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Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти оспособе за примењивање платформски базираног програмирања у
области интернет информационих технологија

Исход предмета
Студенти су оспособљени да самостално анализирају отворене проблеме , повезују и примењују
претходно стечена и нова знања, као и да конципирају и реализују истраживања.

Садржај предмета
Теоријска настава Практична настава
Примери технологија мобилног рачунарства. Рад са типичним мобилним уређајима и платформама.
Примери пројектовања и реализације Wi-Fi мреже. Примери рада са Bluetooth-ом.Рад са најновијим
генерацијама целуларних мрежа. Пример коришћења мобилног ИП протокола. Карактеристике
AndroidOS и рад са развојним окружењем. Карактеристике iOS и рад са развојнимокружењем.
Карактеристике Windows Mobile OS и рад са развојним окружењем. Пример апликације у AndroidOS
окружењу. Пример апликације у iOS окружењу. Пример апликације у Windows Mobile OS окружењу.
Развој мрежних апликација са мобилним сервисима. Развој апликација са применом сензорских
технологија. Развој адаптивних апликација.
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
2
2
истраживачки рад:

Методе извођења наставе
На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење пројектора. Објашњавају се
принципиобјектно-оријентисаног програмирања који се илуструју одговарајућим примерима.
Током практичне наставе студенти самостално примењују савладане технике израђујући различите
апликације,чија сложеност и могућност примене расте током семестра (у складу са пређеним
градивом).
Оцена знања (максимални број поена 100)
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