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 در گوشي هاي نسل سوم برنامه نويسي فارسي پياده سازي روش عمومي جديد

  

 افزارهاي مبتني بر  با گسترش كاربرد استفاده  از تلفن همراه و صنايع مرتبط با آن لزوم بومي سازي و توسعه نرم– چكيده
در اين مقاله كه حاصل . گوشي هاي تلفن كه در راستاي اهداف فرهنگي و نيارهاي كاربردي  كشور باشد احساس مي شود

يك طرح پژوهشي مي باشد با در نظر گرفتن محورهاي اصلي توسعه محتواي نرم افزاري كشور كه مبتني بر سه اصل 
به توسعه و روشهاي مختلف . الكترونيك و توسعه بازي هاي رايانه اي مي باشد توسعه خط وزبان فارسي ، توسعه آموزش

     در اين مقاله تنها يكي از عمومي .پياده سازي فارسي  اين نرم افزارها بر روي گوشي هاي تلفن همراه پرداخته شده است
رسي قرار گرفته  مورد برSymbian روي سيستم عامل J2MEترين روشهاي برنامه نويسي موبايل يعني 

 و بر مبناي كدهاي جاوا يكي از جديدترين Symbianهاي موبايل تحت سيستم عامل  افزار طراحي نرم.است
 هاي متنوعي براي كدنويسي  برنامه. گوشيهاي جهان را شامل مي شود% 70 كه بيش از كابردهاي علم كامپيوتر مي باشد

همچنين . اين پروژه برخي از آنها معرفي و مورد استفاده قرار گرفته اندتحت اين سيستم عامل وارد بازار شده اند كه در 
هايي توسط اين برنامه ها از جمله طراحي دفترچه  افزارها بررسي شده است و مثال مزايا و معايب و ساختار اصلي اين نرم

  پياده سازي شده استفارسي تلفن 

-ويندوز موبايل-Symbian-سيستم عامل موبايل-برنامه نويسي موبايل-موبايل-فارسي سازي -كليد واژه
Netbeans –Jave –J2ME 

 

 مقدمه -1
زبان برنامه نويسي جاوا اساساً براي برنامه نويسي      

دستگاههاي الكترونيكي مصرفي توسعه يافته بود، اما در 
اي از تكنولوژي هاي مورد استفاده  طول سالها به مجموعه

 Desktopبتني بر  مبرنامه هاي كاربرديبراي توسعه 
سيم،  پيدايش تكنولوژي بي.  توسعه يافتServerو 

 ها و سرويس برنامهبازار داغي را براي سبك جديدي از 

هاي مورد نظر آنها در مصرف كننده ها و تشكالت 
 يتكنولوژي جاوا يك زير بنا. اقتصادي بوجود آورد

وسيعي را فراهم مي كند كه به نسل بعدي دستگاهها اجازه 
ه توانمندي هاي جديد مانند باال بردن ارتباط ها، عرض

، ذخيره سازي خارج از خطرابط كاربري قوي، پردازش 
 اين گيري بكار با.  هاي محلي و شبكه را مي دهدداده

توانمندي هاي جديد توسعه دهندگان و تشكالت 
اقتصادي مي توانند سرويس هاي جديدي را در تجارت 

 بهزاد اكبري

 ت علمی گروه کامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهناعضو هي

Akbari_behzad@yahoo.com   
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 يك برداشت كلي از هشپژواين  .بي سيم ارائه دهند
 و سيستمهاي فوايد بدست آمده توسط تكنولوزي جاوا

 چگونه توضيح مي دهد كه و  استدر دنياي بي سيمعامل 
 تنوع ز ناشي ا، بر چالش هاي موجودتكنولوژياين 

ي ، تكامل تكنولوژي شبكه و نيازمندي هاابزارهاي همراه
 . غلبه مي كند براي استفاده آسانآن
  ها جاوا و اپلتهاي  برنامه -2

هاي كاربردي مناسب       جاوا براي نوشتن انواع برنامه
  [6]:هاي زير را نوشت توان انواع برنامه با جاوا مي. است

  هاي تحت وب برنامه-

هاي كوچك مانند موبايل، پاكت  برنامه نويسي سيستم-
  ...سي و  پي

  )Enterprise(هاي كاربردي بزرگ  برنامه-

  )Desktop (هاي روميزي برنامه-

 اپلتها ،     قابليت خاصي در جاوا وجود دارد به نام اپلت
هاي تحت وب در  امكانات فراواني براي نوشتن برنامه

دهند كه ديگر زبانهاي برنامه  اختيار برنامه نويسان قرار مي
البته وجود ماشين مجازي جاوا . نويسي فاقد آن هستند

 [6].براي اجراي اپلت ها الزم است
  

  هاي اصلي جاوا در حال حاضر  تكنولوژي-2-1

  ) J2SE(هاي روميزي  نويسي براي سيستم برنامه

Standard Edition  

  (J2EE)نويسي سمت سرور  برنامه

Enterprise Edition  

هاي كوچك  هاي موبايل و رايانه نويسي براي سيستم برنامه
(J2ME) 

Micro Edition 
  جاوا مجازي ماشين-2-2

برنامه هاي نوشته شده وكامپايل شده به      براي اجراي 
زبان جاوا نياز به  برنامه اي است كه به آن ماشين مجازي 

اين ماشين .  گفته مي شودJVMجاوا يا به اختصار 
كدهاي كامپايل شده به زبان جاوا را گرفته و آنها را اجرا 

شايد اين جمله را شنيده باشيد كه كدهاي زبان . مي كند
 ماشيني قابل اجرا مي باشند و اصطالحا جاوا بر روي هر

 [1].  استMulti Platformجاوا 
   J2ME بر اي مقدمه-3

J2ME  در ابتدا بعنوان يك تكنولوژي براي اجراي
برنامه هاي كاربردي بر روي ابزارهاي ضروري توسعه 

در اين مورد، اين ابزارها شامل تلفن هاي موبايل، . يافت
PDAويزيون، مسافت هاي تل  ها، تنظيم كننده

 هاي راديويي در وسايل نقليه، در منازل مسكوني و سنج
نوان يك  را مي توان بعJ2ME در كل. دبو ساير ابزارها

 كليه اين ابزارها تكنولوژي براي برنامه نويسي روي 
بليت ممكن است كه بسياري از اين ابزارها تنها قا. دانست

براي تمايز .  را داشته باشندانجام تعداد كمي از عمليات
 با هر  پيكربندي، ابزارهابيشتر اين ابزارها و تطبيق 

profile هايي ايجاد شد كه API هاي جاوا را 
  [5].دننبراي هر نوع ابزار پااليش مي ك

 J2ME  معماري -3-1

     J2ME جديدترين و كوچكترين بخش اضافه شده 
 در J2MEبا وجود اين كه . به خانواده جاواست

 J2SEبا قابليت هاي محدود بكار مي رود، از ابزارهايي 
. مشتق شده و كليه خصوصيات زبان جاوا را نشان مي دهد

معماري كامل جاوا نشان مي دهد كه چگونه تكنولوژي 
بمنظور ارائه پالتفرمي براي محدوده اي از شرايط و 

كاربردهاي شركت ها مي تواند .  است پيامدها توسعه يافته
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 توسعه يافته، J2EEه هاي نرم افزاري با استفاده از بست
مزاياي كاملي از نيروي سرورهاي بزرگ براي انتقال 
. اطالعات در طول شبكه هاي اطالعاتي را در اختيار گيرد

J2ME محيطي را براي نويسندگان برنامه هاي 
اين . كاربردي براي ابزراهاي كوچكتر فراهم مي كند

 تي با ظرفيت كمجاد ماشين هايي حمحيط ها به منظور اي
  .تخصيص داده شده اند

   Symbianسيستم عامل -4

در ابتدا تلفن هاي همراه داراي ساختار پيچيده اي      
محدود نياز به نرم افزارهاي پيچيده  سخت افزار. نبودند

 اينداشت، تا اينكه شركتهاي مطرح ساخت گوشي ه
 همراه نسل هاي دوم و سوم گوشي هاي خود را تلفن

امكانات سخت افزاري  اين گوشي ها داراي. دندعرضه كر
 و CPU ،Ram    بيشتري بودند كه شامل 

Hardًبصورت يك كامپيوتر كوچك  بوده و تقريبا 
در اين زمان بود كه اين شركتها به اهميت . طراحي شدند

 پي برده و رقابت نرم افزاري در  اين گوشي هاافزار در نرم
مايكروسافت يكي . شد كنار رقابت سخت افزاري شروع

 روي سيستم عامل كامپيوتر هاي از شركتهايي بود كه قبالًُ
را به  Windows CE كار كرده بود و جيبي خود

اين را  اين ويندوز قابليت. همين منظور طراحي كرده بود
بعد از رسميت . داشت كه روي موبايل ها نيز نصب شود

ين جديد شركت هاي مطرح در ا يافتن موبايل هاي نسل
 Windows CE صنعت كه به مشكالت بي شمار

نمي خواستند نرم افزار اين صنعت را در  پي برده بودند و
 انحصار يك شركت نگه دارند با همكاري هم سيستم
 عامل جديدي براي موبايل ها به وجود آوردند كه

Symbian ديگري نيز مثل  البته رقباي. نام گرفت
جود دارند كه در اين صنعت و  Linux سيستم عامل

  . استفاده نشده اند فعال به صورت عمده

   Symbian پيدايش و حيات -4-1

براي اولين بار در  Symbian شركت نرم افزاري    
 مخفي و خصوصي  به صورت كامال1998ًماه ژوئن سال 

بر روي سيستم عاملي براي كار روي موبايل ها  براي كار
تاسيس شد  يسمقر اصلي اين شركت در انگل. تاسيس شد

 كارمند در كشورهاي 7500اما هم اكنون داراي حدود 
كه دركار تحقيق و  آمريكاست انگليس، ژاپن، سوئد و

برنامه نويسي براي گسترش سيستم عامل و نرم افزارهاي 
 هيجده موبايل از پنج 2003تا اواخر سال . هستند آن

، نوكيا، فوجيتسو،  اريكسونشركت معروف سوني
زيمنس با اين سيستم عامل عرضه شد و علي موتوروال و 

 26قرار گرفت و حدود  رغم قيمت باال مورد استقبال
موبايل هم در برنامه اين شركتها و چند شركت ديگر با 

هم اينك . عامل در برنامه ساخت قرار گرفت اين سيستم
عرضه شده و يا به   مورد از اين موبايل ها به بازار150نيز 

 آمار فروش موبايل هاي. شدزودي عرضه خواهد 
Symbian ميليون موبايل 12به  2006 تا پايان سال 

 نيز با رشد بي سابقه فروش مواجه 2007رسيد و در سال 
 فروش 2007به طوري كه طبق آمار شركت در سال  شد

به علت . است  درصدي داشته300اين نوع موبايل ها رشد 
 هر روزه بر Symbian فروش باالي موبايل هاي
افزوده شده و نرم افزارهاي فوق  تعداد برنامه نويسان آن

اواخر  تا. العاده اي براي اين سيستم عامل طراحي مي شود
 مورد 1800حدود  تعداد اين برنامه ها 2007تابستان سال 
  [7]. گرديده است

   هاي به وجود آورنده شركت -4-2

شركت اصلي و چند شركت فرعي از به وجود  14    
محصول بودند، بعضي از اين شركتها در  ان اينآوردندگ

افزار به  زمينه نرم افزار و بعضي از آنها در زمينه سخت
. رشد اين سيستم عامل و موبايل هاي آن كمك كرده اند

،  Nokiaمي توان به  شركتها ايناز اصلي ترين
Sony-Erricson ،LG ،Samsung، 

Motorola ،Arima ،BenQ، 
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Fujitsu ،Lenovo ،Sanyo، 
Sendo ،Siemense اشاره كرد...  و.  

   Symbian تكنولوژي-4-3

     Symbian   شبيه ديگر سيستم عامل هاي مدرن
ها وجود دارند، به وجود آمده  PC براي و امروزي كه

  چون چند وظيفه ايبنابراين داراي امكانات خوبي. است
و همچنين مديريت حافظه و چند نخي بودن پردازش ها 

مبناي كار را بر روي اين  در طراحي اوليه. مي باشد
 موضوع بنا نهاده اند كه اين سيستم عامل مي بايست روي

)  مگابايت رم4مثل (امكانات سخت افزاري بسيار كم 
به همين دليل اين . كارايي فوق العاده اي داشته باشد

سيستم عامل مي تواند روي موبايل هاي امروزي فوق 
. و حداقل مشكل را داشته باشدكرده  العاده سريع كار

نهاده شده  ها بنارويداد مبناي كار اين سيستم عامل بر اساس
) شبيه ديگر سيستم عامل هاي امروزي مثل ويندوز(است 

مورد استفاده قرار مي گيرد كه كمترين   طوريCPUو 
 اينكه نسخه هشتم هم اكنون با. باشدميزان بار روي موبايل 

Symbian  اين سيستم 7اما نسخه عرضه شده است 
قرار مي گيرد و تا به حال نسخه هاي  عامل روي موبايل ها

شوند به  مختلفي از آن بدون اينكه به صورت كامل استفاده
 . فراموشي سپرده شده اند

  
مقايسه وسعت استفاده از سيستم عاملهاي  : 1شكل         

 [3]موبايل

  Symbian ساختار -4-4

     Symbianبيتي است 32املي با ساختارع  سيستم 
براي تجهيزات  كه با امكان مديريت همزمان چند برنامه

 برخي از  در ادامه به. موبايل طراحي شده است
 [7].عامل اشاره مي شود هاي اصلي اين سيستم ويژگي

سرويس   بر مدل  پذير مبتني معماري انعطاف  
 كه نويسي و نوعي از روش برنامه سرويس دهنده/گيرنده
ي هر چند فشرده، ولي قدرتمند پشتيباني يافزارها از نرم

  .كند مي

هاي كاربر با استفاده از هسته  درنگ به داده دسترسي بال 
افزار و نيز  ترين سطح نرم اي در پايين قدرتمند چند وظيفه

  .يك چارچوب واسط كاربر بسيار ساده در باالترين سطح

نويسي  ز مدل برنامهافزار با استفاده ا  طراحي پايدار نرم 
 Component ،Symbianاشياي مبتني بر 

افزاري جامع و خاص در طراحي الگوها و  را به نرم
  .هاي مختلف تبديل كرده است چارچوب

 .هاي مختلف سازگاري با تجهيزات و فناوري
عامل،   اين سيستم ترين سطح در پايين     

Component  كه شامل   دارند  اصلي قرار هاي 
هاي كاربردي  و كتابخانه كاربر است كه به برنامه ههست

هاي  دهد از هسته، درخواست سمت كاربر امكان مي
  . مختلفي بكنند

     Symbian داراي ساختاري موسوم به 
Microkernel طراحان،  اي كه گونه به. است

  اند تا هاي سيستم را در آن گنجانده  نيازمندي كمترين
  . شدكارايي بااليي داشته با

اي از  عامل، مجموعه در سطح دوم اين سيستم     
ها قرار دارند كه كارهاي مختلفي چون تغيير  كتابخانه

ها را  ها، كار با بانك اطالعاتي و فايل شكل و اندازه فونت
يك زيرسيستم بزرگ نيز براي كارهاي .به عهده دارند
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اي وجود دارد كه شامل سه قسمت اصلي  ارتباطي و شبكه
  . است32Cو  ETel  ، ESOCKم به موسو

هاي  ، برنامهETelهاي API با استفاده از      
توجه  ها را بدون توانند گستره وسيعي از گزينه كاربردي مي

دهنده در  به ساختار خود تجهيزات و تجهيزات سرويس
پذيري بدين  اين انعطاف. اختيار كاربر نهايي قرار دهند

هاي كاربردي بدون  نامهدهندگان بر معني است كه توسعه
توانند  مي... ها و توجه به نوع تجهيزات، سرويس

همچنين . افزارهاي خود را توسعه دهند نرم
ESOCK  يكSocket Server  و واسط

  . هاي سمت سرور است كاربر ميان كاربران و پروتكل

     32Cها را از طريق يك واسط سريال   نيز كالينت
232RS سازي شده در  به پورت سريال پياده

ورك موسوم به  هاي فريم كتابخانه
CSM)Command Service 

Modules( متصل مي كند .  

وتاه از ك  فواصل اطالعات در همچنين براي انتقال     
و  USB پورت  امكانات ديگري مانند بلوتوث،

)Infrared Data Association 
(IrDA تعدادي موتور برنامه . استفاده شده است

هاي كاربردي معمول مانند  نيز براي برنامه كاربردي
ها و فهرست وظايف طراحي شده  تقويم، ذخيره آدرس

  .است

   Symbian زبانهاي برنامه نويسي براي -4-5

 برنامه نويسي براي بدون شك زبان اصلي     
Symbian زبان C++  است اما زبانهاي مختلفي براي
از . مده انداين سيستم عامل به وجود آ برنامه نويسي در

 OPL ،Pythonجمله مهمترين زبانها مي توان به
،Visual Basic  ،Perl  و  Personal 

Javaهر يك از اين زبانها مي توانند. اشاره كرد 
را فراهم  Symbian امكانات كامل برنامه نويسي در

در اين سيستم عامل  رشد زبانهاي برنامه نويسي. نمايند
به يكه نصف اين زبانها به طور. بسيار سريع مي باشد

اين سيستم عامل شده اند و بدون شك اين   واردتازگي
بزارهاي ا. رشد با ورود زبانهاي ديگر ادامه خواهد يافت

برنامه نويسي مختلفي از جمله اديتورهاي متنوع نيز براي 
براي تست (به همراه شبيه سازهاي موبايل  كار با اين زبانها

به بازار  )آن روي موبايلقبل از نصب  PC برنامه روي
  ]. عرضه شده است

  رابط هاي كاربري -4-6

  Symbian كاربري براي هم اكنون دو رابط اصلي
دارد توسط ين رابط كه بيشترين استفاده را اول.  داردوجود

اين رابط داراي نسخه هاي مختلفي . نوكيا نوشته شده است
نسخه اصلي اين رابط است كه   Series 60 است اما

كاربري دوم با  رابط. سيار مورد استقبال قرار گرفته استب
كه داراي امكانات بسيار  به وجود آمده است UIQ نام

رفته در حال باز كردن جاي خود در  خوبي است و رفته
 هر دوي اين. بين شركت هاي توليد كننده موبايل است

رابط ها به صورت كامال گرافيكي و شبيه به هم طراحي 
 [2].راحت است كار با آنها بسيارشده اند و 

  Netbeans Mobility معرفي-5

 NetBeans كلياتي پيرامون -5-1
Mobility  

جامع ترين زبان برنامه نويسي همانگونه كه مي دانيم      
 است و Java  روي موبايل رايگان

NetBeans Mobility 5.0 مجموعه اي 
برنامه بي نظير از ابزار، تسهيالت و ويزاردها را براي 
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ي موبايل در هر سطحي مهيا ساخته java  نويسان 
 [4].است

 توسط Drag-and-drop نوشتن برنامه 5-2
   Visualطراح 

 NetBeansويژگي قابل توجه       
Mobility طراح Visualايجاد . [4] است
 يك عمل سريع توسط Java MEبرنامه كاربردي

 است و برنامه drag-and-dropنوشتن برنامه 
سان مي توانند بين طراحي روان، طراحي صفحه و منبع نوي

براي يك جريان كاري سريع و مستقيم و شهودي تغيير 
 با NetBeans Mobility. حالت دهند

 مؤلفه هاي خارج از جعبه، ،طراحي صفحه اي كارآمد 
حاضر و  راهمچون مؤلفه هاي فرم، جداول و اخطارها 

 مي توانند براي البته برنامه نويسان. ه استكردآماده 
افزايش بيشتر بهره وري و بازدهي خود مؤلفه هاي مورد 

  . نظر مشتريان خود را نيز اضافه نمايند

 توليد مي Visual     تمام كدي كه توسط طراحان 
به زبان جاوا بوده و قادر به استفاده در ديگر % 100شود 

با توليد خودكار صدها . محيط هاي برنامه نويسي مي باشد
 از كد، در زمان مصرفي صرفه جويي شده و هزينه خط

 به اندازه Mobileكل پروژه يك برنامه كاربردي 
  .چشم گيري كاهش  مي يابد

  
 NetBeans طراح ويژوال در 2 شكل                  

   End-to-endگسترش كاربرد -5-3

     مهارت مورد نياز در برنامه هاي كاربردي موبايل اغلب 
.   استserver و clientامل بين نيازمند تع

NetBeans Mobilityبا دو  اين فرآيند را 
  .سيار ساده كرده  است بمدل ويزارد 

     براي آن دسته از برنامه نويسان برنامه هاي كاربردي 
 JSR-172) Java MEكه از مزاياي 

WebServices API ( بهره مي گيرند، تمام
 WSDLآنچيزي كه مورد نياز است يك فايل 

)Web Service Description 
Language(  معتبر جهت استفاده از خصوصيات

client سرويس وب J2MEمي باشد  .
NetBeans Mobility يك برنامه 

كاربردي كامل بكار گرفته شده در مدل طراح 
Visualبرنامه نويسان مي .  را توليد خواهد كرد

يس توانند در مورد اين كه مي خواهند كدام ويژگي سرو
وبي خاص در برنامه كاربردي موبايل آن ها بكار گرفته 

بدين تريتب، برنامه نويسان مي . شود، تصميم گيري نمايند
 يا ويرايشگر منبع براي بهبود Visualتوانند از طراح 

برنامه هاي كاربردي خود يا افزودن عامليت و وظيفه 
هيچ يك از ديگر راه حل .   مندي اضافي استفاده كنند

 رايگان، نزديك به Java ME برنامه نويسي هاي
 براي NetBeans Mobilityآنچه كه

چه شما چند سال برنامه . جدول ارائه مي دهد نمي باشد
هاي كاربردي موبايل را ايجاد كرده باشيد يا تنها چند 
وقتي شروع به ساخت اين برنامه هاي كاربردي كرده 

 در NetBeans Mobilityباشيد، بگذاريد 
 تمركز بر روي ايجاد برنامه هاي كاربردي بزرگ زمان

  .زمان و هزينه شما را پس انداز كند
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 تعدادي از اشياي قسمت 3شكل                 

Palette  

 NetBeans  كار با نرم افزار  -5-4
Mobility 

  [4]ساخت پروژه جديد-5-4-1

     پس از اجراي برنامه صفحه اي خام را در مقابل 
پيش از هر كاري بايد يك پروژه ايجاد . تخواهيد داش

كنيد و اعمال و تغييرات مربوطه را تحت آن پروژه انجام 
به عبارت ديگر الزم است در ابتدا پروژه اي را . دهيد

ذخيره كنيد و پس از آن در پيكربندي تغييراتي را وارد 
 شده و گزينه Fileبدين منظور وارد منوي . نماييد

New Projectاب كنيد را انتخ.   

 در ليست Mobile     در صورتيكه گزينه 
Categories شما وجود ندارد بايد 

Mobilityبا انتخاب .  را مجددا نصب نماييد
Mobile Application در بخش 

Projects) يك برنامه كاربردي ) همچون شكل
J2ME جديد در پروژه IDEاستاندارد بسازيد  .

 . اد نماييد ي را ايجMIDLetهمچنين مي توانيد 

 
  پنجره انتخاب نوع پروژه4شكل                 

 Mobile Class     در صورت انتخاب گزينه 
Library در بخش Projectsاي   كتابخانه

 Mobile ايجاد مي شود، گزينه MIDLetفاقد 
Project from Existing MIDP 

Sources يك برنامه كاربردي J2ME را از 
 Importكند، گزينه منبعي موجود وارد مي 

Wireless Toolkit Project يك برنامه 
 Project را از J2MEكاربردي 

Wireless Toolkit وارد مي كند و گزينه 
Import Mobility Studio 

Project يك برنامه كاربردي J2ME را 
 وارد  Sun Java Studio Mobilityاز

 ، IDEكليه پروژه هاي ايجاد شده از مولد . مي نمايد
Ant ،براي پردازش، ايجاد، مخفي سازي، اجرا 

اشكال زدايي و توسعه برنامه كاربردي يا كتابخانه شما در 
با زدن كليد .  استفاده خواهند كردJ2MEمحيط 

Next[4]...    به صفحه بعد خواهيد رفت  
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   تعيين نام و مكان ذخيره پروژه5شكل                      

 پروژه و مكان ذخيره آن مشخص      در اين بخش بايد نام
نام بطور پيش فرض . شود

MobileApplication1 در نظر گرفته 
شده و مكان بر اساس موقعيت آخرين پروژه ذخيره شده 

براي اولين بار ذخيره نيز مكان پيش (تعيين مي گردد 
در هر دو جا مي توانيد نام و مكان ). فرض تعيين مي شود

 Set as Mainگزينه . دلخواه را انتخاب نماييد
Project را مي توانيد انتخاب كرده يا از حالت 

انتخاب برداريد چراكه پس از ايجاد پروژه اين تنظيمات 
 Set و انتخاب Fileقابل تغيير بوده از طريق منوي 

Main Project مي توانيد از بين پروژه ها 
در اين . پروژه اي را براي اجرا بصورت اصلي قرار دهيد

ر هر بار كه عمل اجراي پروژه را انجام مي دهيد صورت د
پروژه اصلي اجرا مي شود حتي اگر بر روي پروژه ديگري 

بدين ترتيب با فرض داشتن چهار پروژه در . كار كنيد
 و كار بر روي پروژه چهارم تنها در Projectsپنجره 

 پروژه چهارم اجرا مي شود Runصورتي با زدن كليد 
البته در . (ژه اصلي انتخاب كرده باشيدكه آن را بعنوان پرو

زمان اشكال زدايي نيز پس از انجام اشكال زدايي پروژه 
بطور خودكار اجرا مي شود كه در اين زمان همان پروژه 
اي كه بر روي آن كار مي كنيد اجرا خواهد شد بدون آن 

بهتر است ). كه بعنوان پروژه اصلي انتخاب شده باشد
 را در حالت Create Hello MIDletگزينه

انتخاب باقي گذاريد تا در ابتداي كار شمايي از طراحي را 
 به قسمت بعد Nextحال با زدن . پيش رو داشته باشيد

  ...مي رويم

  
 تنظيمات پيش فرض مربوط به 6شكل              

Platform 

 و نسخه نرم SDK     اطالعات اين قسمت با توجه به 
 آن نمايي از Deviceمت افزار شما تنظيم شده و قس

موبايلي را مشخص مي كند كه بعدا هنگام اجراي برنامه يا 
اين گزينه در . اشكال زدايي با آن سروكار خواهيد داشت

پس بدون . قسمت بعدي قابل دسترسي و تنظيم مي باشد
 را زده وارد Nextتغيير در گزينه هاي اين بخش 

  ...بخش بعدي مي شويم

  
 انتخاب نماهايي از موبايل در زمان 7شكل                 

  اجرا

     همانطور كه در باالتر گفتيم در اين بخش مي توان 
نماي موبايلي را كه در زمان اجرا به كاربر نمايش داده مي 
شود و براي تست عملكرد بر روي موبايل هاي واقعي 
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باشد انتخاب كرد در صورت انتخاب گزينه  مي
Select Allانتخاب شده و در پروژه  كليه نماها 

با . امكان تغيير بين نماهاي مختلف وجود خواهد داشت
 پروژه اي ساخته شده و شكل Finishزدن كليد 

كلي آن بصورت زير مي باشد، همانطور كه مي بينيد بطور 
 اولين اتصال Helloformپيش فرض فرمي به نام 

را برقرار كرده است كه در صورت عدم انتخاب گزينه 
Create Hello MIDlet در مراحل قبل 

نمايش ) Flow Designصفحه(كل اين بخش 
  [4].داده نمي شد و خالي بود

  

  
 نماي كلي يك پروژه در 8شكل              

NetBeans 
  معرفي بخش هاي مختلف پروژه-5-4-2

     بمنظور آوردن هر يك از پنجره هاي مختلف در 
 استفاده Windowمحيط پروژه مي توانيد از منوي 

  .نماييد

Projects :  كليه فايل هايي كه در شاخه تعيين شده
پروژه در هنگام ايجاد، اشكال زدايي و اجرا ساخته مي 

در صورت باز كردن چندين . شوند را نمايش مي دهد
 .پروژه تمامي آن ها نمايش داده مي شوند

  
  Projectپنجره 9شكل                                

مانطور كه در شكل فوق مالحظه مي كنيد كار بر      ه
 در حال MobileApplication3روي 

انجام است در حاليكه 
MobileApplication كه بطور پررنگ 

  .مشخص شده پروژه اصلي مي باشد

Files :  تمامي فايل هاي زير مجموعه را مي توانيد در
 توجه كنيد كه كليه پروژه ها شامل فايل. اين بخش ببينيد

 و فايل هاي خصوصيات مي build.xmlهاي 
  . باشند

Palette :  كليه ابزارهاي مورد نياز براي تنظيم نماي
صفحات و فرم هاي بكار رفته در موبايل را در اختيار ما 

 انواع صفحاتي را كه Screensدر بخش . گذارد مي
مي توان بعنوان صفحه اي از موبايل در نظر گرفت ارائه 

 مي توان هرگونه Text Boxينه در گز. شده است
، Numeric ،Emailورودي همچون 

Phone Num ،URL ،Desimal ،
Password يا Anyدر مورد .  را وارد كرد

 با زدن كلمه عبور آن را Passwordورودي 
.  در صفحه نمايشگر موبايل نمايش مي دهد"*"بصورت 

 دكمه هايي وجود دارد كه Commandدر بخش 
براي كار بر روي صفحات موبايل قرار گرفته و با دو 
دكمه اي كه در همه موبايل ها وجود دارند قابل انتخاب 

الزم به توضيح است كه در صورت گذاردن . مي باشند
بيش از دو دكمه در صفحه اي از موبايل منويي بصورت 

.  بر مي گيردخودكار باز مي شود كه همه گزينه ها را در
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در صورت ايجاد منو هميشه يكي از دكمه ها مثل 
Back خارج از منو قرار مي گيرد و بدين ترتيب بازدن 

وارد منو شده و با زدن ) معموال راست(يكي از دكمه ها 
. دكمه ديگر عمل همان دكمه مربوطه را انجام مي دهد

 تنها Form Itemsموارد عنوان شده در قسمت 
 قرار مي Formشود كه در  ا شامل ميگزينه هايي ر

گيرند بعنوان مثال شما نمي توانيد يك جدول يا فيلد متني 
 List. را در صفحه ليست يا اخطار قرار دهيد

Element و Choice Element در 
 تنها در صورتي قابل استفاده مي Elementsبخش 

 در  بخش Listباشند كه شما به ترتيب از صفحه 
Screens يا ChoiceGroup در بخش 

Form Itemsشما همچنين .  استفاده كرده باشيد
قادر خواهيد بود تصويري دلخواه را در قسمتي از صفحه 
خود قرار دهيد اين تصوير در هر نوع صفحه اي مي تواند 

، Resourcesباشد تنها كافيست از بخش 
Imageتوجه داشته باشيد كه براي .  را انتخاب نماييد
 الزم است كه Image عكسي بعنوان استفاده از هر

. عكس يا عكس هاي مورد نظر را در فايل منبع كپي كنيد
در شاخه اي همچون (

G:\rezvan\symbian\MobileA
pplication\src\hello كه پروژه خود را 

دو (براي استفاده از نوعي فونت ). در آن ذخيره كرده ايد
 و Font) نوع فونت بطور پيش فرض وجود دارند

راي گذراندن عبارتي از باالي صفحه موبايل خود گزينه ب
Tickerدر بخش آخر يعني .  را انتخاب نماييد

Costum Components مي توانيد مؤلفه 
اين كار نيازمند . هاي ديگري را به دلخواه اضافه نماييد

 .كدنويسي مي باشد

 
  Paletteپنجره  10شكل                            

Properties  : با قرار دادن هر يك از گزينه هاي
 در صفحه و يكبار كليك بر روي Paletteبخش 

آن تمامي ويژگي هاي مربوط به آن گزينه در پنجره 
Properties نمايان شده و برخي از آن ها قابل 

در زير خصوصيات مربوط به فرم . تغيير مي باشد
helloform ي را كه همراه با ساخت پروژه ايجاد 

كار كردن و تغيير دادن . د نمايش داده شده استشده بو
اين ويژگي ها بسيار ساده است و از طريق دو بار كليك بر 

 Screenروي هر آيتم و ورود به قسمت
Designدر بخش . باشد  نيز قابل دستيابي و تغيير مي

 .زيرين پنجره دستور جاواي مربوطه نوشته شده است

 Inspector :الحظه مي همانگونه كه در شكل م
نماييد كليه فرم ها، دكمه ها و موارد گزينه 

Resources در دسته بندي هايي خاص قرار گرفته 
  .اند
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  Inspectorپنجره 11شكل                             

Output :  در هنگام زدن دكمهRun) F6 ( در
باالي پنجره اصلي بخش شروع بكار مي كند و اعمال 

بخشي از اين . پنجره نمايش مي دهدانجام شده را در اين 
توجه . فرآيند را براي توليد نمونه خروجي در زير مي بينيد

 تكميل build.xmlداريد كه در هنگام اجرا فايل 
 + Shift(همچنين با زدن كليد . و اجرا  مي گردد

F11 ( عملRebuild انجام شده و در صورت 
ز  آن را نمايش مي دهد، ولي شبيه ساErrorداشتن 

) Debug) F5بعالوه با فشردن كليد . اجرا نمي شود
در همان پنجره عمليات اشكال زدايي پروژه انجام مي 

  .گيرد
    در صورتيكه دكمه هاي اشاره شده در باال را نمي بينيد 

 را انتخاب Toolbars گزينه Viewاز منوي 
كرده و منوهاي مورد نياز خود را به باالي صفحه خود 

  .داضافه نمايي

     پس از انجام هر يك از اعمال فوق، موبايلي نمادين 
نمايش داده مي شود تا كاربر بتواند اعمال صورت گرفته 
را مشاهده كرده و در صورت لزوم تغييراتي در آن اعمال 

شماي ظاهري موبايل نمايش داده شده بطور پيش . نمايد
 بوده Default Configurationفرض 

وي در باالي صفحه به راحتي قابل از طريق باز كردن من
 \ buildهمچنين با استفاده از منوي . تغيير مي باشد

Set Main Project 
Configurationتوان به تغيير اين   نيز مي
  .پيكربندي ظاهري اقدام كرد

  

 منوي مربوط به تنظيم نماي 12شكل                       
  موبايل

 ددسترسي به قسمتي مشخص از ك-5-4-3

 Flow     بر روي يكي از فرم هاي بخش 
Design يا مي توانيد تنها ( دو بار كليك نماييد

يكبار كليك كرده و از نوار باالي صفحه بخش 
Screen Designدر پنجره .  را انتخاب نماييد

اي كه نمايش داده مي شود كليه مواردي را كه در فرم 
 و از همان مورد نظر تعيين كرده ايد، نمايش داده مي شود

تنها موردي كه در داخل اين پنجره . جا قابل تغيير است
نشان داده نمي شود دكمه هاييست كه در بخش 

Commandاين كليدها در كنار .  تنظيم كرده ايد
نام هر كليد در كنار آن . پنجره نمايش داده مي شود

نوشته شده و با كليك بر روي آن پنجره 
Propertiesبا كليك . گردد  مربوطه نمايان مي

 Go toراست بر روي هر يك از آن ها و انتخاب گزينه 
source مي توانيد به بخش كدنويسي مربوط به آن 

دكمه مراجعه كرده و يا با يك كليك به قسمت 
Source Designكد مربوطه به رنگ .  برويد
همانطور كه در شكل زير . زرد نمايش داده مي شود

ز كد به رنگ آبي كمرنگ كنيد بخش هايي ا مالحظه مي
اين قسمت ها قابل تغيير نيست و براي نوشتن . مي باشد

كدي جديد يا بايد در بخش سفيد رنگ آن را اضافه كنيد 
 پشتيباني مي Javaيا در نرم افزار ديگري كه از زبان 

 .كند كد را نوشته، ذخيره كرده و در اين جا اضافه نماييد
[4]  

  سي نمونهپياده سازي يك برنامه فار-6

  ،New Project       براي اين منظور در ويزارد 
Creat Hello MIDlet را از حالت انتخاب 

  .پروژه به صورت زير ظاهر مي شود. كنيم خارج مي
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 Java  اضافه كردن 12                شكل

Package  

     اسم اين كالس را 
database_management مي 

يجاد شده راست كليك حال روي پكيج ا.     گذاريم
 جديد مي  Visual MIDletكرده و يك 

  .سازيم

  
  نماي كلي برنامه13شكل                                 

 مي توانيم فرم ها و بقيه Palette     حال از پنجره 
اجزاي مورد نياز خود را  انتخاب كنيم و به صفحه 

Flow Design پروژه ساخته شده .      اضافه كنيم
  :ما به صورت شكل صفحه بعد است

  
   Flow Design  نماي كلي 14شكل                   

 در اين   ها پشتيباني نمي كند،DBMS    اين پكيج از 
 استفاده مي كنيم كه يك سيستم RMSجا ما از 

 .مديريت ركوردهاست
     طراحي مدل هاي پايگاه داده مي تواند كاري پيچيده 

در اين مورد، ما تنها پايگاه داده اي را . شديا بسيار ساده با
خواهيم كه قادر به ذخيره نام افراد و شماره هاي تلفن  مي

 .آن ها باشد
    همان طور كه در شكل مالحظه مي نماييد يك كالس 

 database_managementبه نام 
نوشته شده كه در آن عمليات پايگاه داده مانند 

Insert , Update , Delete , Search 
  .توسط ركورد ها شبيه سازي شده است

  
كالس  15          شكل 

database_management.java  
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  ...     ابتدا به توضيح كدها مي پردازيم

  توضيح كالس -6-1
database_management  

تعريف كرديم و   my packeg      يك پكيج به نام
 يك كالس به اسم 

database_management ايجاد 
  . و كالسهاي زير را در آن تعريف نموديمكرديم

  :را فراخواني مي كنيم rms      در ابتدا كالس 

.*import 
javax.microedition.rms 

public 
database_management (){ 

        this.rs = null  ;  

} 

 
    تعريف كالس كه در صورت ايجاد هر شي از اين 

  .قرار مي دهد Null كالس  مقدار آن را 

public void deleteDatabase (){ 

try { 

this.rs.deleteRecordStore("ph
one_book"); 
} 

catch 
(javax.microedition.rms.Rec
ordStoreException exc){ 

    } 

   }  

 براي  سازماندهي استثناها try-catch     از دستور 
استفاده مي شود به اين صورت كه اگر در دستوري كه در 

مثال (نوشته شده است استثنايي رخ دهد try قسمت 
تقسيم بر صفري اتفاق بيفتد يا در اينجا اتصال به بانك 

 مي رود catchبه سراغ دستور ) برقرار نشود
Error اتفاق افتاده در قسمت catch مشخص 

كه اين . مي شود كه چگونه به كاربر نمايش داده شود
 از كالس   Excخطا هاي رخ داده در متغيير

RecordStoreException ذخيره مي 
  .شود

public void 
createDatabase(String 
database_name) throws  

   java.lang.Exception{ 

        try{ 

this.rs=javax.microedition.r
ms.RecordStore.openRecordS
tore(database_name,true)  ;  

        }   
 
catch(javax.microedition.rm
s.RecordStoreException rse){ 

            throw new 
java.lang.Exception("Error 
in create database "!  ); 

}      }  
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 است  Data base     اين متد، متدي براي ساختن 
كه ورودي آن  يك رشته است كه اسم ديتا بيس مي 

  [4]. باشد

 دو ورودي openRecordStore     متد 
ديتا بيس و يكي متغير دارد كه يكي همان اسم 

Boolean است كه اگر True باشد تكراري 
  [4].نمي سازد

     حال اگر نتواند به هر دليلي ديتا بيس را بسازد در اين 
قسمت طبق توضيحات قبلي يك پيغام خطا به كاربر اعالم 

  .مي كند

public String[ ][ ] select(String 
name_num,int sorted,int 
mode) throws   
java.lang.Exception{ 

        String[ ][ ] ret = null  ;  

        Try{ 

            this.name_num = 
name_num  ;  

            this.mode = mode  ;  

           
 
javax.microedition.rms.Reco
rdEnumeration re  ;  

            switch (sorted){ 

                case 
mypackage.database_manag
ement.ASCENDING_SORT:{ 

                    re = 
this.rs.enumerateRecords(thi
s,this,true)  ;  

                    break  ;  
               }  

                case 
mypackage.database_manag
ement.DESCENDING_SORT: 
{ 

                    mypackage.compare 
com = new 
mypackage.compare ;)   (  

                    re = 
this.rs.enumerateRecords(thi
s,com,true)  ;  

                    break  ;  

                }  

                default:{ 

                    re = 
this.rs.enumerateRecords(thi
s,null,true)  ;  

} 
           }  

            int id  ;  
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java.io.ByteArrayInputStre
am bais  ;  

           
 java.io.DataInputStream 
dis  ;  

            String[ ][ ] temp = new 
String[re.numRecords()] 
[numFilds ]; 

            int i=0; 

            while 
(re.hasNextElement {           ) ()  

               id = re.nextRecordId ;)  (  

                bais = new 
java.io.ByteArrayInputStre
am(this.rs.getRecord(id)); 

                dis = new 
java.io.DataInputStream 
(bais); 

                try{ 

                    temp[I ][0] = dis.readUTF 
; ()  

                    temp[I ][1] = dis.readUTF ; 
 () 

                    temp[I ][2] = dis.readUTF ; 
 () 
} 

               
 catch(java.io.EOFException 
eofexc){ 

                    throw new 
java.lang.Exception(eofexc.g
etMessage ) ) ( ; 

               } 

                i++; 

} 

            ret = temp  ;  

       }  

       
 
catch(javax.microedition.rm
s.RecordStoreException rse){ 

            throw new 
java.lang.Exception(rse.get
Message ))   ( ; 
} 

        catch(java.io.IOException 
ioexc){ 

            throw new 
java.lang.Exception(ioexc.ge
tMessage()); 

       } 

        return re  ;  
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    }  

 

كردن، مرتب كردن به search      اين متد براي 
كه از متدهاي . صورت صعودي و نزولي نوشته شده است

matches ,compare نيز در آن استفاده شده 
.است  

public void insert(String 
_name,String 
description,String _nom) 
throws java.lang.Exception{ 

        String data = _name; 

        String data1 = description ; 

        String data2 = _nom ; 

        
java.io.ByteArrayOutputSt
ream baos = new 
java.io.ByteArrayOutputSt
ream() ; 

        java.io.DataOutputStream 
dos = new 
java.io.DataOutputStream(b
aos) ; 

        try{ 

            dos.writeUTF(data) ; 

            dos.writeUTF(data1) ; 

            dos.writeUTF(data2) ; 

            byte[] buf = baos.toByteArray() 
; 

            
rs.addRecord(buf,0,buf.length) ; 

        } 

        catch(java.io.IOException 
ioex){ 

            
System.err.println(ioex.get
Message()); 

            throw new 
java.lang.Exception(ioex.get
Message()) ; 

        } 

        
catch(javax.microedition.rm
s.RecordStoreException rse){ 

            
System.err.println(rse.getM
essage()); 

            throw new 
java.lang.Exception(rse.get
Message()) ; 

        } 

    } 
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     اين متد براي درج اطالعات استفاده مي شود كه سه 
 , nameرشته  ورودي دارد كه همان مقادير

number, email هستند .  

public void delete(String 
name_nom ,int mode) throws 
java.lang.Exception{ 

        try{ 

            this.name_num = 
name_nom  ;  

            this.mode = mode  ;  

           
 
javax.microedition.rms.Reco
rdEnumeration re = 
this.rs.enumerateRecords(thi
s,null,true)  ;  

            int id  ;  

           
 
java.io.ByteArrayInputStre
am bais  ;  

           
 java.io.DataInputStream 
dis  ;  

             

            for (int i = 0 ; i < 
re.numRecords( ) && 
re.hasNextElement() ; i++){ 

                id = re.nextRecordId ;)  (  

                this.rs.deleteRecord(id  (;  

            }  

                  }  

       
 
catch(javax.microedition.rm
s.RecordStoreException rse {)  

            throw new 
java.lang.Exception(rse.get
Message()); 

} 

        }  
     اين متد براي پاك كردن يك ركورد است كه 

 وارد شده از ليست number  يا  nameبراساس
  .كند حذف مي

public void update(String 
name_nom, int mode,String 
newname,String 
newdiscription,String 
newnom) throws 
java.lang.Exception{ 

   try{ 

            this.name_num = name_nom ; 
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            this.mode = mode ; 

            
javax.microedition.rms.Reco
rdEnumeration re = 
this.rs.enumerateRecords(thi
s,null,true) ; 

            int id ; 

            
java.io.ByteArrayInputStre
am bais ; 

            java.io.DataInputStream 
dis ; 
             

            for(int i = 0 ; i < re.numRecords() 
&& re.hasNextElement() ; i++){ 

                id = re.nextRecordId(); 

                this.rs.deleteRecord(id) ; 

                try{ 

                    
this.insert(newname,newdis
cription,newnom) ; 

                } 

                catch(java.lang.Exception 
exc){ 

                    throw new 
java.lang.Exception(exc.get
Message()) ; 

                } 

            } 

        } 

        
catch(javax.microedition.rm
s.RecordStoreException rse){ 

            throw new 
java.lang.Exception(rse.get
Message()) ; 

        } 

        catch(java.io.IOException 
ioexc){ 

            throw new 
java.lang.Exception(ioexc.ge
tMessage()) ; 

        }       

    } 

 
     همانطور كه از اسم آن مشخص است براي تغيير دادن 

كه ركورد قبلي را پاك . اسم و يا شماره استفاده مي شود
  .مي كند و جديد را جايگزين آن مي كند

شته شده به صورت كامل به      براي مشاهده كدهاي نو
  . مراجعه كنيد2پيوست 
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 استفاده از كالس -6-2
database_management  

     پس از نوشتن كدهاي كالس 
database_management وارد 

  شويم  نرم افزار ميMIDPمحيط 

تا با تعريف فرم ها و برقراري اتصال بين آنها برنامه را 
  .كامل كنيم

 مورد نياز خود را به صفحه  فرم6     براي شروع كار 
فرم هاي ما هر كدام يك صفحه از موبايل . اضافه مي كنيم

 ، Paletteبراي اينكار از پنجره . را نمايش مي دهند
  . را انتخاب مي كنيم Fromگزينه 

     فرم اول صفحه اول موبايل است كه در دكمه منوي 
 دكمه براي لينك به صفحات ديگر و يك دكمه 4خود 
  . از فرم داردخروج

     براي تعريف كردن دكمه ها و عملكرد آنها روي فرم 
 Screen دوبار كليك مي كنيم تا وارد صفحه 1

design در اينجا از پنجره.  شويم Palette  و
 دكمه هاي مورد نياز را  Commandsقسمت 

  .كنيم كشيده و در صفحه فرم رها مي

 آنجا مي  دارد كه از Edit     هر دكمه يك گزينه 
توان نحوه عملكرد دكمه و اينكه به كدام صفحه لينك 

 Editكه با كليك بر روي . شود را مشخص كنيم
  .پنجره باز مي شود كه سه گزينه دارد

  

  
  Action  پنجره  16شكل

  

     گزينه اول براي مشخص كردن مقصد لينك مربوطه 
 رفته و Aertاست و اينكه اگه خطايي رخ دهد به فرم 

ي مورد نظر را طبق كد نوشته شده، به اطالع كاربر خطا
  [4].برساند

  . استفاده مي شودExit     گزينه دوم براي دكمه 

  
  Screen Design صفحه  17شكل

     با تعريف تك تك دكمه ها براي هر فرم و متصل 
كردن آنها به طور خود كار لينك هاي مربوطه در صفحه 

Flow Desingهاي آن نيز  متصل مي شود و كد 
  .نوشته مي شود
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     در بقيه صفحات نيز بنا به كاربرد آن صفحه 
Paletteهاي مورد نياز را اضافه مي كنيم .  

 توضيح 2     همچنين نحوه اضافه كردن تصوير در فصل 
  .داده شد

     پس از انجام اينكار و برقراري لينكهاي بين صفحات 
راي اينكار قبال با حال بايد كد هاي هر دكمه را بنويسم ب

كالسي با 
 ساخته  database_managementنام

  .ايم كه مفصال به توضيح اشيا و  متد هاي آن پرداختيم

     براي استفاده از اين كالس روي يكي از دكمه ها در 
 راست كليك كرده و Screen designصفحه 
  . را انتخاب مي كنيم Go to sourceگزينه 

يسي مي شويم كه در اينجا فقط در      وارد صفحه كد نو
  .قسمت هاي سفيد رنگ مجاز به نوشتن دستورات هستيم

 از كالس dbmيك شئي بنام 
database_management به صورت  

  .كنيم و از آن استفاده مي كنيم زير تعريف مي

  private 
mypackage.database_manag
ement dbm  ;  

ي نوشته شده ها  كدupdate     به طور مثال در فرم 
  : به صورت زير استokدر دكمه 

try{ 

                    
this.dbm.update(txtLname.ge
tString(),this.dbm.FIX_NAM
E_MODE, 
txtNname.getString(),txtNd

esc.getString(),txtNNumber.
getString()) ; 

                    if (alert1 == null) { 

                        alert1 = new Alert(null, 
"Update Compelte!", 
null,AlertType.INFO); 

                        alert1.setTimeout(3000); 

                     } 

                     else{ 

                        this.alert1.setString("Error 
In Update!") ; 

                     } 

                } 

                catch(java.lang.Exception 
exc){ 

                } 

 هم براي نمايش اخطار ها اضافه alert     يك فرم 
  :مي كنيم كه كدهاي آن به صورت زير است

public Alert get_alert1() { 

        if (alert1 == null) {                        

            alert1 = new Alert(null, 
"<Enter Text>", null, 
AlertType.INFO);                         

            alert1.setTimeout(-2); 
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alert1.setIndicator(get_indic
ator1());                       

        }                        

        return alert1; 

    }    
     به همين ترتيب تمام دكمه ها و فرم ها را تعريف كرده 

  .و كد آنها را به طور مشابه مي نويسيم

 Runدر پايان براي مشاهده عملكرد برنامه از منوي 
 را انتخاب مي  Run main Projectگزينه 

صفحه موبايلي .  استفاده مي كنيمF6كنيم يا از كليد 
ي توان به كمك آن اجراي برنامه را ظاهر مي شود كه م

  .ديد

  
    منوي برنامه18شكل

   فرستادن برنامه به گوشي موبايل-6-3

     براي اينكار يك بار از برنامه اجرا مي گيريم تا فايل 
build.xml ساخته شود، فايل اجرايي در مسير ذخيره 

  ساخته jar و با پسوند distپروژه و در فايلي به اسم 
اين فايل را به گوشي منتقل مي كنيم و روي . شود مي

  . مي كنيم Instalگوشي مورد نظر 

 گيري نتيجه-7 -3
توان يافت كه منكر نقش       امروزه كمتر كسي را مي

اكثر . افزار در عصر اطالعات و ارتباطات باشد اي نرم پايه
افزار را به  كشورهاي پيشرفته و يا درحال توسعه اهميت نرم

ي خاص و بازار بزرگي كه دارد درك ها خاطر ويژگي
اند و دستيابي به سهمي از اين بازار را سرلوحة  مودهن

  .اند سياست هايشان قرار داده

ها نشان       بررسي روند تغييرات تكنولوژي در كشور
گذاري فراوان و  دهد كه كشورهاي پيشرفته با سرمايه  مي

افزار، كه  نرمهاي نو از جمله  فعاليت زياد در انواع فنّاوري
ها دارد، به  هاي گوناگوني  نسبت به ساير فنّاوري تفاوت

دنبال حفظ موقعيت و برتري اقتصادي و اجتماعي و به 
عدم نياز . يافتگي خود هستند طور خالصه گسترش توسعه

به مرحلة ساخت تجهيزات و راه اندازي خط توليد و يا 
 در امكان همكاري از راه دور و وسايل كار ارزان و

در اين شرايط . ها است هايي از اين تفاوت دسترس، نمونه
افزار قدرتمند و پويا، مزيتي رقابتي  داشتن يك صنعت نرم

براي كشورها محسوب شده و به توسعه يافتگي آنها 
  .كند كمك مي

افزار تنها آموزش و تربيت       كليد توسعة صنعت نرم
ات نيست؛ نيروي انساني و اخذ تكنولوژي و خريد تجهيز

بلكه اين مهم مستلزم يك سيستم هماهنگ شامل 
عواملي . اي از فرآيندها و عوامل مختلف است زنجيره

هاي  هاي رقابت، روش هاي بازاريابي و شيوه چون روش
هاي  هاي دولت و بنگاه ها، استراتژي مديريت شركت

افزاري، استانداردها و مراكز تدوين آن، سطح  نرم
 پيشرفت، آموزش و تأمين نيروي هاي تكنولوژي و روش

انساني و ارتباط دانشگاه و صنعت و ارتباط اين عوامل با 
  .افزار دارند يكديگر نقش اساسي در توسعة صنعت نرم

     در نهايت پيشبيني مي شود كه به دليل جذابيت 
هاي ذاتي برنامه نويسي براي دستگاه هاي همراه، 

و برنامه نويسان همچنين ايجاد تسهيالت براي كاربران 
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. روند رو به رشد و توسعه آن بيش از پيش ادامه يابد
اما نكته اي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه 
ايجاد صنعت نرم افزار، بويژه در زمينه برنامه نويسي 
موبايل مستلزم كمك سرمايه گزاران و البته پشتيباني 

نامه مراكز علمي همچون دانشگاه ها به منظور توليد بر
 .هاي با كيفيت و داراي يك استاندارد مشخص است

  :قدرداني

الزم است كه از كليه دوستان و دانشجوياني كه در 
تهيه اين گزارش مرا ياري كرده اند از جمله خانم  
رضوان مالطايفه و الهه احمدي تشكر نمايم موفقيت 

  .ايشان را خواستارم
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