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Мобилне технологије које данас 

користимо 

1
Паметни 

телефони

мини-рачунари који имају 

димензије приближно 

једнаке стандардним 

телефонима 

2 Таблети

мини-рачунари који могу,

али не морају имати и 

директну конекцију са 

мобилном мрежом, већ се 

на интернет повезују путем 

WиФи сигнала (не поседују 

увек СИМ картицу која би 

им омогућила приступ 

мобилној мрежи).  

3
Мобилни 

рачунари 

врста лаптопова који у хардверској 

конфигурацији не морају 

заостајати за напредним 

еквивалентом лаптоп или десктоп 

рачунара (има више подврста 

ових уређаја: смартбоок, нотебоок, 

2ин1, уређаји са или без екрана 

осетљивог на додир, итд).



Добре стране мобилне 

технологије 

Развиће мобилне технологије видно је 

утицало на сваки део људског живота. 

Мобилна технологија данас је широко 

распрострањена у скоро свим деловима 

света и олакшава живот свим корисницима 

својим многим бенефитима. 



Комуникација

Једна од основних и најбитнијих предности 

мобилне технологије је брза, једноставна, а 

уз интернет и бесплатна текстуална и 

говорна комуникација са целим светом. 

Данас, уз мобилне уређаје лако је ступити у 

контакт са било ким, било где и било када. 

Та могућност знатно је олакшала 

свакодневни живот људи. 



Доступност широко распрострањеним 

информацијама 

Захваљујући могућности сваког 

мобилног уређаја да приступи 

интернету, све информације које се на 

њему налазе можемо спаковати у наш 

џеп. Било где можемо у року од 

неколико секунди приступити 

бесконачном броју информација у виду 

слика, видео записа и текстова чији се 

опус свакодневно шири. 



Многобројне корисне апликације

Мобилне апликације су велики део мобилних уређаја, 

штавише оне их чине лаким за коришћење. Оне су 

дизајниране за помоћ корисницима да би извршавали 

један или више одређених задатака.  Само један клик у 

такозваној “Плеј продавници” дели нас од приступа 

разноразним апликацијама. Њихова разноврсност 

обухвата различите категорије од мобилних игрица, 

упрошћених програма, друштвених мрежа, апликација 

за онлајн куповину, комуникацију итд. Оне олакшавају 

приступ нама потребним информацијама и помагалима 

и чине их константно доступним у оквиру наших 

уређаја. 



Музика и књиге увек са нама

Захваљујући мобилним технологијама, са собом увек 

можемо носити скинуту музику или електронске књиге, што је 

знатно корисно. Скоро све књиге и уџбеници данас су 

доступни у електронској верзији и лако им се може 

приступити бесплатно или по ниској цени. Та могућност 

претвара наше уређаје у огромну библиотеку коју увек 

имамо са собом што на много начина олакшава ствари,а и 

помаже нашој животној средини с обзиром да за Е-књигу није 

потребно сећи вредне шуме. Поред књига музика је још један 

начин на који се свакодневно културно образујемо и некада 

није постојала могућност слушати је било где и без додатних 

уређаја. Данас захваљујући музичким плејерима које 

поседује сваки мобилни уређај без проблема можемо 

уживати у њој где год да смо. 



ГПС и “Гугл мапе”

Са развојем мобилне технологије људи су масовно своје папирне 

мапе заменили Гугл мапама или неком другом навигационом 

апликацијом која функционише помоћу ГПСа. Данас било где 

можемо да видимо нашу тачну локацију, као и локацију било ког 

објекта или улице, дату кроз детаљне информације,као и упутства 

како да до ње стигнемо. Корисницима су доступни сателитски 

снимци, мапе улица и перспектива погледа улица као и функције 

попут проналаска најкраћег пута за кретање од једног места до 

другог уз помоћ аутомобила, бициклом, јавним превозом или 

пешке. Појава овакве апликације олакшала је свако путовање и 

вожњу, с обзиром да са собом увек имамо доступне информације 

о нашем кретању. 



Бележење успомена

Данас скоро сви мобилни уређаји поседују камеру високог 

квалитета. Она је лака и брза за коришћење, а даје одличне 

резултате. Више није потребно поседовати фотоапарат да 

бисмо усликали добру фотографију. Захваљујући камери на 

мобилним уређајима лако је забележити и чувати драге 

успомене. Оне такође имају могућност снимања у високој 

резолуцији што нам омогућава да забележимо моменте и у 

покрету било када и било где. 



Мане мобилних 

технологија 

Мобилне технологије са собом носе мноштво 

предности, али и подједнак број мана. Иако су нам 

олакшале и побољшале живог уједно су га и 

угрозиле и измениле на негативан начин. Њихова 

штетност је честа, зависи колико и на кој се начин 

користе. 



Штете здрављу

Здравље је свима најбитнија ствар, а опет сви по торбама и 

џеповима носимо справе које му штете. Већински смо свесни 

ризика који долазе са овим уређајима, али нас то не спречава у 

константом коришћењу истих. Телефони зраче радијацијом 

која може утицати директно на наше мождане ћелије и 

мутирати их док не постану канцерогене ћелије. Деца имају 

већи ризик да добију рак мозга од мобилних уређаја. То 

зрачење такође утиче и на наше репродуктивне органе, с 

обзиром да нам телефони већином стоје у џеповима, и 

узрокује неплодност. Светли екрани који код мобилних уређаја 

постају све већи, кваре наш вид, а због положаја у ком се 

налазимо док их користимо кривимо кичму. 



Изазивају зависност
Када се особа навикне на мобилни уређај често 

се јавља зависност. Постаје врло тешко 

раздвојити се од њега на неки временски 

период. Зависност од употребе мобилних 

телефона је облик претеране употребе 

мобилних уређаја која може одузети доста 

корисног времена које је могло да се корисније 

потроши у друге сврхе. Истраживања тврде да 

53% корисника мобилних уређаја пате од 

номофобије, која се изражава у виду панике од 

провођења времена без њега. Ово може 

прерасти у озбиљан психички проблем који се 

мора лечити како не би спречавао особу у 

обављању свакодневних обавеза. 

Најчешће описани знаци и симптоми зависности од 

употребе мобилног телефона су:

Стално проверавање телефона;

Избегавање да се иде на места где не допире сигнал;

Када се негде седне, одлаже се телефон на сто како би био 

при руци;

Телефон се носи свуда са собом па и у тоалет;

Нервоза и узнемиреност када се заборави мобилни телефон;

У ситуацијама када телефон не звони, корисник га за сваки 

случај проверава;

Забринутост или љутња када се не одговори на поруку 

дуже од сат времена 



Заглупљују нас
Од појаве мобилних уређаја помоћу којих нам је 

интернет увек доступан кренули смо да се 

потпуно ослањамо на њега. Када желимо да 

обавимо неки посао, често гугламо како то да 

урадимо, као и када нам треба одговор на неко 

питање или нека идеја. Потпуно смо изгубили 

природни процес размишљања и креативност.

Због количине информација које су само један клик удаљене од нас, престали смо да 

самостално закључујемо и сазнајемо. Препустили смо се Гуглу и другим претраживачима 

и због тога смо престали да памтимо битне информације јер смо свесни да су нам увек 

доступне да их поново погледамо. Престали смо да рачунамо сами, јер знамо да наши 

уређаји имају калкулаторе, престали смо да памтимо датуме рођења јер их је лакше 

записати у календар, престали смо да памтимо и бројеве телефона јер имамо опцију да 

их меморишемо у контакте. Временом, превише ћемо се ослањати на мобилне уређаје, 

што ће се лоше одразити на нашу едукацију.



Утичу негативно на наш социјални 

живот 
Истина је да мобилни уређаји повезују људе по целом свету и то сам већ навела као једну од 

њихових предности, али ако се не користе на прави начин, лако нас могу изоловати од 

пријатеља и породице. Типичан пример с којим се сусрећемо свакодневно је када у кафићу 

видимо групу људи која седи за столом, али не причају међусобно него гледају у телефоне. Сви 

смо више пута присуствовали или учествовали у таквом "дружењу". 

Ове ситуације постају све чешће и људи заборављају како да 

разговарају једни са другима уживо и да уживају у нечијем 

друштву без мобилних уређаја. То ствара огроман проблем, јер 

без физичких конекција људи постају депресивни и усамљени и 

константно занемаривање тог контакта због мобилних уређаја 

води ка разним менталним обољењима. 



Мобилне апликације 
Мобилне апликације су апликацијски 

софтвери који су направљени да раде на 

паметним телефонима, таблетима и другим 
мобилним уређајима. Многе мобилне апликације већ долазе 

инсталиране на самим уређајима, а могу се преузети и/или 

актуализовати код дистрибутивних платформи од њихових 

произвођача, као што су App Store и друге, беслатно или уз 

наплаћивање.

Првобитно су се користиле за брзу проверу електронске 

поште, али је њихова велика потражња довела до 

експанзије и у другим областима као што су игре за         

мобилне телефоне и ГПС , разговори,                                                                   

.                                        гледање видео садржаја и претрага                                                   

.                                               интернета.Тржиште мобилних                      

п                                           апликација данас је веома                                                        

.                                 развијено и налази се у сталном порасту



Најпознатије мобилне апликације на 

свету 

WhatsApp Facebook

InstagramSnapchat


