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I. Въведение



Джобните компютри 
(пък и не толкова джобни), 

необходимо зло или панацея?

1.1. Въведение

smartphone phablet

phablet

Размерът има значение значение!

Умен телефон

фаблет

лаптоп

таблет



Отвореният код и безплатните 

приложения - вселена на 

неограничените възможности.

2. Програми с отворен код (Open Source)

3. Безплатни програми, но не винаги с 

отворен код

1. Класификация на софтуера според лиценза

4. Apache Software License, Version 2.0 –

предпочитаният лиценз в проекта Android

1.2. Въведение



Операционната система, която 

промени света: 

Операционната система Android е 

UNIX-like и използва в основата си 

модифицирана версия на ядрото на Linux.

1.3. Въведение

Android - Да! Ама Linux!!



Kак Linux и Android променят света?

Това правим днес А така беше преди

Интелигентни мобилни устройства

1.4. Въведение



Кои са потребителите на 

интелигентни устройства

и как ги използват?

... и един много фундаментален 

въпрос...

1.5. Въведение

Кой?



Умните устройства в ежедневието

1.6. Въведение

Облачните технологии заедно с умните 

устройства променят ежедневието

Internet of things???



1.7. Въведение

Умните устройства в

обучението и науката

1. Умните устройства не са средство 

единствено за забавление и комуникация!

2. Умните устройства са изключително 

мощен инструмент в помощ на науката и 

образованието!



II. Софтуерни приложения
за Android



2.1. Софтуерни приложения за Android

Как да се сдобием със 

софтуерни приложения за 

Android?

Законно и сигурно, но се 

изисква регистрация

Складове със свободен достъп

или т.нар. Unknown sources

http://www.androiddrawer.com/



Инсталиране на приложения *.apk

изтеглени от Unknown sources

Трябва да бъдем внимателни,

защото при инсталиране 

винаги има риск от 

злонамерен софтуер.

2.2. Софтуерни приложения за Android

Функцията Unknown sources 

предпазва от нерегламентирана 

инсталация на приложения.



Специализирани Android софтуерни 

приложения за отдалечен достъп и контрол

1. Команден ред за Аndroid – как да се сдобием с 

Terminal emulator?

2. Работа в команден ред – нищо по различно 

от Linux или DOS

3. Необходими условия.

- root потребител, какво е su#?

- busybox полезен набор от команди.

- ssh клиент за одалечен достъп.

2.2. Софтуерни приложения за Android



Демонстрация 1



Графични Android приложения 

1. Калкулатор – ама истински!

2. Осцилоскоп

3. Генератор на сигнали

4. Спектрален анализатор

5. Отдалечен достъп до настолен компютър

2.3. Софтуерни приложения за Android



Демонстрация 2



The Science team project

Един различен проект насочен към ученици и студенти

I Научна дейност
- запознаване с научната проблематика

- провеждане на експерименти в лаборатория

- анализ на получените експерименти данни

- участие в конференции и други събития основно в чужбина

- писане на научни статии

- контакти с други научни групи от България и чужбина

- писане на проекти и участие в конкурси за финансиране.

- кандидатстване за различни стипендии и програми за обмен

- обучение на новите колеги

II Проектна дейност
- контакти с други научни групи

- търсене на източници за финансиране, контакти с 

индустрията и бизнеса.

- работа с Европейски програми и писане на проекти за 

финансиране

- организиране на събития за популяризиране на “The SciTeam”

- участие в конференции и други събития основно в чужбина

- обучение на новите колеги
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Въпроси? 

http://phys.uni-sofia.bg/~zoggy/sciteam
http://phys.uni-sofia.bg/~zoggy/sciteam
http://phys.uni-sofia.bg/~zoggy/sciteam
http://phys.uni-sofia.bg/~zoggy/sciteam
http://phys.uni-sofia.bg/~fkm
http://phys.uni-sofia.bg/~fkm
http://phys.uni-sofia.bg/~fkm
http://phys.uni-sofia.bg/~fkm
http://phys.uni-sofia.bg/~fkm

