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      Platforma          Android



• Lansarea platformei    -   5 noiembrie 2007
• Dezvoltată iniţial de compania Google, mai târziu de consorţiul 

comercial Open Handset Alliance ;
• Bazat pe nucleul Linux ;
• Permite dezvoltatorilor să scrie cod gestionat în limbajul Java ;
• Aplicaţiile scrise în C şi în alte limbaje pot fi compilate în cod 

maşină ARM ;
• Google a lansat cea mai mare parte a codului Android sub 

licenţa Apache, licenţă de tip free-software şi open source
• Android Market – 93.000 aplicatii;
• Cota de piaţă - 8,4% .

      Platforma          Android



•Acer
•Asus
•Gigabyte
•Google Nexus
•HighScreen
•HTC
•Huawei

•LG
•Motorola
•Samsung
•Sciphone
•SonyEricsson

      Platforma          Android

Lista producătorilor ce folosesc aceasta platformă :



  Platforma         Apple iPhone



  Platforma         Apple iPhone

• Lansat în Statele Unite la data de 29 iunie 2007 ;

• Rulează o variantă a sistemului de operare Mac OS X , numită 
iOS ;

• În Republica Moldova distribuit oficial începând cu 31 
octombrie 2008 ;

• Limbajul primar  - Objective C (limbaj OOP creat de Steven 
Jobs) ;

• App Store - cel mai vast magazin online de aplicaţii pentru 
telefoane mobile, cu peste 200.000 de aplicaţii, acestea 
înregistrând peste 10 miliarde de descărcări.

• Cota de piaţă - 10,7% .



Platforma           Symbian



• Produs de Symbian Ltd, descendent a Psion EPOC şi 
ruleaza exclusiv pe procesoarele ARM ;

• Lansat în 1999 ;
• Din 5 aprilie 2011 licenţa Open Surse ;
• Limbajul de programare – C++ ;
• Nokia Ovi – magazin online de aplicaţii ;

• Cea mai mare cot  de piaţ  - ǎ ǎ 47,1% ;

Platforma           Symbian



•Nokia ( ~48 % )
•Alcatel
•Ericsson
•LG
•Maxon
•Motorola
•Panasonic

•Rolsen
•Philis
•Sagem
•Samsung
•Siemens
•Trium
•SonyEricsson

Platforma           Symbian

Lista producătorilor ce folosesc aceasta platformă :



  Platforma       Windows Mobile



• Lansat la 19 aprilie 2000 ;
• Limbajul de programare – C++ , .NET ;
• Windows Marketplace – magazinul de aplicaţii ;
• Cota de piaţă - 12,4% ;

  Platforma       Windows Mobile

Lista producătorilor ce folosesc aceasta platformă :

•Asus;
•Gigabyte
•Highscreen
•HTC
•Philips

•RoverPC
•Samsung
•SonyEricsson



 Platforma         BlackBerry



• Platforma şi telefon sub acelaşi nume, lansate în 1997 de 
Research In Motion ;

• Funcţia de bază – convorbirele corporative;
• Utilizat de bussinesmeni datorită camerei special pentru 

fotografierea textului ;
• Denumirea iniţială – LeapFrog ;

• Preşedintele Obama în campania sa electorală se folosea 
de BlackBerry, făcîndu-le o reclamă ;

 Platforma         BlackBerry

http://ru.wikipedia.org/wiki/Research_In_Motion


Limbaj, IDE, Platforma

Telefon Limbaj de 
programare 

IDE (Integrated 
development environment), 
pachete. 

OS (Operation 
System) 

IPhone Objective C, C++ Xcode MAC  

Android Java Eclipse, Java JDK,  
The Android SDK Tools 

Windows, MAC, 
Linux 

Windows 
Mobile 

C++ Visual Studio, 
Windows Mobile 6 SDKs, 
ActiveSync and Windows 
Mobile Device Center, 

Windows 

Symbian C++ (Native), 
Java,Flash Lite , 
Python  

Carbide, GCCE compiler Windows, Linux 

BlackBerry Java JDE (Java Development 
Environment) 

Windows, MAC, 
Linux 

 



        Industria Jocurilor 

• Java 2 Micro Edition (J2ME)
• Versiune compacta a limbajului

 Java creat de Sun Microsystem.
• Conţine o multime de utilite şi API-uri pentru crearea 

aplicaţiilor pentru telefoane mobile.
• J2ME include Maşina Virtuală K, care raspunde de 

executarea bytecode-ului Java pe diferite telefoane 
Mobile.

• Companii care au incorporat J2ME sunt: Motorola, 
Nokia, Research In Motion (RIM), şi Samsung.



Binary Runtime Environment for Wireless 
(BREW)

• Platformă specifică utilizată pe
telefoanele ce utilizează tehnologia 
Code Division Multiple Access (CDMA).

• Limbaj de programare: C, C++
• Suportă XML şi chiar Java.
• Faţă de J2ME, BREW suportă şi cod nativ ceea ce-i 

permite sa compileze aplicaţii pentru un telefon anume.
• Jocurile native sunt mult mai rapide însă apar probleme 

la interecţiunea între mai multe dispozitive.



Aplicaţiile pe Apple App Store (febr 2011)



Aplicaţiile pe Android market (febr 2011)



Aplicaţiile pe Blackberry App (febr 2011)



Procentajul aplicaţiilor pe OS



Date statistice
• În general, programatorii care crează programe pentru 

telefoanele mobile primesc în mediu de 10-12 de ori mai 
mult decît cei care crează programe pentru calculatoare.

• Venitul mediu al developerului este de 0,4 $ pentru un 
telefon vîndut.



Mobile Developers Moldova
Logo Company Name Search 

 

Endava  Android Developpers 

 

Pentalog C/C++ Embeded Developper 

 Allied Testing Mobile Phone Application 
Testers 
 

 

Computaris  Mobile Software Developper 

 



Venituri de la aplicaţii

• Reclamă de context :
 Smaato – companie specializată pe reclama mobilă, 

permite includerea unui bloc de reclamă în aplicaţie şi 
plăteşte pentru click-uri şi vizualizări.

• Vînzarea aplicaţiei :
  Aplicaţia poate fi vîndută atît pe marketurile unei 

companii, cît şi nemijlocit companiei.



Telefoanele Mobile ale Viitorului

• Conceptul Nokia Morph





LG Flutter Concept Phone 

http://www.ubergizmo.com/15/archives/2010/06/lg_flutter_concept_phone.html


Bibliografie :
• Repartizarea telefoanelor mobile pe piata (Februarie 2011) -     

http://www.readwriteweb.com/mobile/assets_c/2011/02/global-os-marketshare-feb.2011-o-27904.php

• Istoriul telefoniei mobile (video) – 

         http://www.youtube.com/watch?v=Bz8p4L1Uzi4

• Platforma Android (descriere scurta) – 

         http://ro.wikipedia.org/wiki/Android_%28sistem_de_operare%29

• Platforma iOS – 

       http://ro.wikipedia.org/wiki/IPhone

• Platforma Symbian – 

        http://ro.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS

• Platforma Windows Mobile – 

       http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile

• Cifre referitor la aplicatiile pentru telefoane mobile – 

http://connect.md/main/ro/articles/view/6202/ro_Telefoane_mobile_platforme_i_aplica_ii_Cifre_i_estim_ri

• Venituri de pe reclama de context :

        http://mobile-developer.ru/google-android/smaato-zarabatyvaem-dengi-na-svoem-prilozhenii/

• Developing pe platforme –

• http://stiri-telefoane.mobilissimo.ro/statistici-platforme-mobile/nepasatori-fata-de-windows-phone-si-blackberry-iata-preferintele-dezvoltatorilor-de-aplicatii_10027.html
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•Întrebări ?
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