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Streszczenie:
Aplikacja „Znajdź mnie” pozwala na łatwe i skuteczne ustalenie miejsca, w którym znajduje
się bliska nam osoba. Celem pracy jest stworzenie prostego narzędzia, pozwalającego
sprawdzić, gdzie w danej chwili jest nasze dziecko bądź nasz rodzic. Bardzo często, gdy
dzieci wychodzą z domu rodzice martwią się, gdzie są ich pociechy i czy nic im się nie stało.
Przy pomocy tej aplikacji, każdy rodzic będzie w stanie sprawdzić, gdzie przebywa jego
dziecko bez potrzeby interakcji drugiej osoby. W dalszej części artykułu przedstawione
zostaną wybrane funkcjonalności tejże aplikacji. Zademonstrowane będą także narzędzia,
metody i algorytmy, bez których stworzenie takiego programu byłoby niemożliwe.
Abstract:
The “Znajdź mnie” application allows you to easily and effectively locate where are people
you love. The purpose of this work is to create a simple tool that allows you to see where your
child or your parent is. Very often, when children leave home, their parents worry where are
their kids and everything is ok. With this application, every parent will be able to see where
his child is without needing to interact with another person. In the rest of this article you will
find some of the functionality of this application. Also tools, methods and algorithms will be
demonstrated without which it Gould be impossible to create such a program.
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