გაუშვას კომპონენტი შესრულებაზე მან უნდა იცოდეს მისი 

არსებობის შესახებ. ამისათვის ყველა კომპონენტი უნდა აღიწეროს AndroidManifest.xml 

ფაილში, რომელიც უნდა მოთავსდეს პროექტის ძირეულ დირექტორიაში. 

გარდა ამისა მანიფესტი განსაზღვრავს სხვა ქმედებებსაც: 

 

● აღწერს პროგრამის უფლებებს, მაგალითად უფლება რომელიც განსაზღვრავს 

ინტერნეტზე წვდომას. 

● მინიმალური ვერსიის განსაზღვრა, რომელზეც შესაძლებელია პროგრამის გაშვება. 

● პროგრამის მოთხოვნის განსაზღვრა აპარატურაზე, მაგალითად კამერის ან ბლუთუზის 

ქონის აუცილებლობა. 

● ბიბლიოთეკების ჩამონათვალი რომელიც უნდა მიებას პროგრამას შესრულებისას, 

მაგალითადGoogleMapslibrary. 

● და ა.შ. 

 

კომპონენტების აღწერა 
მანიფესტის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სისტემის ინფორმირება პროგრამის 

კომპონენტების შესახებ. მაგალითად მანიფესტის ფაილში მოქმედება შეიძლება აღიწეროს 

შემდეგნაირად: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest ... > 

<applicationandroid:icon="@drawable/app_icon.png" ... > 

<activityandroid:name="ge.edu.tsu.ExampleActivity" 

android:label="@string/example_label" ... > 

</activity> 

... 

http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/maps-overview.html
http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/maps-overview.html
http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/maps-overview.html
http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/maps-overview.html
http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/maps-overview.html
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</application> 

</manifest> 

<application>ელემენტის, theandroid:iconატრიბუტი განსაზღვრავს პროგრამის 

ხატულას. 

<activity>ელემენტისandroid:nameატრიბუტი უთითებს მოქმედების კლასის სრულ 

მისამართს დაandroid:labelატრიბუტი მომხმარებლის მიერ დანახვად მოქმედების 

დასახელებას. 

პროგრამის კომპონენტების აღწერა ხდება შემდეგი XML  ელემენტების მეშვეობით: 

● <activity>მოქმედების აღმწერი ელემენტი 

● <service>სერვისის აღმწერი ელემენტი 

● <receiver>შეტყობინების მიმღების აღმწერი ელემენტი 

● <provider>შიგთავსის მომწოდებლის აღმწერი ელემენტი 

ყველა კომპონენტის აღწერა აუცილებელია მანიფესტ ფაილში, რათა სისტემისათვის 

გახდეს განახვადი, გამონაკლისს წარმოადგენს შეტყობინების მიმღები, რომელიც შეიძლება 

სისტემაში დავარეგისტრიროდregisterReceiver()მეთოდის მეშვეობით. 

  

პროგრამის რესურსები 
პროგრამა Android სისტემაში კოდის გარდა შეიცავს სხვა ელემენტებსაც. მაგალითად: 

სურათებს, აუდიო და ვიდეო ფაილებს. ყველა ასეთი რესურსის აღწერა ხდება XML ფაილში 

იმისათვის რომ შემდგომში იოლი იყოს მათი ცვლილება. 

პროექტში შემავალი ყოველი რესურსისთვის  Android-ის SDK-ში შემავალი 

ინსტრუმენტი აგენერირებს უნიკალურ რიცხვით იდენტიფიკატორს რომელიც შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას პროგრამაში შესაბამის რესურსზე მისამართად. 

მაგალითად თუ პროგრამა შეიცავს სურათს logo.png რომელიც ინახება res/drawable/ 

დირექტორიაში, ხელსაწყო აგენერირებს რესურსის იდენტიფიკატორს რომელსაც შეგვიძლია 

მივმართოთ შემდეგი სახით R.drawable.logo 

მოქმედება 

მოქმედება(activity) წარმოადგენს პროგრამულ კომპონენტს რომელიც 

უზრუნველყოფს ეკრანზე მომხმარებლის ინტერფეისის ხატვას და მასთან ურთიერთობას. 

როგორც წესი მოქმედება იკავებს მთელ ეკრანს მაგრამ შესაძლებელია ეკრანის ნაწილის 

დაკავებაც.  

http://developer.android.com/guide/topics/manifest/application-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/application-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/application-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/service-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/service-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/service-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/receiver-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/receiver-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/receiver-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/provider-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/provider-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/provider-element.html
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#registerReceiver(android.content.BroadcastReceiver,%20android.content.IntentFilter)
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#registerReceiver(android.content.BroadcastReceiver,%20android.content.IntentFilter)
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პროგრამა შედგება ერთმანეთთან დაკავშირებული მოქმედებებისგან, რომელთა 

შორის ერთი არის “მთავარი”. პროგრამის გაშვებისას ხდება  მთავარი მოქმედების ეკრანზე 

გამოჩენა. 

 ყველა მოქმედებას შეუძლია გაუშვას შესრულებაზე სხვა მოქმედება 

გარკვეული ამოცანის შესასრულებლად. ახალი მოქმედების გაშვებისას წინა გაშვებული 

მოქმედება ჩერდება,მაგრამ სისტემა მას ინახავს სტეკში, რომელიც თავის მხრივ მუშაობს 

“პირველი მოსული ბოლო მიდის” პრინციპით, როდესაც ახლად გაშვებული მოქმედება 

დაიხურება, გაგრძელდება წინა შეჩერებული მოქმედების შესრულება. 

მოქმედების შექმნა 
 

მოქმედებისშესაქმნელადჩვენიკლასიუნდაიყოს Activity კლასის შვილი და 

რეალიზაციას უნდა უკეთებდეს მშობელ კლასში აღწერილ რამდენიმე აბსტაქტულ callback 

მეთოდს, რომელიც გამოიძახება სისტემის მიერ მოქმედების სისცოცხლის ციკლის 

განმავლობაში. 

onCreate() 

ჩვენმა მოქმედებამ აუცილებლად უნდა გააკეთოს ამ მეთოდის იმპლემენტაცია, 

რომელიც გამოიძახება სისტემის მიერ მოქმედების შექმნისას. ამ მეთოდში უნდა მოხდეს 

მოქმედების ძირითადი კომპონენტების ინიციალიზაცია და setContentView()მეთოდის 

გამოძახება რომელიც განსაზღვრავს მოქმედების ვიზუალურ მხარეს. 

onPause() 

ამ მეთოდის გამოძახება ხდება სისტემის მიერ, როდესაც მომხმარებელი ტოვებს 

მიმდინარე მოქმედებას (თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად მოხდება მოქმდების 

განადგურება). 

ამ ეტაპზე უნდა მოხდეს ყველა იმ ინფორმაციის შენახვა რომელიც შეიცვალა 

მოქმდების გაშვებიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინფორმაცია შეიძლება დაიკარგოს. 

მომხმარებლის ინტერფეისის რეალიზაცია 
 

მომხმარებლის ინტერფეისი წარმოადგენს View კლასის ობიექტებისგან შემდგარ 

იერარქიას. თითოეული ასეთი ობიექტი პასუხისმგებელია მისთვის გამოყოფილი 

გარკვეული მართკუთხა ნაწილის ხატვაზე და ქმედებებზე რეაგირებაზე. მაგალითად 

როდესაც ღილაკზე მოხდება შეხება უნდა აღიძრას შესაბამისი ქმედება. 

Android-ს მოყვება კლასების სიმრავლე, რომელთა გამოყენებითაც შეგვიძლია 

შევქმთათ ჩვენთვის სასურველი მომხმარებლის ინტერფეისი. მომხმარებლის ინტერფეისი 

იყოფა 2 ნაწილად.  

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onCreate(android.os.Bundle)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onCreate(android.os.Bundle)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#setContentView(android.view.View)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#setContentView(android.view.View)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onPause()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onPause()


 

26 
 

1. ე. წ. ვიჯეტები. ინტეფეისი, რომელიც იხატება ეკრანზე, მაგალითად: ღილაკი, ტექსტური 

ველი და ა.შ. 

2. განლაგების მენეჯერები, რომლებიც თავის მხრივ არ იხატებიან ეკრანზე, მაგრამ 

განსაზღვრავენ იერარქიაში “შვილი” ვიჯეტების განლაგებას. ასეთი ობიექტები 

წარმოადგენენ ViewGroup კლასის შვილებს. მაგალითად: წრფივი განლაგების მენეჯერი, 

რომელიც უზრუნველყოფს ყველა შვილი ვიჯეტის ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად 

განლაგებას. 

იმისათვის, რომ შევქმათ საკუთარი ვიჯეტი ან განლაგების მენეჯერი უნდა 

ვიმემკვიდრეოთ შესაბამისი View ან ViewGroup კლასისგან. 

ინტერფეისის შექმნის ყველაზე გავრცელებული მეთოდი არის ვიჯეტების XML 

ფაილში აღწერა და შესაბამისი ქმედებების Java კოდში დამუშავება. ესეთი მიდგომა 

საშუალებას გვაძლევს გავყოთ ვიზუალური ნაწილი ლოგიკურისგან. იმისთვის რომ 

დავხატოთ ეკრანზე მოქმედების ვიზუალური ნაწილი უნდა გამოვიყენოთმოქმედების 

setContentView()მეთოდი, რომელსაც პარამეტრად შეგვიძლია გადავცეთ როგორც რესურსის 

იდენტიფიკატორი ასევე View ან ViewGroup კლასის ობიექტი 

 

მოქმედების აღწერა მანიფესტში 
 

იმისათვის რომ ჩვენს მიერ აღწერილი მოქმედება დანახვადი იყოს სისტემის მიერ 

უნდა აღვწეროთ მანიფესტის XML ფაილში. <activity> ელემენტის მეშვეობით, რომელიც 

უნდა განლაგდეს <application> ელემენტის შვილ ელემენტად. მაგალითი: 

 

<manifest ... > 

<application ... > 

<activityandroid:name=".MyExampleActivity"/> 

... 

</application ... > 

... 

</manifest> 

 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#setContentView(int)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#setContentView(int)


 

27 
 

intent filter-ისგამოყენება 
 

იმისთვის რომ სისტემამ იცოდეს თუ როგორ გააქტიუროს ჩვენს მიერ შექმნილი 

მოქმედება, უნდა აღვწეროთ intent filter-ი <intent-filter> ელემენტის გამოყენებით მანიფესტის 

ფაილში. Android-ის ინსტრუმენტების მიერ ავტომატურად შექმნილი მოქმედების intent 

filter-ი აღიწერება შემდეგნაირად მანიფესტში: 

<activityandroid:name=".ExampleActivity"android:icon="@drawable/app_icon"> 

<intent-filter> 

<actionandroid:name="android.intent.action.MAIN"/> 

<categoryandroid:name="android.intent.category.LAUNCHER"/> 

</intent-filter> 

</activity> 

სადაც მითითებულია რომ მოქმდება უნდა გააქტიურდეს “main” ქმდებაზე და უნდა 

მოთავსდეს “launcher” კატეგორიაში. 

“main” intent filter-რის მქონზე მოქმდება სისტემის მიერ განთავსდება გამშვებ 

მენიუში, რათა მომხმარებელმა შეძლოს მისი გააქტიურება. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი 

მოქმდების მომხმარებელი არის მხოლოდ ჩვენი პროგრამა intent filter-ის მითითება არ არის 

აუცილებელი. 

<intent-filter> ელემენტს გააჩნია შემდეგი ქვეელემენტები: 

<action> რომელიც აუცილებელია და ნებაყოფლობითი <category> და <data> 

ელემენტები 

მოქმედების დაწყება 
სხვა მოქმედების გაშვება ხდება startActivity() მეთოდის გამოძახებით, რომელსაც 

გადაეცემა Intent კლასის ობიექტი, რომელიც აღწერს გასაშვებ მოქმედებას. 

Intent-ი შეიძლება აღწერდეს კონკრეტულ მოქმდებას ან მოქმედებათა კატეგორიას, ამ 

შემთხვევაში სისტემა უზრუნველყოფს შესაბამისი კატეგორიის მოქმედების გაშვებას. ასევე 

შესაძლებელია გარკვეული ინფორმაცია გავაყოლოთ Intent ობიეტს, რომელიც შემდგომში 

წვდომადი იქნება ჩვენს მიერ გაშვებული მოქმედების მიერ. 

პროგამაზე მუშაობის დროს ხშირია შემთხვევები, როდესაც საჭიროა კონკრეტული 

მოქმედების შესრულებაზე გაშვება, ამისთვის იქმდება Intent კლასის ობიექტი, რომელიც 

აღწერს კონრეტულ მოქმედებას, უშუალოდ კლასის სახელით მითითებით. 

მაგალითადSignInActivity  კლასის 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#startActivity(android.content.Intent)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#startActivity(android.content.Intent)
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
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მოქმედების გაშვება შემდეგი მეთოდით: 

Intent intent =newIntent(this,SignInActivity.class); 

startActivity(intent); 

როდესაც ჩვენს პროგრამას ჭირდება ელ-ფოსტის ან მოკლე ტესქტური შეტყობინების 

გაგზავნა, შეგვიძლია გამოვიყენოთ სისტემაში უკვე არსებული მოქმედებები ამისთვის და 

ყოველ ჯერზე არ ვწეროთ თავიდან. Intent კლასის ობიექტის მეშვეობით აღიწერება ეს 

ზოგადი ქმედება და შემდეგ სისტემა უზრუნველყოფს მის შესრულებას, მიუხედავად იმისა 

რომ ეს მოქმედება შეიძლება იყოს საერთოდ სხვა პროგრამის ნაწილი. თუ 

რეგისტრირებულია რამდენიმე ასეთი ტიპის ქმედება სისტემა მომხმარებელს აძლევს 

არჩევანის უფლებას. მაგალითად თუ პროგრამიდან დაგვჭირდა ვებ გვერდის გახსნა 

დასისტემაში ამ დროს რეგისტრირებულია რამდენიმე ვებ ბროუზერი, მომხმარებელს ექნება 

არჩევანის საშუალება, თუ რომელიც მათგანით მოხდება გვერდის გახსნა. 

ქვემოთ მოყვანილია ელ-ფოსტის გაგზავნის მაგალითი 

Intent intent =newIntent(Intent.ACTION_SEND); 

intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, recipientArray); 

startActivity(intent); 

EXTRA_EMAILმეშვეობით ჩვენი მოქმედება გადასცემს წერილის არდესატთა სიას. 

 

მოქმედების დაწყება შედეგისათვის 
ზოგჯერ ჩვენს გვანტერესებს მიერ შესრულებაზე გაშვებული მოქმედების შედეგი. 

ამისთვის მისი გაშვება უნდა მოხდესstartActivityForResult()მეთოდით(startActivity() 

მაგივრად).  

 იმისთვის რომ შევიტყოთ შედეგი უნდა რეალიზება გავუკეთოდ 

onActivityResult() callback მეთოდს. როდესაც შესაბამისი მოქმედება დაასრულებს შესრულება 

შედეგს დააბრუნებს Intent ობიქტის სახით, რომელიც გადაეცემა onActivityResult() მეთოდს. 

 

მოქმედების დასრულება 
მოქმედების დასასრულებლად გამოიყენება finish() მეთოდი, ასევე შესაძლებელია 

ჩვენს მიერ შესრულებაზე გაშვებული მოქმედების დასრულება finishActivity() მეთოდის 

გამოძახებით. თუმცა ამ მეთოდების გამოძახება  ცხადად იშვიათად გვიწევს, რადგან სისტემა 

თავად ზრუნავს მოქმედების სისცოცხლის ციკლზე. 

http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#EXTRA_EMAIL
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#EXTRA_EMAIL
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#EXTRA_EMAIL
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#startActivityForResult(android.content.Intent,%20int)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#startActivityForResult(android.content.Intent,%20int)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#startActivity(android.content.Intent)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#startActivity(android.content.Intent)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onActivityResult(int,%20int,%20android.content.Intent)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onActivityResult(int,%20int,%20android.content.Intent)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onActivityResult(int,%20int,%20android.content.Intent)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onActivityResult(int,%20int,%20android.content.Intent)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#finish()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#finish()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#finishActivity(int)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#finishActivity(int)
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მოქმედების სიცოცხლის ციკლის მართვა 
მოქმედების სიცოცხლის ციკლის მართვა შესაძლებელია მისი callback მეთოდების 

მეშვეობით, რომელიც გამოიძახება სისტემის მიერ. 

მოქმედებას შეიძლება გააჩნდეს  შემდეგი ძირითადი მდგომარეობა. 

შეsრულება გრძელდება მოქმედება ჩანს ეკრანზე და ფოკუსირებულია 

დაპაუზებულია : ამ მდგომარეობაში იმყოფება მოქმედება თუ გადაფარულია სხვა 

მოქმედების მიერ  ნაწილობრივ. ამ დროს სისტემა მეხსიერებაში ინარჩუნებს ობიექტს და 

მასთან დაკავშირებულ ყველა ინფორმაციას. თუმცა შესაძლებელია სისტემის მიერ მისი 

განადგურება თავისუფალი მეხსირების არქონის შემთხვევაში. 

გაჩერებულია, როდესაც მოქმედება მთლიანად გადაფარულია სხვა მოქმედების მიერ. 

ამ მდგომარეობაში სისტემა ნემისმიერ მომენტში შეუძლია მიდი განადგურება შესაბამისი 

finish() მეთოდის გამოძახებით ან უბრალოდ პროცესის მოკვლით. 

 

callback მეთოდების რეალიზაცია 

 

როდესაც ხდება ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა, სისტემა იძახებს 

შესაბამისი მოქმედების callback მეთოდს. ამ მეთოდების გადაფარვით შეგვიძლია 

განვსაზღვროთ ის ლოგიკა რაც უნდა შესრულდეს მდგომარეობის ცვლილებისას. 

შენიშვნა: ჩვენმა გადაფარულმა მეთოდმა აუცილებლად უნდა გამოიძახოს მშობელი 

კლასის შესაბამისი მეთოდი, ნებისმიერი ქმედების შესრულებამდე. 

მოქმედების სრული სიცოცხლის ციკლის სრულდება  onCreate() მეთოდსა  და 

onDestroy() შორის. ხშირად რესურსების გამოყოფა ხდება onCreate მეთოდში და ამ 

რესურსების გათავისუფლებაonDestroy მეთოდში. 

● მოქმედების ის ნაწილი როდესაც ჩანს ეკრანზე ხდება onStart() სა onStop() მეთოდებს 

შორის. ამ პერიოდის განმავლობაში მომხმარებელი ხედავს მოქმედებას და შეუძლია 

მოქმედება მასზე. მაგალითადonStop() მეთოდი გამოიძახება მაშინ როდესაც ეკრანს 

გადაფარავს სხვა მოქმედება ამ მეთოდების გამოძახებების დროს შეგვიძლია ვმართოთ 

რესურების გამოყოფა განადგურება.  

 

● მოქმედების ეკრანზე ყოფნის დროს  ყველაზე ხშირად გამოიძახება onResume()onPause() 

მეთოდები. ამ ბლოკში კოდი უნდა იყოს სწრაფი რადგან  სხვა მოქმედებაზე გადასვლის 

დროს მომხმარებელს არ მოუწიოს დიდხანსs ლოდინი 

ნახ. 1 ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამაზე ნაჩვენებია მდგომარეობის ცვილების მიმდევრობა. 

 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onCreate(android.os.Bundle)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onCreate(android.os.Bundle)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onDestroy()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onDestroy()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStart()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStart()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStop()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStop()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStop()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStop()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onResume()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onResume()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onPause()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onPause()
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Figure 1 მოქმედების სიცოცხლის ციკლის აღმწერი დიაგრამა 

ქვემოთ მოცემულია callback მეთოდების სია. ასევე მითითებულია წყვეტს თუ არა სისტემა 

მოქმედებას შესრულებას მეთოდის დასრულების შემდეგ 

ცხრილი1.მოქმედების სიცოცხლის ციკლის callback მეთოდები. 
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მეთოდი აღწერა წყდება 

შესრულება 

შემდეგი 

onCreate() გამოიძახება ერთხელ გაშვებისას. ამ დროს უნდა მოხდეს 

ძირითადი სტატიკური რესურსების გამოყოფა. 

მომხმარებლის ინტერფეისის შექმნა, მონაცემების 

ინტერფეისზე მიბმა და ა.შ. ამ მეთოდს პარამეტრად 

გადაეცემა  Bundle კლასის ობიექტი, რომელიც შეიცავს 

მოქმედების წინა მდგომარეობას. 

ამ მეთოდს ყოველთვის მოსდევს მეთოდის გამოძახება 

onStart(). 

არა onStart() 

onRestart() გამოიძახება იმ შემთხვევაში თუ მდგომარეობა 

გაჩერებული იყო 

ყოველთვის  მოსდევსonStart() მეთოდიs 

არა onStart() 

 onStart() გამოიძახება მანამდე სანამ მოქმედება დანახვადი გახდება 

მომხმარებლითვის მოსდევსo nResume() თუ ეკრანზე 

იხატება ან onStop() თუ გაუჩინარდება ეკრანიდან. 

არა onResume() 

ან 

onStop() 

onResume() გამოიძახება მანამ მომხმარებელი დაიწყებს მოქმედებასთან 

ურთიერთობას. 

ყოველთვის მოსდევს onPause() მეთოდი. 

არა onPause() 

onPause() გამოიძახება სისტემის მიერ, როდესაც ხდება სხვა 

მოქმედების გაშვება. ეს მეთოდი გამოიყენება არსებული 

ცვლილების შესანახად. ამ დროს კოდი უნდა იყოს 

ოპტიმალური, რადგან სხვა მოქმედება არ გაეშვება მანამ 

სანამ ეს მეთოდი არ დაასრულება შესრულებას 

მოსდევსonResume() თუ მოქმედება ბრუნდება ეკრანზე, ან 

onStop() თუ მომხმარებელი საერთოდ ვეღარ ხედავს 

ეკრანზე 

დიახ onResume() 

ან 

onStop() 

onStop() გამოიძახება მაშინ როდესაც მოქმედება საერთოდ აღარ 

ჩანს ეკრანზე 

მოსდებსonRestart() მოქმედება კლვალ ხილვადი ხდება 

დიახ onRestart() 

ან 

onDestroy() 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onCreate(android.os.Bundle)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onCreate(android.os.Bundle)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onRestart()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onRestart()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStart()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStart()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onResume()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onResume()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onPause()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onPause()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStop()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStop()
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ანonDestroy() მოქმედება საერთოდ ნადგურდებაs 

onDestroy() მეთოდი გამოიძახება განადგურების დროს. ასევე 

გამოიძახება finish() მეთოდის გამოძახების შემთხვევაში, 

განსხვავება შეგვიძლია  isFinishing() მეთოდისs. 

დიახ არაფერ

ი 

 

მოქმედების მდგომარეობის შენახვა 
 

როდესაც მოქმედება პაუზდება ან ჩერდება ინფორმაცია ნარჩუნდება რადგან ამ დროს 

მოქმედება მეხსიერებაში იმყოფება. ამიტომ ყველა ცვლილება რომელიც განხორციელდა მის 

შეჩერებამდე ხილვადი იქნება მოქმედების აღდგენის შემდეგ. 

 

 

ნახ 2.არსებობს მოქმედების აღდგენის ორი გზა. 

1. მოქმდება გაჩერებულია, შემდეგ განაგრძობს შესრულებას, ამ შემთხვევაში 

მდგომარეობას ინარჩუნებს. 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onDestroy()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onDestroy()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#finish()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#finish()
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2. მოქმედება ნადგურდება, შემდეგ ხელახლა იქმდება, ამ დროს მოქმედებამ თავად 

უნდა აღადგინოს წინა მდგომარეობა 

როდესაც სისტემა ანადგურებს მოქმედებას რათა გამოანთავისუფლოს მეხსიერება, 

მოქმედების ობიექტი ნადგურდება, ამიტომ სისტემას არ შეუძლია სრულად აღადგინოს წინა 

მდგომარეობა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ განადგურებამდე პროგრამისთვის 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შენახვაზე და შემდგომ აღდგენაზე. 

onSaveInstanceState() არის callback მეთოდი რომლის დროსაც უნდა მოხდეს 

მდგომარეობაზე ინფორმაციის შენახვა, იგი გამოიძახება მანამ სისტემა გაანადგურებს 

მოქმედებას და გადასცემს პარამეტრად Bundle კლასის ობიექტს, რომელშიც შეგვიძლია 

შევინახოდ ინფორმაცია და შემდგომ იგივე ობიექტს სისტემა გადასცემს onCreate()მეთოდს 

მოქმედების ხელახლა შექმნის დროს. თუ მანამდე არ ყოფილა განადგურებული მოქმედება 

Bundle ობიექტი იქნება null-ი. 

იმის შესამოწმებლად სრულად აღვადგენთ თუ არა მგდომარეობას საკმარისია 

ეკრანის შემობრუნება, ამ დროს სისტემა ანადგურებს და თავიდან ქმნის მოქმედებას 

კონფიგურაციის ცვლილების დამუშავება 
ზოგიერთმა მოწყობილობამ შეიძლება შეცვალოს კონფიგურაცია პროგრამის 

შესრულების ეტაპზე, მაგალითად ეკრანის ორიენტაცია ან ენა. როდესაც ხდება ასეთი 

ცვლილება სისტემა ხელახლა უშვებს მიმდინარე მოქმედებას. 

გამოიძახებაonDestroy()რომელსაც მოსდევს onCreate() მეთოდი. 

ასეთი ცვლილების დასამუშავებლად საჭიროა onSaveInstanceState() -ზე შევინახოთ 

მდგომარეობა და onRestoreInstanceState() ან onCreate()-ზე აღვადგინოთ 

მოქმედებების კოორდინირება 
როდესაც ერთი მოქმედება უშვებს მეორეს შესრულებაზე, ორივეს ეცვლება 

მდგომარეობა. პირველის შესრულება ჩერდება და იწყება მეორე. ცნობილია მიმდევრობა 

რომლის მიხედვითაც გამოიძახება შესაბამისი callback . 

როდესაც  მოქმედება  A უშვებს შესრულებაზე მოქმედება  B-ს: 

1. გამოიძახება A-ს onPause() მეთოდი. 

2. გამოიძახება B-ს onCreate(), onStart() და onResume() მეთოდები მიმდევრობით ამ დროს 

ფოკუსი გადადის B-ზე 

3. შემდეგ, თუ  A აღარ ჩანს ეკრანზე გამოიძახება onStop() მეთოდი. 

მგდომარეობის ცვლილების წინასწარ ცნობილი მიმდევრობა საშუალებას გვაძლევს 

სწორად ვმართოთ მოქმედების მდგომარეობა . მაგალითად, თუ პირველ მოქმედების 

შეჩერებისას ჩწერთ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციას რათა წაიკითხოს მეორე მოქმედებამ ეს 

უნდა გავაკეთოდ onPause() მეთოდში ნაცვლად onStop()მეთოდისა. 

 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onSaveInstanceState(android.os.Bundle)
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დასკვნა 
მიმდინარე სამაგისტროს მიზანი იყო , გვეჩვენებინა  ისეთი ანდროიდ  მობილური 

აპლიკაციის შემუშავების ძირითადი პრინციპები და ასპექტები, რომელსაც აქვს ასევე ვებ 

ინტერფეისი ინფორმაციის შესაყვანად. ძირითადი საკითხები  რომელთა გადაჭრაც 

პროექტზე მუშაობისას გახდა აუცილებელი შემდეგია: მონაცემთა ბაზის დაპროექტება, 

ბიზნეს ლოგიკისთვის საჭირო გარემოს შერჩევა და სერვისების შექმნა, ინფორმაციის გაცლის 

მეთოდის არჩევა, მობილური აპლიკაციის ინტერფეისი შემუშავება, ვებ ინტერფეისი შექმნა. 

საბოლოოდ შეიქმნა პროდუქტი (პროგრამული უზრუნველყოფა) რომელიც ზემოაჭნიშნულ 

ამოცანებს წარმატებით ართმევს თავს.  

 

შემიშვნა: ლიტერატურა მოიძიებულია სხვადასხვა უცხოურ ფორუმებსა და საიტებზე. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა : 

 

 
1. http://stackoverflow.com 

2. http://startandroid.ru/en/ 

3. http://javapapers.com 

4. http://www.objectdb.com 

5. http://developer.android.com 

6. http://spring.io 

7. https://angularjs.org 

8. http://devcolibri.com 

9. http://www.k-press.ru 

10. https://netbeans.org 
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