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Лабораторна робота №2 

Основи розробки інтерфейсів мобільних додатків 

2.1. Мета роботи 
Вивчення основ розробки інтерфейсів мобільних додатків. 

Узагальнення знань про візуалізацію додатків. Опанування теорії 

візуалізації. 

 

2.2. Теоретичні відомості 
2.2.1. Загальні відомості 

Інтерфейс програми — це інструмент взаємодії між користувачем 

та програмою. Важливо зробити так, щоб користувач легко розібрався 

у функціоналі, візуал був приємний і не відштовхував, а на будь-якому 

пристрої програма працювала коректно. 

Інтерфейс мобільного додатка якраз відповідає за те, щоб усі 

вищезазначені умови виконувались. Це комплекс, що дозволяє чітко 

зрозуміти, як має виглядати програма, де розташовуються всі елементи, 

яка логіка програми. Орієнтованість на простоту, інтерактивність, 

залучення, легкість освоєння – основні критерії.  

2.2.2. Проектування інтерфейсу мобільного додатку 

Для проектування інтерфейсу мобільного додатку необхідно чітко 

дотримуватись правил і законів побудови логіки додатків. 

Проектування інтерфейсу мобільного додатка складається з кількох 

ключових елементів. 

Розуміння користувачів 

Спочатку необхідно зрозуміти логіку користувача та його потреби. 

Для цього створюється «персонаж», який має мати ім'я, вік, статус, його 

звички, потреби, інтереси. На основі взаємодії з таким «персонажем» 

створюється сценарій користувача, який передбачає поведінку клієнта. 

Орієнтація на поведінкові шаблони, звички та неписані стандарти 

Є ряд шаблонів поведінки, які допоможуть розміщувати елементи 

правильно. Наприклад, великий палець руки завжди знаходиться внизу 

екрана смартфона, тому всі кнопки потрібно розміщувати саме там. 

Також слід зважати на особливості жестів, анімації, анатомічні 

фактори. Як користувач тримає смартфон, куди дивиться як натискає 

на екран. 
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Використання ітеративного підходу 

Це метод, який дозволяє зробити проектування інтерфейсу 

мобільного додатка швидким та актуальним, а головне, впровадити 

лише найважливіші інструменти. Він полягає в тому, що спочатку 

потрібно продумати мінімальний функціонал із найголовнішими 

інструментами. Надалі поступово розширювати. Такий підхід скорочує 

час на розробку, зменшує ризики та знімає навантаження з інтерфейсу. 

2.2.3. Принципи розробки інтерфейсу мобільного веб-додатку 

 додаток має бути унікальним та виділятися серед конкурентів; 

 енергозбереження, легкість в управлінні, збереження дій – це 

показує турботу про користувача; 

 облік користувача досвіду, розташування елементів на 

зручному рівні, наприклад, кнопки «видалити» і «редагувати» повинні 

бути на такій відстані, щоб не зачепити випадково одну з них; 

 опрацювання відгуку, користувач повинен розуміти, що його 

запит виконується, відбуваються якісь дії; 

 легке введення тексту з урахуванням особливостей мобільної 

клавіатури; 

 помітна та приваблива іконка; 

 упор на роботу з сенсорним екраном, всі елементи мають бути 

зрозумілі та легко взаємодіяти; 

 мінімум спливаючих вікон. 

2.2.4. Інтерфейс мобільного додатка: основні вимоги 

 використання звичних UI елементів – вертикальна стрічка 

новин, прямокутні кнопки, розташування меню; 

 високий рівень візуалізації, що дозволяє гармонійно перебувати 

у додатку; 

 зниження рівня "шуму" інтерфейсу, важливі елементи повинні 

показуватися на самому початку і бути великими та видимими; 

 наявність заклику до дії, де він необхідний; 

 зручний висновок даних, наприклад, заокруглені ціни; 

 поступове запитування прав, наприклад, доки користувач не 

захоче відкрити камеру в додатку, не потрібно заздалегідь вимагати 

доступу до неї; 

 явний показ можливостей, щоб користувач одразу зрозумів, що 

він отримає; 
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 кастомізація та можливість індивідуального налаштування під 

потреби користувача. 

Виконуючи ці вимоги, додаток вийде ефективним, зрозумілим та 

корисним. Залишається тільки наголосити на візуальному супроводі, 

щоб у програмі було приємно перебувати і хотілося її відкривати. 

2.2.5. Етапи розробки інтерфейсу мобільних додатків 

Етапи створення інтерфейсу чіткі та зрозумілі. Вони допомагають 

сформулювати завдання, визначити цілі та слідувати плану. У 

результаті, виходить якісний додаток зі стильним та практичним 

інтерфейсом. 

Створення концепції 

Спочатку потрібно визначити, які цілі виконує програма, завдання, 

і для кого створюється. Наші спеціалісти визначають цільову 

аудиторію, вивчають нішу бізнесу, конкуренцію. На основі зібраних 

даних формується концепція, яка дає чітке уявлення про кінцеву мету. 

Її потрібно бачити вже на початку проекту, інакше в ході робіт 

доведеться багато чого переробляти. 

Брейнстормінг та ескізи 

На основі концепції проводиться обговорення проекту, 

створюються перші замальовки, креслення та ескізи. Візуальний 

супровід допомагає покращити бачення та знайти проблемні місця. 

Також визначаються завдання для дизайну UX. На даному етапі 

створення інтерфейсу важливо зрозуміти, як користувач взаємодіятиме 

з додатком. Вибирається колірна гама, форми та стиль. 

Діаграма переходів 

Розробляється кожна сторінка програми, створюється діаграма 

переходів, що дозволяє зрозуміти, як елементи будуть пов'язані між 

собою. Іншими словами, стає зрозуміло, що станеться, якщо 

користувач натисне ту чи іншу кнопку. Такий підхід дозволяє 

покроково розписати кожну сторінку та побудувати логіку програми. 

Вибір стилю інтерфейсу 

Створюється окрема палітра фірмових кольорів, формується 

своєрідний брендбук, який допомагає створювати дизайн та 

проектування додаткових інтерфейсів. 

Проектування інтерфейсів: технічне завдання 
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Після збору всієї необхідної інформації, статистики, розробки стилю 

та кількості сторінок створюється технічне завдання. По суті це 

документ, що визначає подальшу роботу фахівців. Це один із 

найважливіших етапів створення інтерфейсу. Розробники та дизайнери 

неухильно дотримуються цього документа. Кількість правок та змін 

залежить від якості створеного ТЗ. Тому ми приділяємо особливу увагу 

розробці цього документа. 

Прототипування, дизайн та їх демонстрація 

Розробляється прототип, яким дизайнер приступає до детальної 

промальовування кожного компонента. Особлива увага приділяється 

UX дизайну, що відповідає за зручність розташування елементів та 

їхню функціональність. Промальовується кожна сторінка з усіма 

особливостями. По суті, програма повністю створюється візуально. 

Дороблення вибраного концепту дизайну інтерфейсів додатків 

У ході переговорів нерідко виявляється так, що заплановані функції 

складно реалізувати, або просто вносяться виправлення та корективи. 

Це нормальний робочий процес, тому належить до одного з етапів 

створення інтерфейсу. Після розробки основного дизайну стає 

зрозуміло, де допущені помилки і як можна покращити програму. Тому 

редагування вносяться навіть на етап розробки концепції. Іноді вона 

може повністю змінитись у процесі розробки. 

Від зовнішнього вигляду та зручності використання функцій 

залежить популярність та затребуваність. Додаток може бути як 

завгодно функціональним і потужним, але якщо він незручний, 

незрозумілий, то користуватися ним не будуть. 

2.2.6. Інтерфейс додатків: 3 критерії оцінки 

Щоб зрозуміти, наскільки ефективним є інтерфейс мобільного 

додатка, необхідно звернути увагу на певні фактори. Вони допоможуть 

визначити якість інтерфейсу та його можливості. 

 

1. Оптимізація часу. Важливо, скільки користувач проводить час, 

щоб знайти потрібну інформацію або функцію. Є думка, що він 

повинен знайти відповідну інформацію в 3 кліки. Насправді, куди 

важливіше оптимізувати інтерфейс і зробити його зрозумілим, 

навігація має бути легкою та доступною. 

2. Емоційний зв'язок. Користувач, проводячи час у додатку, повинен 

отримувати задоволення від того, що відбувається. Позитивні кольори, 
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доброзичливі форми, інтерактивність та втягування уваги користувача 

допоможуть зробити інтерфейс мобільного додатка дружнім та 

цікавим. 

3. Рівень інтуїтивності. Уявіть, що ви вперше увійшли до 

програми. Наскільки воно вам зрозуміле? Чи можна розібратися у 

функціоналі, не відкриваючи уроки відео на Ютубі? 

Ергономіка, комфорт та простота, сучасні технології, 

інтерактивність – все це має поєднуватися в одну систему. Тоді рівень 

довіри до додатку зростає. 

2.2.7. 5 правил для створення інтерфейсу додатків 

1. Думати як користувач 

Зрозумійте, хто ваш клієнт, хто саме користуватиметься програмою, 

для яких цілей вона буде потрібна користувачеві. Якщо це інструмент 

продажу, основною кнопкою буде "Купити". Якщо це інформаційний 

додаток, зручна навігація – головний елемент. Важливо розуміти 

звички, захоплення, потреби цільової аудиторії. 

2. Нічого зайвого 

Знаєте, чому на дорозі рідко можна зустріти більше трьох 

автомобільних знаків відразу? Тому що водій розгубиться і не зможе 

орієнтуватися на них, якщо їх буде більше. Інтерфейс програми – це 

така сама «дорога» зі своїми знаками. Вона має бути легкою та 

зрозумілою. Нічого зайвого, лише важливі частини. 

3. Контекст використання важливий! 

Де, коли та як використовують програму? Які умови для цього 

створено? Не завжди людина застосовує програму в лабораторних 

умовах. Будинки, в комфортній обстановці, затишку та теплі. Нерідко 

це стресові місця. Автобус, у якому постійна тряска, вулиця, де 

галасливе та денне світло перекриває яскравість екрану. Або навпаки, 

пізня ніч, погана погода. Враховуйте, де використовуватиметься 

програма. Наприклад, службу таксі часто замовляють саме на вулиці, а 

не вдома. 

4. Усі взаємопов'язані елементи логічно з'єднані 

Логіка – основа комфортної взаємодії користувача з програмою. 

Уявіть, якби піч стояла не на кухні. Щоб додати сіль у блюдо, 

доводилося б іти в іншу кімнату за нею, потім повертатися. У додатку 

всі елементи мають бути з'єднані та логічно пов'язані. У момент оплати 

нехай користувач вибирає спосіб оплати та доставки, а не шукає його 

окремо. 
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5. Ієрархія за важливістю 

Ми завжди читаємо зліва направо. Це звичка. Розташування 

важливих елементів у лівій частині програми – це правило. Воно 

безпосередньо пов'язане зі звичкою. У правому нижньому кутку 

найменш важливі елементи. Креатив дизайнерів не здатний боротися зі 

звичкою. Важливо дотримуватися ієрархії розташування елементів, 

тоді додаток буде органічним та зручним у використанні. 

2.3. Програма роботи 
1. Вивчити теоретичні відомості. 

2. Ознайомитися з основними правилами розробки інтерфейсу 

мобільних додатків. 

3. Розробити мобільний інтерфейс додатку. 

4. Виконати звіт. 

2.4. Порядок виконання роботи 
Лабораторна робота присвячена розробці інтерфейсів мобільних 

додатків. Робота містить докладний опис побудови гармонійного 

зрозумілого для користувача інтерфейсу для головної активності 

додатку і опис основних елементів інтерфейсу. Лабораторна робота 

допоможе вибрати концепцію свого застосунку і почати розробку його 

інтерфейсу. 

Завдання: 

1. Створіть в додатку на головній активності рядок, в якій буде 

виводитися адреса сайту, звідки завантажено зображення, і кнопку для 

переходу на цей сайт. 

2. Подумайте над інтерфейсом власного додатку. Які елементи 

управління воно може містити? Спробуйте втілити його інтерфейс на 

практиці. 

2.4.1. Створення прототипу інтерфейсу 

Розглянемо приклад розробки інтерфейсу додатку, який шукає в 

мережі Інтернет зображення за запитом користувача, дозволяє 

оцінювати їх, завантажувати, і відвідувати інтернет-сторінки сайтів, на 

яких було знайдено зображення. 

Виглядати головне вікно буде приблизно так: 
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Рис. 2.1 – Інтерфейс головної активності 

На ньому присутні: поле вводу тексту для запиту користувача і 

кнопка, що починає пошук зображень. Внизу екрана дві кнопки: "like" 

і "dislike", з їх допомогою користувач зможе оцінити зображення. Після 

того, як користувач зробить оцінку зображення, поточне зображення 

закривається і завантажується наступне. 

Отже, почнемо з створення нового проекту. Назвемо його 

"RatingImages" ("Рейтинг зображень"). 

 На даному етапі вивчення програмування під Android не 

обов'язково міняти іконку запуску, але ця лабораторна робота 

спрямована на розробку дизайну інтерфейсу, і тому, приступимо. 

Створіть іконку на свій смак (File -> New -> Image Asset). 
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Рис. 2.2 - Створення іконки 

Після створення проекту відкрийте activity_main.xml з каталогу 

res/layout/. 

Коли ви відкриєте файл activity_main.xml, ви побачите графічний 

редактор макету. Завдяки цьому редактору створення інтерфейсів стало 

ще цікавіше, оскільки додати елемент на форму можна за допомогою 

перетягування мишею, до того ж, завдяки графічному редактору, не 

обов'язково запускати емулятор, щоб побачити результат своєї праці. 

Тепер клацніть по вкладці activity_main.xml в нижній частині 

екрана. Відкрився XML- редактор коду. Цей спосіб редагування 

стандартний, але всі зміни, що вносяться до цього документу, можна 

так само відчути візуально, перейшовши на графічний редактор. 

Повернемося на вкладку з графічним редактором. По-перше, 

підготуємо документ до початку роботи, для цього видаліть 

<TextView>. 

Результат виглядає так: 



11 

 
 

 
Рис. 2.3 - Проект, готовий до початку розробки 

На робочій області екрана залишився один елемент. Це макет 

<ConstraintLayout>. У ньому позиція дочірніх елементів може бути 

описана по відношенню один до одного або до батька чи матері. 

Два атрибути, ширина і висота (android: layout_width і android: 

layout_height), потрібні для всіх елементів для того, щоб вказати їх 

розмір. 

Так як <ConstraintLayout> - це корінь в макеті, то потрібно, щоб він 

заповнював всю область екрану. Це досягається за допомогою 

встановлення параметру "match_parent" для ширини і висоти. Це 

значення вказує, що ширина і висота елементу буде дорівнює ширині і 

висоті батьківського елементу. 

 
Рис. 2.4 - Властивості <ConstraintLayout> елементу 



12 

 
 

2.4.2. Додавання текстового поля 

Для початку додайте елемент <LinearLayout> з горизонтальною   

орієнтацією в <ConstraintLayout>, і вкажіть для ширини і висоти 

параметр "wrap_content". Тепер, для створення користувацького 

редагованого текстового поля, додайте елемент <EditText> з 

параметром "wrap_content" для ширини і висоти в <LinearLayout>. 

Зараз повинно вийти приблизно наступне: 

 
Рис. 2.5 - Додавання текстового поля 

Можливо, з'явився жовтий застережливий знак, але зараз це не 

важливо, з часом він зникне. Наявність таких попереджень ніяк не 

впливає на компілювання проекту. 

Тепер переходимо до налаштування доданих нами елементів. 

Для багатьох елементів потрібно призначати id, він забезпечує 

унікальний ідентифікатор, який можна використовувати як посилання 

на об'єкт з коду вашої програми для управління ним. 

При вказівці id, знак (@) потрібно в тому випадку, якщо ви маєте на 

увазі будь-який ресурс об'єкту з XML-файлу. За ним слідують тип 

ресурсу (в даному випадку ID), коса риска (слеш) і ім'я ресурсу 

(editText1). 

Знак плюс (+) перед типом ресурсів необхідний тільки тоді, коли ви 

вперше визначаєте ідентифікатор ресурсу. 
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По суті, id, який створюється автоматично, вже унікальний, але 

грамотніше перейменовувати id відповідно до призначенням елемента. 

Задамо id для текстового поля. Для цього прямо в коді рядок android: 

id = "@+id/editText1" замінюємо на android: id = "@+id/edit_message", 

тиснемо CTRL+S і відкриваємо графічний редактор. Якщо все добре, то 

у властивостях текстового поля в графі id буде наступне: 

 
Рис. 2.6 - Ідентифікатор текстового поля 

Додамо в код ще два рядки: 

android: ems = "10" - задає відповідності для симетричного 

відображення шрифтів, android: hint = "@string/edit_message" - зміст 

тестового поля "за замовчуванням", тобто поки користувач не почав 

вводити в поле текст. Замість того, щоб використовувати просто слово 

(наприклад android: hint = "message"), що вкрай не зручно при зміні 

основної мови додатку, використовується посилання на значення, яке 

зберігається в файлі strings.xml. Оскільки це відноситься до 

конкретного ресурсу (а не тільки до id), знак плюс не потрібен. 

Для того, щоб посилання на ресурс почало працювати, потрібно цей 

ресурс створити. 

Відкрийте файл res/values/strings.xml. Очевидно, що його теж можна 

редагувати двома способами: графічно і вручну. 
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Рис. 2.7 – Редагування стрічкових ресурсів 

 
Рис. 2.8 - Редагування файлу ресурсів графічним способом 

Тепер додайте <Button> в макет після елемента <EditText>: 

 
Рис. 2.9 - Нова кнопка 
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Щоб кнопка трансформувалася відповідно до тексту кнопки, 

ширина і висота повинні бути встановлені у "wrap_content". 

 Тепер поміняємо напис на кнопці на "Go!" за допомогою посилання 

на ресурс в XML- коді головної активності і додавання одного ресурсу 

в файл strings.xml:  

 
Рис. 2.10 - Редактор XML-коду файлу strings.xml 

Збережіть. 

В графічному редакторі головної активності будуть зміни: 

 
Рис. 2.11 - Кнопка прийняла нову форму, відповідно до  

напису на ній 

 

Тепер, коли ми помістили два головних представлення на елемент 

<LinearLayout>, настав час додати ще два параметри для цього 

елемента. 

Йдеться про "збільшенні" правого і лівого країв лейаута до правого 

і лівого країв 

<RelativeLayout> елемента відповідно. А зробити це простіше 

простого - просто потягніть мишкою один край до іншого! 

 
Рис. 2.12 - "Приріст" лівого краю 
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Зелені стрілки по краях дають зрозуміти, до якого елементу вдалося 

причепити край: 

 
Рис. 2.13 - <LinearLayout> після вирівнювання  

І, звичайно, це відобразиться у властивостях: 

 
Рис. 2.14 - Властивості <EditText> 

2.4.3. Зміна фону 

Йдемо далі - спробуємо замінити фон. Щоб змінити колір фону на 

чорний, потрібно в XML-коді головної активності написати один рядок 

в блоці <RelativeLayout> елемента: 

android: background = "# 000". 

Збережіть і перевірте результат, відкривши графічний редактор. 
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Рис. 2.15 - Фон став чорним 

Красиво, але нудно. Як зробити фон ще цікавішим? Помістити на 

нього малюнок! Для цього спочатку в папці res/ створимо папку 

drawable/. 

 
Рис. 2.16 - Створення папки 
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Після того, як папка створена, потрібно покласти в цю папку 

зображення - картинка називається got.png: 

Після цього в папці drawable/ потрібно створити файл 

background.xml, важливо при створенні вибрати параметр bitmap. 

Як тільки новий файл відкрився, пропишемо в нього одну сходинку, 

з вказівкою на те, звідки і який файл використовувати: 

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

<Bitmap xmlns: android = "http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android: src = "@ drawable/got"> 

</ Bitmap> 

Повернемося в редактор XML-коду, туди, де прописували колір 

фону. 

Замість рядка android: background = "# 000000" напишемо посилання 

на XML-файл android: background = "@drawable/background". 

Зберігаємо і бачимо результат: 

 
Рис. 2.17 - Новий фон 
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Безсумнівно, фон виглядає добре, але очевидно, що кнопка і поле 

введення просто загубилися, а це значить, що для цього додатку такий 

фон не підходить. Можна продовжити підбирати зображення на фон, 

але краще створити черепичну заливку невеликим зображенням. На 

цьому сайті можна знайти візерунок на будь-який смак! 

Коли ви вибрали візерунок і завантажили його, скопіюйте 

зображення в папку drawable/. 

 
Рис. 2.18 - Копіювання зображення 

Тепер трохи змінимо файл background.xml. 

По-перше, потрібно змінити ім'я зображення зі старого на нове. 

android: src = "@drawable/starring" 

По-друге, додамо таку стрічку: android: tileMode = "repeat" 

Зберігаємо. 

Атрибут android: tileMode задає тип заповнення, в даному випадку 

просте повторення вихідного зображення. Крім repeat можливі 

варіанти clamp і mirror. Пам'ятайте, що даний прийом можна 

застосувати тільки до bitmap, до фігур, створеним за допомогою XML, 

застосувати цю операцію не можна. 
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Рис. 2.19 - Варіанти заповнення 

Настав час подивитися, що з цього вийшло: 

 
Рис. 2.20 - Фон з зірочок 

У <RelativeLayout> варто додавати android: background тільки в 

тому випадку, якщо ви хочете нерухомий фон, а в <ScrollView> щоб 

фон прокручувався разом з контентом. 

Якщо ви вибрали темний фон, то варто поміняти колір тексту, що 

вводиться в поле введення, наприклад на білий. 

Для цього в блок <EditText> додамо рядок android: textColor = "# 

ffffff" 
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2.4.4. Область перегляду зображень 

Тепер займемося створенням області відображення зображень, які 

користувач буде оцінювати. 

Додайте "рамку" <FrameLayout> в <RelativeLayout>: 

 
Рис. 2.21 - Додавання «рамки» 

Зазначимо цьому елементу ширину, висоту і id. Попередження 

повинне пропасти. 

 
Рис. 2.22 - Властивості "рамки" 



22 

 
 

Зараз FrameLayout "заїжджає" на поле введення і кнопку. Щоб 

виправити це, потрібно задати для "рамки" параметр, який буде 

стежити, щоб "рамка" перебувала нижче, ніж поле введення і кнопка. 

Виберіть зі списку Outline "рамку" і кліком правої кнопки миші 

викличте контекстне меню: Other Properties -> Layout Parametrs -> 

Layout Below. 

 
Рис. 2.23 - Контекстне меню "рамки" 

З'явиться вікно. У ньому вибираємо зі списку "ID" ім'я лейаута, на 

якому знаходяться поле вводу і кнопка: 

 
Рис. 2.24 - Вибір елементу, нижче котрого повинна бути "рамка" 
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Натискаємо ОК і "рамка" прийме вид: 

 
Рис. 2.25 - Нове розташування "рамки" 

Тепер для наочності помістимо туди зображення. Спочатку 

помістимо саме зображення в папку res/drawable/ і оновимо її. Це 

потрібно для того, щоб нові дані завантажилися в проект. 

 
Рис. 2.26 - Обновлення папки 

Тепер помістимо всередину "рамки" <ImageView>. 
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Рис. 2.27 - Вибір зображення <ImageView> 

У вікні вибираємо потрібне нам зображення і тиснемо OK  

 
Рис. 2.28 - Вибір файла 

Зображення повинно появитися на активності: 
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Рис. 2.29 - Візуалізація зображення 

Разом із зображенням з'явився новий попереджувальний знак. 

В описі попередження сказано: "[Accessibility] Missing 

contentDescription attribute on image". Давайте розберемося, що це 

означає. 

Атрибут android: contentDescription використовується в програмах, 

які підтримують більш доступного режиму для людей з вадами зору та 

слуху. Тобто, текст, прописаний в цьому атрибуті, що не буде 

показаний на екрані, але при включеній в "Спеціальних можливостях" 

послуги "звукові підказки" цей текст буде проговорюватися, коли 

користувач переходить до цього елементу управління. 

Цей атрибут можна задати для ImageButton, ImageView і CheckBox, і 

задавати його чи ні - справа кожного. 

Властивості у зображення повинні бути наступними: 
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Рис. 2.30 - властивості зображення 

2.4.5. Кнопки "like" і "dislike" 

Прийшов час створити кнопки оцінювання. Для цього додайте на 

форму <RelativeLayout>, задайте для нього ширину і висоту 

wrap_content, і вкажіть id. 

Знову в папку res/drawable/ потрібно додати файли. Знайдіть 

зображення "Палець вгору" і "Палець вниз", і помістіть їх в цю папку, 

після чого поновіть її. 
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Зображення та інші корисні файли можна завантажити тут. Додайте 

<ImageButton>, виберіть зображення "Палець вгору", і перемістіть 

<RelativeLayout> в таке становище: 

 
Рис. 2.31 - Нова кнопка 

 
Рис. 2.32 - Контекстне меню "рамки" 
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Рис. 2.33 - Вибір елемента, вище якого повинна бути "рамка" 

В результаті має вийти наступне: 

 
Рис. 2.34 - Нове розташування елементів 

Додайте ще одну кнопку - кнопку "Палець вниз". Вона "наклалася" 

на першу кнопку. Щоб це виправити, виконайте з <RelativeLayout> те 
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ж саме, що і з <LinearLayout>: розтягніть елемент вліво і вправо, до 

отримання такого результату: 

 
Рис. 2.35 - Вирівнювання області з кнопками 

Тепер розставте кнопки по краях так, щоб вони "прикріпилися" до 

країв. 

Готово! Тепер можна запустити емулятор і подивитися, що вийшло. 
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Рис. 2.36 - Головна активність 
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2.4.6. Лістинг 1 
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2.4.7. Лістинг 2 

 

2.4.8. Лістинг 3 

 

2.5. Контрольні запитання 
1. Що таке інтерфейс програми? 

2. Назвіть ключові елементи інтерфейсу мобільного додатку. 

3. Основні вимоги інтерфейсу. 

4. Яким чином створюється іконка на робочій області? 

5. Які атрибути використовуються для визначення розмірів 

елемента? 

6. Що таке <ConstraintLayout>? 

7. За що відповідає параметр "match_parent"? 

8. Як виглядає алгоритм додавання текстового поля? 

9. Яким чином виконується зміна фону інтерфейсу? 

10. Що таке область перегляду зображення? Які методи 

застосування?   
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