
Kursuseprogrammi vorm 

Ainekood IFI6224 Mobiilirakenduste arendamine 

Maht 4 EAP Kontakttundide 
maht: 28 

Õppesemester:                                     
K 

Arvestus 

Aine koduleht / e-õppe 
platvorm: 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTU1NzUxNjgyNzda 

Eesmärk: Luua võimalused mobiilirakenduste ülesehituse mõistmiseks ning 
iseseisvaks kokkupanekuks. 

 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 
kirjeldus vastavuses 
iseseisva töö mahule) 

Tarkvaraarenduse eripärad mobiilirakenduste juures. Erisuguste 
seadmetega arvestamine. Mobiilirakenduste loomise tehnoloogiad. 
Veebilahendused, hübriidlahendused, operatsioonisüsteemi 
spetsiifilised lahendused. Sündmuste haldus, lehtede vahel 
liikumine, kasutajaliidese kujundus. Rakenduse käivitamine ja 
monitoorimine mobiilseadmes ning emulaatoris. Mikrofoni, 
kaamera, andurite kasutamine. Väljundseadmete kasutamine. 
Andmete hoidmine ja ligipääs mobiiliseadmes. Võrgulahenduste 
koostamine. Temaatiliste tarkvaralahenduste loomine individuaalselt 
ja grupiga. 

 

Õpiväljundid: 

 

Teab mobiilirakenduste loomise vahendeid, võimalusi ja piiranguid. 

Oskab kavandada ja koostada mobiilirakendusi, hinnata nende 
loomise keerukust ja mahtu. 

 

Hindamismeetodid: 

 

Arvestus 

 

Õppejõud: Roman Gorislavski 

Ingliskeelne nimetus: Mobile application development 

Eeldusaine: Programmeerimise põhikursus (IFI6069.DT) 

Kohustuslik kirjandus: Kohustuslik kirjandus lisatakse vastavalt vajadusele. 



 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 
töötatava kirjanduse 
loetelu, mis katab 
ainekursuse loengulist 
osa) 

Asenduskirjanduse põhjal kursuse läbimine on võimalik eraldi 
kokkuleppel õppejõuga. 

 

Õppetöös osalemise ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded 

Võlgnevuste likvideerimine toimub kokkuleppel õppejõuga. 

 

Iseseisva töö nõuded Essee mobiili kasutuse kohta.  

Mobiilse rakenduste loomine juhendite abil ja nende viimistlemine.  

Gruppitöö jooksul rakenduse loomine ja esitamine. 

 

Eksami 
hindamiskriteeriumid 
või arvestuse 
sooritamiseks vajalik 
miinimumtase  

Hindamiskriteeriumid, millest hindamisel lähtutakse: 

1.kriteerium 

A - Vähemalt 75% kodutööst loetakse sooritatuks. 

2.kriteerium 

A - On hinnanud teiste kodutöid piisavas mahus ja korrektselt. 

3.kriteerium 

A - On edukalt sooritanud grupitöö. 

Informatsioon kursuse 
sisu kohta, kursuse 
jaotumine teemade 
kaupa sh 
kontakttundide ajad 

1. Sissejuhatus - 04.02.2018 
2. Mobiili arhitektuur - 11.02.2018 
3. Operatsioonisüsteemispetsiifilised lahendused - 18.02.2018 
4. Operatsioonisüsteemispetsiifilised lahendused - 25.02.2018 
5. Operatsioonisüsteemispetsiifilised lahendused - 04.03.2018 
6. Veebilahendused - 11.03.2018 
7. Veebilahendused - 18.03.2018 
8. Hübriidlahendused - 01.04.2018 
9. Hübriidlahendused - 08.04.2018 
10. Hübriidlahendused - 15.04.2018 
11. Spetsialiseeritud lahendused - 22.04.2018 



12. Spetsialiseeritud lahendused - 29.04.2018 
13. Grupitöö esitus - 06.05.2018 
14. Grupitöö esitus - 13.05.2018 

Hindamine toimub peale grupitööde esitusi. 

 

Õppeainet kureeriv 
üksus: 

Digitehnoloogiate 
Instituut 

Kursuseprogrammi 
koostaja:  

Roman Gorislavski 

Kuupäev: 21. Jaanuar 2019 

Kursuseprogramm registreeritud akadeemilises üksuses  

Õppenõustaja ja 
–spetsialist:  

 

Kuupäev:  

 


