
 آهَسش بزًاهِ ًَیسی اًذرٍیذسزفصل ّای پک حزفِ ای 

 ٍ ساختار آىآضٌایی با سیستن ػاهل اًذرٍیذ  .1

ایٌىِ فایل ّا تِ چِ ؼىلی واهدایل ؼذُ ٍ تِ خرٍجی اصلی هؼرفی اًذرٍیذ ٍ آؼٌایی تا ظاخسار اًذرٍیذ ٍ 

 ّذایر هیؽًَذ ٍ چگًَِ اجرا هیؽًَذ.

 ٍ تفاٍت آى با جاٍا راُ اًذاسی ،  Basic4Androidآضٌایی با هحیط بزًاهِ ًَیسی  .2

اًذرٍیذ جْر ترًاهِ ًَیعی اًذرٍیذ آؼٌا خَاّیذ ؼذ ٍ ایٌىِ در 4در ایي فصل ؼوا تا هحیظ ًرم افسار تیعیه

 تخػ ّای تؼذی خَاّیذ زَاًعر آى را راُ اًذازی وٌیذ.

 رابط کاربزی ٍ طزاحی طزح بزًاهِ ٍ پیادُ ساسی آى در اًذرٍیذ .3

در فسَؼاج خرداخسین ٍ آى را در  UIاًذرٍیذ تِ عراحی فرم یا 4تؼذ از هؼرفی ًرم افسار تیعیه

 اًذرٍیذ خیادُ ظازی وردین.4یهتیع

 کار با فایل ّا ٍ هاصٍل ّا .4

وار تا فایل ّا در ایي فصل گٌجاًذُ ؼذُ اًذ ٍ ایٌىِ چِ هاشٍل ّایی ترای ًظن تخؽیذى تِ وذّا در 

 اًذرٍیذ ٍجَد دارد خرداخسِ ؼذُ اظر.4تیعیه

 ٍ اسالیذ پٌل ٍ سایذبار ّا  کار با هٌَ ّا ٍ دیالَگ ّا .5

ي فصل آهَزغ ّعر وِ تِ ظاخر هٌَّا ٍ اظالیذ خٌل ّای رایج در اًذرٍیذ خرداخسِ ؼذُ یىی از ؼیریي زری

 اظر ٍ چگًَِ تا وارتر زؼاهلی رفسار ؼَد.

 کار با ًَتیفیکیطي ّا .6

 ظاخر ّؽذار دٌّذُ ترای ترًاهِ در ًَار ٍضؼیر اًذرٍیذ در ایي فصل لرار گرفسِ اظر.



 ل تَدى ترًاهِ لرار گرفسِ هیؽَد.در ٍالغ آیىًَی در تاالی صفحِ هثٌی تر فؼا

 کار با پایگاُ دادُ .7

فصل ّا  در ایي فصل وار تا خایگاُ دادُ وِ ّذف رخیرُ اعالػاذ تِ صَرذ یىدارچِ اظر خراخسِ ؼذُ اظر.

 ترای خایِ خرٍشُ هحَر وساب خیادُ ظازی هیؽًَذ.

 Manifestهاًیفست  .8

 ّای رٍیذاد ّای اًذرٍیذ را وٌسرل وٌیذ. در ایي فصل خَاّیذ آهَخر وِ چگًَِ هجَز ّا ٍ گیرًذُ

 کار با ایٌتزًت ) داًلَد ٍ آپلَد ( .9

ارظال فایل یا هسي تِ ایٌسرًر ٍ یا دریافر آى از ایٌسرًر در ایي فصل زَضیح دادُ ؼذُ اظر.تِ اصغالح 

 داًلَد ٍ آخلَد فایل اظر.

 سزٍیس ّا در اًذرٍیذ .11

آى ٍ یا ًوایػ فرم ترًاهِ زَضیح دادُ هیؽَد.ّذف ایي در ایي فصل ًحَُ اجرای ترًاهِ تذٍى تاز تَدى 

 آهَزغ ظاخر ترًاهِ ّایی اظر وِ ضوي تعسِ ؼذى تِ فؼالیر خَد اداهِ هیذٌّذ.

 ساخت ٍیجت در اًذرٍیذ .11

ٍیجر ّا از وَچىسریي ٍ وارتردی زریي اتسار اًذرٍیذ ّعسٌذ وِ در ایي فصل تِ ظاخر آى هیدردازین زا تسَاى 

 در صفحِ اًذرٍیذ لرار تذّین. اتسارن یا ٍیجسی

 

 هذیزیت رخذادّای اًذرٍیذ .12



وٌسرل رخذاد ّای اًذرٍیذ از جولِ وٌسرل خیاهه،زواض ّا ، ٍضؼیر ایٌسرًر ٍ تازری ٍ ... یىی از ؼیریي 

 زریي لذرذ اًذرٍیذ ّعر وِ تِ ؼرح ٍ خیادُ ظازی آى خرداخسین.

 اًذرٍیذ خَداستفادُ اس اهکاًات  .13

ًازی هطل فرم زٌظیواذ در اخسیار ها لرار هیذّذ وِ تذٍى ًیاز تِ وذًَیعی هیسَاًین از آى اًذرٍیذ یىعری اهىا

 اظسفادُ وٌین وِ هحسَای ایي فصل از آهَزغ اظر.

 ٍ ضبط آى ّا فیلنصذا ٍ   .14

ضثظ فیلن ٍ صذا در ایي فصل گٌجاًذُ ؼذُ اظر وِ تا هؽاّذُ آى هیسَاًیذ در ٍالغ صذا را روَرد وٌیذ ٍ یا 

 را تِ فرهر ٍیذئَ رخیرُ وٌیذ.فیلن 

  () ایجاد ٍ ًوایص PDFکار با  .15

ظاخر وساب الىسرًٍیىی ٍ یا ًوایػ آى در خرٍشُ هیسَاًذ لذرذ آى را تاال تثرد وِ ایي فصل تِ ؼوا خَاّذ 

 آهَخر.

 Clipboardحافظِ کلیپ بزد  .16

ایي فصل اظر وِ ایي ػول در  رخیرُ اعالػاذ هسٌی ٍ تازیاتی آى از حافظِ هَلسی یا ولیح تَرد از هحسَای

 هیثاؼذ. Pasteٍ خیعر  Copyٍیٌذٍز هؼادل ودی 

 با بلَتَث فایلارسال ٍ بلَتَث  .71

در ایي آهَزغ تِ ًوایػ تلَزَش ّای جفر ؼذُ ٍ ازصال تِ آى ّا ٍ ایجاد هحیظ چر خرداخسِ این وِ 

 هیسَاًیذ تا آهَزغ آى ترًاهِ چر ایجاد وٌیذ.

 

 ٍ تٌظیوات آىدٍربیي  .71

 هیسَاًیذ از دٍرتیي جلَ ٍ ػمة گَؼی اظسفادُ وٌیذ ٍ آى را وٌسرل وٌیذ ٍ رخیرُ وٌیذ.ایي فصل در 



 اًیویطي  .71

ایجاد جلَُ ّای ٍیصُ در ایي آهَزغ گٌجاًذُ ؼذُ اظر وِ هیسَاًیذ تراحسی تر رٍی ّر ٍیٍَی در اًذرٍیذ 

 اًویؽیي لرار تذّیذ.

  Dragable جابجا کزدى ٍیٍَ ّا .02

زغ هیسَاًیذ ّر ٍیٍَ یا اتساری را  در اًذرٍیذ تا لوط اًگؽر جاتجا وٌیذ وِ تیؽسر در تازی ّا تا دیذى ایي آهَ

 اظسفادُ هیؽَد.

 GPS جی پی اس .07

جی خی اض دظسگاّی اظر وِ هَلؼیر جغرافیای ؼوا را ًؽاى هیذّذ.در ایي آهَزغ اظسفادُ از ایي دظسگاُ 

 رٍی ًمؽِ ًؽاى دّیذ.ّا را آهسٍغ دادین زا تسَاًیذ هَلؼیر خَد را تر 

22. FTP 

ایي فصل هخسص ٍب هعسر ّا هیثاؼذ وِ هیسَاًٌذ تا دیذى ایي فصل از اهَزغ تراحسی فایل ّای هَجَد در 

 ظرٍر را تا ارائِ ًام ٍ رهس وارتری وٌسرل وٌٌذ.

 خَاًذى ٍ ارسال ایویل .23

 ذُ اظر.در ایي فصل گٌجاًذُ ؼ SMTP  ٍPOP3ارظال ٍ دریافر ایویل از عریك خرٍزىل ّای 

 ضبکِ ٍ سَکت ًَیسی .24

یىی از ؼیریي زریي هثاحص ترًاهِ ًَیعی ظَور ّعر وِ ؼوا تا یادگیری ایي فصل هیسَاًیذ ترًاهِ ّای 

چر زحر ؼثىِ درظر وٌیذ.در ٍالغ ّوِ ترًاهِ ّای زحر ؼثىِ ایي ػٌَاى ایي فصل اظسفادُ هیىٌٌذ از 

 جولِ تازی واًسر

 ساخت گالزی تصاٍیز .25

ؼایذ ًیاز تاؼذ وِ تخَاّیذ زوام زصاٍیر خَد را تِ صَرذ هرزة ٍ زیثا ًوایػ تذّیذ.ایي فصل ترای ظاخر 

 گالری ترای زصاٍیر هیثاؼذ.

 تبذیل گفتار بِ صذا .02

 در ایي فصل هیسَاًیذ ّر هسٌی را در ّر زتاًی تِ غیر از فارظی تِ صَذ زثذیل وٌیذ ٍ آى را خخػ وٌیذ.



 کار با فایل ّای فطزدُ .01

 .هحسَای ایي فصل ، فؽردُ ظازی فایل ّای هَرد ًظر ٍ از حالر فؽردُ دراٍردى فایل فؽردُ اظر

 طزاحی ًوَدار .28

عراحی اًَاع ًوَدار ّای خغی،ویىی ٍ ظسًَی در ایي فصل لرار گفسِ ؼذُ اظر وِ تیؽسر در ترًاهِ ّای 

 آهاری اظسفادُ هیؽَد.

  Thread ّاًخ   .29

هِ خَد را چٌذ ًخی وٌیذ در ٍالغ جذا از ترًاهِ خَدزَى ترًاهِ ای جذا اجرا در ایي فصل ؼوا هیسَاًیذ ترًا

 وٌیذ وِ رٍی ترًاهِ اصلی زاضیری ًذاؼسِ تاؼذ هطل داًلَد فایل حیي وار تا ترًاهِ

  درٍى پزداخت بزًاهِثبت ًام در باسار ٍ  .02

ٌیذ ٍ یا ؼایذ در داخل ترًاهِ از درٍى تؼذ از زَلیذ ترًاهِ تایذ تسَاًیذ آى را در تازار هؼرٍف اًذرٍیذ هٌسؽر و

 خر اظسفادُ وٌیذ.خردا

 سٌسَرّای گَضی .07

 تا دیذى ایي فصل هیسَاًیذ ظٌعَر ّای گَؼی خَدزَى رٍ وٌسرل وٌیذ ٍ تراغ دظسَر زؼریف وٌیذ.

 JSON  ٍ XMLکار با .00

Json  ٍXml ار وارترد دارد.ًَػی خرٍجی دادُ ّعسٌذ وِ در رد ٍ تذل وردى اعالػاذ در فضای ایٌسرًر تعی 

 Encryptionکذ گذاری  .00

ؼوا تایذ تسَاًیذ اعالػاذ رٍ تِ صَرذ رهس ؼذُ در فضای ترًاهِ ٍ ایٌسرًر رد ٍ تذل وٌیذ.ایي اهَزغ تِ ؼوا 

 خَاّذ آهَخر.

 

 

  Regular Expersionهٌظنػبارات  .03
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