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Конспект 

по дисциплините „Приложения за мобилни устройства“ 

и “Разработване на приложения за мобилни устройства” 

 

 

1. Въведение в програмирането за мобилни устройства. [1, 2, 3, 14, 17] 

Цели на темата: Разглежда се дефиницията за мобилно устройство. Посочват се видовете мобилни 

устройства. Разглежда се развитието на мобилните комуникации и се определят насоките за бъдещо развитие. 

Разглежда се разпространението на различните видове мобилни устройства в световен мащаб и в частност в 

България. Обсъждат се предпочитанията на потребителите. Разглеждат се негативните влияния, които 

мобилните технологии оказват върху здравето и психиката на човека. 

Очаквани резултати: Да се наясно с основните понятия свързани с мобилните устройства. Да правят 

разлика между различните видове мобилни устройства. Да дадат дефиниции за различните видове 

съвременни мобилни комуникации. Да могат да извличат и анализират актуални статистически данни. 

 

2. Архитектура на мобилните операционни системи. Хардуер на мобилните устройства. 

[1, 8] 

Цели на темата: Да се представят основните хардуерни компоненти на мобилните устройства. 

Начинът им на действие и управление. Да се даде дефиниция за мобилни операционни системи. Да се опише 

архитектурата на мобилните операционни системи (Android, iOS, Windows Phone), като се представят схеми на 

техните архитектури и се направи сравнителен анализ между тях. Да се представи съвременния пазарен дял 

на мобилните устройства, както в света, така и в България. 

Очаквани резултати: Да се наясно с основните понятия свързани с мобилните операционни системи. 

Да могат да класифицират техните хардуерни характеристики и да са наясно с работата на различните 

операционни системи, използвани в мобилните устройства. 

 

3. Среди за разработване на приложения за мобилни устройства. Използвани езици за 

програмиране. Уеб приложения за мобилни устройства. [20, 21, 22] 

Цели на темата: Да се разгледат различните типове среди за разработване на приложения за мобилни 

устройства: едноплатформени (Windows Phone SDK, Andorid SDK, Java Micro Edition SDK, XCODE за MAN, iPhone 

и iPad) и мултиплатформени (Xamarin, PhoneGap, Rhodes, Motorola RhoMobile Suite, Titanium SDK) среди за 

разработване. Трябва да се представят основните изисквания при разработване на уеб приложения, 

предназначени за мобилни устройства: Обяснява се значението на специфични елементи от уеб 

програмирането, като viewport на тага meta.  

Очаквани резултати: Студентите са запознати с различните среди за разработване на приложения за 

мобилни устройства. Да могат да създават и управляват уеб сайт предназначен за мобилни операционни 

системи. 

 

4. Основи на езика C# [11, 14, 16, 17, 23] 

Цели на темата: Студентите да се запознаят с основите на обектно-ориентирания езика за 

програмиране C#. Да се посочат основните типове, масиви и структури от данни. Да се разгледа обектно-

ориентирания подход, асинхронното програмиране, паралелното изпълнение на операции и 

многонишковите приложения. 

Очаквани резултати: Да се проверят и затвърдят познанията на студентите относно езика C# 
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5. Основи на езика XAML. [7, 12, 16, 23] 

Цели на темата: Да се разгледа идеологията на дескриптивния език XAML, чрез който се изгражда 

интерфейса на приложенията разработени в Xamarin.Forms. Да се посочи основната конструкция на XAML 

файла и начина на описание на отделни интерфейсни елементи. 

Очаквани резултати: Студентите да придобият познания за езика XAML. 

 

6. Разработване на мобилни приложения Visual Studio и Xamarin [1, 2, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 

22] 

Цели на темата: Запознаване на студентите с интерфейса и възможностите на Visual Studio и 

Xamarin.Forms, с помощта на които може да се разработват приложения за Android, iOS и Universal Windows 

Platform (UWP). Описва се начина на инсталиране на IDE-то, добавянето на Xamarin.Forms и свалянето и 

инсталирането на различните SDK-пакети, за разработване на мобилни приложения. Първо стартиране на 

Visual Studio и настройване на емулаторите. Поясняване на изискванията към компютърната архитектура, 

която ще бъде използване за разработване.  

Очаквани резултати: Студентите да познават интерфейса на Visual Studio и начина на създаване на 

приложения с Xamarin.Forms. 

 

7. Основи на Model-View-View-Model (MVVM) [1, 4, 5, 9, 17] 

Цели на темата: Представяне на технологията MVVM. Създаването на приложения с Xamarin.Forms 

обикновено включва разработването на интерфейса на езика XAML и добавянето на обработчици на събития 

на езика C# за изграждане на бизнес логиката. Технологията Model View - View Model, помага за ясното 

разграничаване на потребителския интерфейс от бизнес логиката на приложението. Това позволява лесното 

изграждане на интерфейса, лесното тестване на различните елементи и поддържане на приложението.   

Очаквани резултати: Студентите да са наясно с основите на технологията MVVM и нейното 

приложение при създаване на софтуерни продукти с Xamarin. 

 

8. Създаване на просто многоплатформено мобилно приложение [1, 4, 5, 10] 

Цели на темата: Запознаване на студентите с начина на създаване на мултиплатформени приложения 

с Microsoft Visual Studio и Xamarin. Разработване на първо приложение от вида “Hello World”. Представяне на 

основната структура на проектните файлове, тяхното значение и начин на използване. 

Очаквани резултати: Студентите да познават средата на Visual Studio и да могат да създадат нов или 

да отворят вече създаден проектен файл. 

 

9. Изграждане на потребителски интерфейс на мобилно приложение [2, 4, 5, 7, 11] 

Цели на темата: Темата цели да запознае студентите с изграждане на динамичен интерфейс на 

мултиплатформени приложения. Разглежда се жизнения цикъл на приложенията при различните 

операционни системи. Представят се събитията свързани с жизнения цикъл на приложенията. Да се разбере 

спецификата на различните мобилни операционни системи, и подходите за разработване на приложения за 

тях. 

Очаквани резултати: Да могат да обработват събития свързани с жизнения цикъл на приложението. 

Да умеят да създават менюта, ленти и бутони за навигация и да изграждат добър интерфейс. 

 

10. Видове интерфейсни контроли. [2, 6, 7, 10, 11, 13] 

Цели на темата: Да се представят най-добрите практики при използване на различните контроли, като 

Button, CheckBox, HyperlinkButton, ListBox, MediaElement и т. н. Да се определят начините за използване на 

стилове чрез класа Style. Класът Style представлява основен елемент в Xamarin.Forms, който съдържа 
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колекция от свойства. Обект от този клас може да бъде присвоен на всеки един интерфейсен елемент, това 

улеснява изграждането на един стил, който лесно може да бъде поддържан и обновяван, без да се налага 

това да бъде направено многократно на всяка отделна страница от приложението. 

Очаквани резултати: Студентите да са запознати с използването на различни интерфейсни елементи 

и с използването на класа Style. 

 

11. Обработване на събития и жестове [2, 7, 8, 10, 13] 

Цели на темата: Да се разгледат различните събития свързани с докосване на сензорния екран на 

мобилните устройства: щракване (tap), двойно щракване (double tap), задържане (hold), обръщане/плъзване 

(pan/drag), леко потупване (flick), сгъване (pinch), опъване (stretch). Представяне на разликата при обработване 

на събития и жестове при приложенията за различни мобилни устройства.  

Очаквани резултати: Студентите да умеят да обработват различните докосвания на екрана. 

 

13. Изграждане на списъци за превъртане ListView. [6, 7, 10, 11, 15] 

Цели на темата: Съставянето на дълъг списък с елементи е един от начините за създаването мобилен 

потребителски интерфейс. Ограничената големина на екрана често ограничава дизайнерите, ето защо 

използването на дългия списък за превъртане ListView е много удобно за тях. В тази тема ще бъдат разгледани 

всички класове, които могат да се използват за създаване на естествено приложение за различните мобилни 

ОС: ListView в Xamarin.Forms (ListView се свърза с масив или модел от данни), ListView в Android (ListView 

използва Adapter за свързване с масив или модел от данни), UITableView в iOS (UITableView е свързан с масив 

или с модел от данни, използвайки UITableViewSource). 

Очаквани резултати: Студентите трябва да могат да създават интерфейс, базиран на ListView 

 

14. Навигиране между страниците [2, 4, 6, 10] 

Цели на темата: Основно се разглежда класа NavigationService, който се използва за навигиране от 

една страница в друга в MVVM. Разглеждат се изграждането на менюта, ленти за навигиране и бутони, както 

и свързаните с тях събития.  

Очаквани резултати: Студентите да могат да изграждат менюта и ленти за навигиране между 

отделните страници. 

 

12. Работа с изображения и текст. [5, 6, 7, 8, 11, 12] 

Цели на темата: Да се разгледа начина на зареждане на изображения от медийната библиотека 

(ImageSource.FromUri), като ресурсен файл (ImageSource.FromResource), или като допълнителен файл 

(ImageSource.FromFile). Да се представи начина на споделяне на изображения. Да се разгледат основните 

изисквания при използване на различни текстови елементи, като шрифт, размер, цвят. Използване на 

SplashScreen. Добавяне на икони.  

Очаквани резултати: Студентите да умеят да използват текстовите контроли, контролите за 

представяне на изображения и свойствата за рисуване (чертане). 

 

15. Работа с камера, аудио и видео. [5, 8, 14, 16] 

Цели на темата: Да се разгледа начина на работа със снимки и избор на камера. Да се представи 

получаването на снимки от камера, и зависимостта на качеството на снимките от вида на хардуера на 

камерата. Да се създаде програма за редактиране на изображения. Съхраняване на снимки. Да се разгледа 

начина на заснемане и възпроизвеждане на видеоклип. Да се разгледа начина на записване и 

възпроизвеждане на аудио файлове.  
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Очаквани резултати: Да се добият умения за използване в програмни приложения на камерата и 

микрофона. 

 

16. Обработване на данни [1, 2, 4, 7, 10, 11, 16] 

Цели на темата: Повечето приложения изискват съхраняване на данни в скрити папки, в облачни 

приложения или в уеб услуги. Характерното за Windows Phone приложенията е, че за всяко е заделена 

собствена памет, до която няма достъп никое от останалите приложения. Представят се функциите и 

процедурите за съхраняване, редактиране, четене и изтриване на информация във файлове, и работа с 

файловете като цяло. Разглеждат се възможните операции с бази от данни. Обновяване на данни в база от 

данни. 

Очаквани резултати: Да се добие представа за работа с изолирана памет и работа с бази от данни. 

 

18. Географско местоположение и карти. [1, 2, 13, 16] 

Цели на темата: Да се представи работата на вградените приложения използващи карти. Да се 

разгледат Google Geocoding APIs и Google Maps. Да се обсъди начина на интегриране на карти от Google Maps 

в приложение за Android с помощта на библиотеката Xamarin.Forms.Maps, в приложение за iOS с помощта на 

библиотеката CLLocationMaganger. Представя се начина на определяне на местоположението на 

устройството, посредством две услуги Map Services и Location Services (чрез Wi-Fi и GPS). Рисува се движението 

на устройството върху вградените карти. Извлича се адреса на местоположението. 

Очаквани резултати: Да умеят да създават приложения използващи карти и географското 

разположение на физическото устройство, върху което е инсталирано приложението. 

 

19. Използване на уведомления [8] 

Цели на темата: Уведомлението (notification) служи за привличане на вниманието на някого, за да му 

съобщи за нещо, което се случва в даден момент от време. Най-често във виртуалния свят те се използват, за 

да информират потребителя за дали определено събитие е настъпило. В тази тема трябва да се представи 

правилният начина за използване на уведомленията, така че да не бъдат твърде досадни за потребителите. 

Очаквани резултати: Студентите да умеят да използват методите за създаване на уведомления. 
 

20. Взаимодействие със социалните мрежи [2, 8] 

Цели на темата: Социалните мрежи са важна част от живота на съвременните хора. Ето защо повечето 

приложения, трябва да предоставят възможност на потребителите да се свързват с тях. В тази тема трябва да 

се представи, как се използва Graph API и начина на регистриране на приложение във Facebook и Twitter. 

Трябва да бъде обяснен начина на използване на Facebook C# SDK и TweetSharp.  

Очаквани резултати: Студентите да са запознати с възможностите за интегриране на услуги свързани 

със социалните мрежи. 

 

21. Мрежови и облачни мобилни технологии [6, 11] 

Цели на темата: Да се разгледат детайлно мрежовите възможности на приложенията, разработени с 

Xamarin. Azure Mobile Services SDK. 

Очаквани резултати: Студентите да са запознати с мрежовите възможности на Xamarin. 

 

22. Сигурност на мобилните приложения. Тестване на мобилните приложения с 

Xamarin.UITest [1, 3, 5, 17, 22] 

Цели на темата: Да се разгледат начините за осигуряване на сигурността и капсулирането на данни в 

мобилните приложения. Да се обсъдят начините за подобряване на производителността (performance) и 
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оптимизиране (optimization) на мобилните приложения. Да се разгледа компонента Xamarin.UITest за 

писане на тестове към потребителския интерфейс на приложенията създадени с Xamarin. Оптимизиране на 

интерфейса. Създаване на приложение базирано на шаблона UI Test. 

Очаквани резултати: Студентите да са запознати с принципите на сигурност при проектиране и 

разработване на мобилни приложения. Студентите да умеят да създават тестово приложение базирано на 

шаблона UI Test. 

 

23. Публикуване на приложения в магазините, свързани със съответните операционни 

системи. [1, 2, 5, 6, 11, 15, 17, 18] 

Цели на темата: Описва се начина на публикуване на приложенията в електронния магазин на 

съответната операционна система. Показват се методи за добавяне на платени реклами към приложенията. 

Обсъжда се създаването и разпространяването на демо версия на завършен продукт.  

Очаквани резултати: Да познават методологията за качване и да умеят да добавят приложение към 

магазина на различните мобилни операционни системи. 
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