آموزش برنامه نویسی اندروید

مقدمه ای از دوره آموزشی  Androidتوسط تیم مهندسی ،آموزشی پرتقال

مدرس دوره آموزشی ANDROID
زبان های برنامه نویسی :
• جاوا
• جاوا Android Studio
• Cpp
• C#
• WPF
• WPU
• ASP.Net
• PHP
• C# Script
• Java Script
• SQL Programming
• HTML

سوابق تدریس :
• دانشگاه آزاد جامع بروجرد
• دانشگاه آزاد خرم آباد
• گروه آموزشی مای سکیور
• گروه آموزشی IAUBCSharp
• آموزشگاه نوین اندیشه
• آموزشگاه ستارگان شبکه آسمان
• آموزشگاه زیبا گستر لرستان
• آموزشگاه آینده سازان تهران
• گروه آموزشی دانشجویار
• گروه آموزشی پرتقال

سوابق کاری :
• مدیر پروژه ساخت نرم افزار رأی گیری آنالین
• مدیر پروژه ساخت فروشگاه سورس آنالین
• مدیر پروژه ساخت دستگاه حضور غیاب
• مدیر پروژه ساخت دستگاه کارت زنی
• مدیر پروژه ساخت نرم افزار چت تصویری

برنامه نویسی را دوست دارم چون معنی زندگی درجریان است را در آن خواهم دید.

سرفصل های دوره

•

مقدمه ای بر نحوه اجرای پروژه و پرسش و پاسخ

•

ساختار برنامه نویسی

•

آموزش مقدماتی با نرم افزار رشنال رز

•

آموزش مدلسازی نرم افزار با نرم افزار رشنال رز

•

آموزش مدلسازی دیتابیس با رشنال رز

•

آموزش مقدماتی با نرم افزار فتوشاپ

•

آموزش طراحی گرافیک اولیه با نرم افزار فتوشاپ

سرفصل های دوره

•
•
•
•
•
•
•
•

نصب نرم افزار اندروید استودیو و تفاوت بین 32بیت و 64بیت
آشنایی مقدماتی با محیط توسعه دهنده اندروید استودیو
ایجاد یک پروژه نمونه و بررسی بخش های مختلف پروژه
تفاوت بین کالس های جاوا و کالس های کوتلین
آماده سازی اندروید استودیو برای استفاده از کالس های کوتلین
ماشین مجازی اندروید برای تست برنامه ها به دو روش مختلف
آشنایی با سایت های  GitHubو  GitLabبرای توسعه پروژه
آشنایی با پوشه های مورد نیاز پروژه و کتابخانه های خارجی

سرفصل های دوره
سفارش آنالین غذا
•

ایجاد پروژه اصلی (بخش کالینت – سمت کاربر)

•
•
•
•
•
•
•

پیاده سازی گرافیک پروژه با توجه به گرافیک تهیه شده
پیاده سازی کالس های اجرایی خط مش اجرایی پروژه توسط مدل
پیاده سازی شده
طراحی آیکون های مورد نیاز در بین ایجاد پروژه
طراحی صفحات مورد نیاز با توجه به مدل طراحی شده
طراحی محیط کاربری مشتری
طراحی محیط کاربری فروشگاه
طراحی محیط کاربری مدیریت

سرفصل های دوره
•

ایجاد پروژه اصلی (بخش آنالین – سمت سرویس)

•
•
•
•
•
•
•
•

نصب نرم افزارهای مورد نیاز
آشنایی با زبان PHP
آشنایی با تهیه و دریافت هاست و تنظیمات مورد نیاز
آشنایی با دیتابیس و طراحی دیتابیس با مدل از پیش ساخته شده
آموزش خطایابی سرویس ها ساخته شده توسط PHP
ایجاد سرویس های بخش مشتری و ارتباط با کالس های جاوا
ایجاد سرویس های بخش فروشگاه و ارتباط با کالس های جاوا
ایجاد سرویس های بخش مدیریت و ارتباط با کالس های جاوا

سرفصل های دوره

•

اجرای نرم افزار بر روی تلفن های هوشمند واقعی و خطایابی کلی

•

مباحث تکمیلی

