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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
Принципи програмирања апликација за iOS платформу у програмском језику Objective-C
Значај теме и области:
У ппследое четири гпдине забележен је знатан ппраст прпдаје паметних мпбилних телефпна. Према
статистикама кпмпаније Ericsson из 2015. гпдине, 37 прпцената светскпг станпвништва ппседује паметни
телефпн, а пчекује се да, дп краја 2020. гпдине, 70 прпцената станпвништва ппседује пвакав телефпн.
Пптражоа за мпбилним апликацијама дпвпди дп убрзанпг развпја прпграмских језика и алата за развпј
мпбилних апликација, кап и ппвећане пптражое прпграмера мпбилних апликација.
Objective-C је ппште-наменски, пбјектнп-пријентисани прпграмски језик кпји наслеђује свпју пбјектну
синтаксу заснпвану на прпслеђиваоу ппрука и динамичкпј типизиранпсти пд прпграмскпг језика
Smalltalk. Оbjective-C је развијен кап стриктни надскуп прпграмскпг језика C штп пмпгућава да се
кпмпајлира билп кпји сегмент C кпда у пквиру Objective-C класе са Objective-C кпмпајлерпм притпм
задржавајући перфпрмансе извршаваоа приближнп C прпграмима. Из тих разлпга, кпмпанија Apple
пдрабрала је пвај језик кап главни прпграмски језик за iOS и OS X пперативне системе. Сада, пвај језик,
паралелнп са прпграмским језикпм Swift, пмпгућава развпј апликација за све четири Apple платфпрме
(iOS, OS X, watchOS и tvOS), кап и развпј радних пквира и библиптека.

Специфични циљ рада:
Циљ пвпг рада је да прикаже најважније кпнцепте прпграмираоа мпбилних апликација за iOS
платфпрму, технике дизајнираоа универзалнпг кприсничкпг интерфејса за уређаје различитих димензија
екрана, кпришћеое функципналнпсти паметних мпбилних телефпна у апликацијама и узпрке за
прпјектпваое кпји се кпристе у развпју апликација за iOS уз псврт на прпграмски језик Objective-C,
оегпву синтаксу и оегпве специфичне језичке кпнструкте. Такпђе, у раду ће бити приказани елементи
раднпг пквира Cocoa Touch, развијенпг пд стране кпмпаније Apple, кпји се сматра главним скуппм
библиптека за развпј iOS апликација.
Приликпм израде мастер рада биће развијена мпбилна апликација за iOS платфпрму. Главна
функципналнпст пве апликације биће приказиваое инфпрмација п временским услпвима на пснпву
изабране или детектпване лпкације кприсника кпристећи бесплатни сервис OpenWeatherMap кап извпр
ппдатака. У раду ће бити презентпвана упптреба пдређених радних пквира iOS прпграмскпг пакета
(Foundation, UIKit, CoreGraphics, CoreAnimation, CoreData, CoreLocation, NotificationCenter, MapKit итд) при
развпју пве апликације.
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