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Openings: up to 40 students. You have to be a 

student of the department of computer science, or 

one of its major track. 

That is an electrical engineering student enrolled in 

the joint computer engineering track, or an 

information systems student enrolled in the joint 

information systems track. 

For details and registration, contact Omer Katz. 

 

 חייבים הנרשמים. סטודנטים 40 עדמקומות:  
 המסלולים באחד או, בפקולטה סטודנטים להיות

 . שלה הראשיים

 מהמסלול לסטודנטים גם יותר הרישום, כלומר
 בפקולטה הלומדים מחשבים להנדסת המשותף
 בפקולטה לסטודנטים וגם, חשמל להנדסת

 של המשותף במסלול הלומדים וניהול לתעשייה
  . מידע מערכות

 .לפרטים והרשמה יש לפנות לעומר כץ
 

Teams: Students shall work in teams of 3 applying 

the agile software development method. Each team 

shall be responsible for developing a distinct 

feature of the grand application. 

 

 של בצוותים תהיה בקורס העבודה צוותים:  
 כל. ילית'האג הפיתוח בשיטת סטודנטים שלושה

 . היישומון של אחרת תכונה על אחראי יהיה צוות
 

Abstract: In this course, we shall study the topic of 

programming for the Android O/S, and we shall 

implement the “Tech-appion”, an Android 

application design to assist students, employees, 

visitors and faculty of the Technion.  The 

application shall draw inspiration from iStanford 

developed for a similar purpose at Stanford 

university.   

 

 אפליקציות פיתוח על נלמד זה בקורס: תמצית 
", הטכניון אפליקציית" את ונבנה, לאנדרואיד

, לסטודנטים יסייע אשר אנדרואיד לטלפון יישומון
 .הטכניון של הסגל ולחברי למבקרים, לעובדים
 יישומון iStanford  מ השראה ישאב היישומון

 סטודנטים ידי על פותח אשר האייפון עבור
 .סטנפורד באוניברסיטת

The course will be carried out in cooperation with 

Google Inc. 

  

 .גוגל חברת בשיתוף יתקיים הקורס 

Schedule: Lecture times and location will be 

announced (probably Monday 12:30pm to 2:30 

pm).  lecture may include workshops in SSDL. 

Dates shall follow the usual Technion schedule for 

the spring semester.   

: הודעה על מועד ומקום ההרצאות תבוא מועדים 
. (03:21-03:21' ב יוםבהמשך )ככל הנראה 

. SSDL במעבדת סדנאות תכלול ההרצאה
 הרגיל הטכניוני הזמנים לוח פי על הם תאריכים

 האביב. סמסטר בעבור

 


