
Programowanie dla iOS

2007 2019



Katalog Lego



Gdzie kupić klocki 1?



Gdzie kupić klocki 1?



Gdzie kupić klocki 1?



Gdzie kupić klocki 1?



Gdzie kupić klocki 1?



Gdzie kupić klocki 2?



Gdzie kupić klocki 2?



Gdzie kupić klocki 2?



Gdzie kupić klocki 2?



Gdzie kupić klocki 3?



Gdzie kupić klocki 3?



Gdzie kupić klocki 3?



Gdzie kupić klocki 3?



Gdzie kupić klocki 4?



Gdzie kupić klocki 4?



Gdzie kupić klocki 4?



Gdzie kupić klocki 4?



Gdzie kupić klocki 4?



Katalog Lego



Katalog Lego

• Informacje o zestawach przechowywane 
lokalnie w bazie danych



Katalog Lego

• Informacje o zestawach przechowywane 
lokalnie w bazie danych

• Parser strony shop.lego.com pod Windows



Katalog Lego

• Informacje o zestawach przechowywane 
lokalnie w bazie danych

• Parser strony shop.lego.com pod Windows

• Dane eksportowane do bazy sqlite



Katalog Lego

• Informacje o zestawach przechowywane 
lokalnie w bazie danych

• Parser strony shop.lego.com pod Windows
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• Kompaktowa baza danych napisana w C

• Public Domain

• implementuje większość funkcji z SQL-92

• wykorzystywany w wielu systemach  
i aplikacjach
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• Specjalizowany DatePicker
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• Uniwersalny picker

• Wymaga podania klasy stanowiącej źródło 
danych

• Klasa musi realizować protokół 
UIPickerViewDataSource

• Najlepiej gry realizuje go kontroler widoku
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• Najważniejsza metoda:
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Wykorzystywane do potwierdzania tożsamości za 
pomocą czytnika linii papilarnych

Dane dotyczące skanów są poufne

Dostępne na iPhone 5s, 6, 6+, iPad Air 2, iPad mini 3

Może nie być skonfigurowane na urządzeniu
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