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Веб апликације представљају софтверска решења, односно
програме, који су постављени на удаљеним серверима и којима
се приступа преко Интернета најчешће уз помоћ Интренет
прегледача (Web browser).

Веб апликације 

Поред наведеног други начини приступа Веб апликацији

 Приступ веб апликацијама преко клијентских програма који се
инсталирају на локалним рачунарима и који размењују податке са

Веб апликције карактерише свеприсутност пошто се програм може
користити са сваког рачунара који има приступ Интернету.

инсталирају на локалним рачунарима и који размењују податке са
Веб сервером.

 Мобилне Веб апликације које се инсталирају на одабраној
платформи а затим у свом раду користе информације са Веб
сервера преко HTTP протокола. 



Предности Веб апликација :

 Извршавање апликација се овија без обзира на врсту
оперативног система на рачунару или врсту платформе све док
постоји компатибилност клијентског програма (најчешће веб
прегледача).

 Апликације се не инсталирају на лакалним рачунарима чиме се

Веб апликације 

 Апликације се не инсталирају на лакалним рачунарима чиме се
елиминише проблем ограничених ресурса.

 Ажурирање програма извршава се на централном серверу тако
да сви корисници одмах приступају једној истој верзији
апликације.

 Умањује се цена за обе стране, јер мањи су захтеви за
подршком и одржавањем реализатора апликације, док су са
друге стране мањи захтеви за перформансе рачунара код
клијената. 



Мобилне апликације 

Мобилне апликације представљају апликативни софтвер који је
намењен да се извршава на бежичним рачунарским уређајима мањих
димензија, као што су паметним телефони и таблет рачунари.

Подела мобилних апликација према развоју:

Нативне мобилне апликације намењене конкретним мобилним
платформама и могу искористити у потпуности предности свих
функционалности уређаја тако да дају најбољи могући резултатфункционалности уређаја тако да дају најбољи могући резултат
перформанси. Недостатак овог приступа је већи трошак развоја и 
одржавања више верзија апликације за различите платформе.

Мобилне Веб апликације немају имплементацију и директан приступ
уређају као нативне апликације већ се користе за преузимање Веб
апликација. 

Хибридне мобилне апликације су делом нативне а делом су Веб
апликације. Оне могу искористити многе доступне функционалности
уређаја као нативна апликација, док део апликације којем приступају
корисници има изглед Веб апликације и може бити исти за различите
платформе.
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Веб апликација “Пољо-надзорни систем”



Минималне и максималне вредности



Средње вредности



Веб апликација “Праћење животиња”



Мобилна апликација “Праћење животиња”

Приказ локације

Place your screenshot here
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праћења (црвени

маркер) 



Веб апликација “Амбијентални подаци”



Мобилна апликација “Агро-Мобилни” систем

Слање података са
терена



Веб апликација “Агро-Мобилни” систем



Веб апликација “Агро-Мобилни” систем
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Веб апликација “Агро-Мобилни” систем

Преглед статуса
активног задатка

и његово
потврђивање



Мобилна апликација “Агро-Мобилни” систем

Приказ
задатака за

стручна лица
на терену



ХВАЛА ВАМ НА ПАЖЊИ!ХВАЛА ВАМ НА ПАЖЊИ!


