مرکس آموزش های تخصصی پردازش هوشمنذ
طراحی و پیادهسازی نرم افسارهای مبتنی بر انذرویذ
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 Androidتِ ستاى عادُ عیغتن ػاهلی اعت تزای دعتگاُ ّای هَتایل ٍ گَؽی ّای َّؽوٌذ کِ تَعط تیؼ اس  03کوپاًی هؼزٍف
پؾتیثاًی هی ؽَد .اًذرٍیذ اٍپي عَرط اعت ٍ تَعؼِ دٌّذگاى هی تَاًٌذ تا اعتفادُ اس  Android SDKتزًاهِ ّای هختلفی تزای ایي
عیغتن ػاهل تٌَیغٌذ .در ٍاقغ اًذرٍیذ تغتزی را فزاّن هی کٌذ تا تزًاهِ ًَیغاى تتَاًٌذ ّزچِ عزیؼتز ٍ تْتز تزًاهِ ّایی تغاسًذ کِ اس
توام ٍیضگی ّای یک گَؽی َّؽوٌذ اعتفادُ کٌذ .اًذرٍیذ تِ هؼٌای ٍاقؼی “ تاس” ( )Openاعت ،یؼٌی تزًاهِ ًَیظ هی تَاًذ اس توام
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اًذرٍیذ هقذهاتی

1

اًذرٍیذ پیؾزفتِ

0

اًذرٍیذ تکویلی

قذرت یک تلفي ّوزاُ اعتفادُ کٌذ .اًذرٍیذ اهکاى اعتفادُ اس تَاتغ داخلی گَؽی هَتایل ّوچَى ؽوارُ گیزی ،فزعتادى  SMSیا اعتفادُ
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اس دٍرتیي گَؽی را تِ تزًاهِ ًَیغاى هی دّذ تا تتَاًٌذ اپلیکیؾي ّای قذرتوٌذ ٍ کارتزدی تزای کارتزاى تغاسًذ .در ایي دٍرُ تَجِ سیادی تِ
طزاحی ّ ٍ uiوچٌیي تَلیذ یک پزٍصُ تا اصَل صحیح تزًاهِ ًَیغی ؽذُ اعت .ایي دٍرُ تزای افزادی در ًظز گزفتِ ؽذُ کِ توایل تِ
تَلیذ تزًاهِ ّای کارتزدی اًذرٍیذ دارًذ .داًؾجَیاى پظ اس گذراًذى ایي دٍرُ قادرتِ تَلیذ اًَاع سیادی اس تزًاهِ ّای تحت هَتایل هی
تاؽٌذ.
دٍرُ پیؾزفتِ اًذرٍیذ تزای افزادی در ًظز گزفتِ ؽذُ کِ توایل تِ تَلیذ تزًاهِ ّای کارتزدی پیؾزفتِ اًذرٍیذ ،هاًٌذ کار کزدى تا عٌغَر
ّاً ،قؾِ ّا ٍ ...را دارًذ .در ایي دٍرُ درتارُ عزٍیغْا ٍ اعتفادُ اس پایگاُ دادُ ّ ٍ SQL-Liteوچٌیي online Programming
صحثت خَاّین کزد .داًؾجَیاًی کِ توایل تِ ؽزکت دارًذ تایذ دٍرُ هقذهاتی اًذرٍیذ را گذراًذُ ٍ ًوزُ قثَلی را در آى دٍرُ کغة کزدُ
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تاؽٌذ .در پایاى ایي دٍرُ داًؾجَ قادر تِ عاخت هارکت اًذرٍیذ ٍ ًزم افشارّای حزفِ ای خَاّذ تَد.
دٍرُ تکویلی اًذرٍیذ تزای افزادی در ًظز گزفتِ ؽذُ کِ توایل تِ تَلیذ تزًاهِ ّای حزفِ ای اًذرٍیذ را دارًذ در ایي دٍرُ آهَسػ کاهل
اعتفادُ کزدى اس قاتلیت ّای تلفي ّوزاُ ارعال ٍ دریافت  SMSارتثاط تا تاًک اطالػاتی آًالیي عاخت پزٍصُ ّای تحت ٍب ٍ Online
 Programmingرا دارًذ در ایي دٍرُ تِ صَرت هفصل در هَرد هاصٍل ٍب عزٍیظ ٍ ّوشهاًی در تزًاهِ صحثت خَاّین کزد داًؾجَیاًی
کِ توایل تِ ؽزکت در ایي دٍرُ را دارًذ تایذ دٍرُ پیؾزفتِ اًذرٍیذ را گذراًذُ ٍ ًوزُ قثَلی را در آى دٍرُ کغة کزدُ تاؽٌذ .پظ اس گذراًذ
ایي دٍرُ اهکاى تثذیل کلیِ ایذُ ّای خَد تِ اپلیکیؾي را خَاّیذ داؽت.
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