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چكیده :سیستم عامل اندروید ،یک سیستم عامل رو به رشد ،رایج و پر استفاده در گوشیهای تلفن همراه امروزی است .تحت این سیستتم
عامل ،نرمافزارهای کاربردی و بازیهای متعددی که اغلب خارجی هستند ،طراحی شدهاند .گستتر کتاربرد ایتن سیستتم عامتل و ف تدان
وجود نرمافزارهای بومی ،باعث شده است که توسعهدهندگان ایرانی تولید نرمافزار بتهستمت ستاخت نترمافزارهتای کتاربردی تحتت اندرویتد
گرایش پیدا کنند .در این م اله ،مشخصات اصلی ،معماری ،زبان و محیط برنامهنویسی اندروید ،و نیز پایگاه داده قابل استفاده ،رو کتار بتا
پیام کوتاه و بلوتوث و طراحی رابط گرافیکی تحت این سیستم عامل معرفی شده است .سپس مشخصات یک نرمافزار بومی ایرانی که توستط
نویسندگان برای مدیریت مالی در سفر تحت سیستم عامل اندروید طراحی شده است ،بیان میشود.
كلمات كلیدی :اندروید ،بلوتوث ،پیام کوتاهSQLite ،

 -1مقدمه
اولین باری که تلفنهمراه به بازار آمد و ارتباط افتراد در تمتامی ن تاط،
بدون استفاده از برق و خطوط کابلی عادی تلفنی ،برقرار شد ،بستیاری
از افراد دچار شگفتی شدند و کمتر کسی تصور میکرد روزی فرا رستد
که تلفنهمراه ازجمله ملزومات زندگی انستانهتا شتود .امتروزه صتدها
میلیون نفر در سرتاسر دنیا از تلفنهای همراه خود برای انجام کارهای
مختلف ،استفاده میکنند.
تا چند سال اخیر واژهی سیستمعامل در بین گوشتیهتای تلفتن
همتتراه معنتتا و مفهتتوم خاصتتی نداشتتت .امتتا بتتا گستتتر روزافتتزون
فناوریهای رایانه ای و فناوری اطالعتات و کتاربرد اینترنتت در زنتدگی
افراد ،سازندگان گوشیهتای تلفتنهمتراه بته فکتر ستاخت و طراحتی
سیستمهای عامل برای تلفتنهمتراه افتادنتد .در پتی ایتن تصتمیمات،
شرکتهای مطرح ساخت گوشیهتای تلفتنهمتراه ،نستل دوم و ستوم
گوشتتیهتتای ختتود را عرضتته کردنتتد .ایتتن گوشتتیهتتا دارای امکانتتات
سخت افزاری بیشتری بودند که شامل پردازنده ،حافظه و دیسک سخت
بود و ت ریبا به صورت یک رایانهی کوچک طراحی شتده بتود .یکتی از
انواع این سیستمعاملها ،سیستمعامل اندروید میباشد کته طرفتداران

زیادی در میان شرکتهتای ستازنده تلفتنهمتراه و کتاربران آنهتا در
سراسر دنیا دارد [ .]1همچنین امروزه هزاران نترمافتزار مختلتف بترای
انواع سیستمعاملها از جمله اندروید ،وجتود دارد کته بع تی جنبتهی
سرگرمی و تعدادی جنبهی کاربردی دارند ،بع ی دیگر آموزشتیانتد و
تعدادی از این نرمافزارها جنبه ی امنیتی دارند .امتا متاستفانه اکیریتت
این نرمافزارها غیر ایرانی هستند .زیرا ساب هی برنامهنویسی تلفن همراه
در ایران بسیار کوتاه است.
در این میان برنامهنویسی برای سیستتمعامتل اندرویتد ،در ایتران
بیش از برنامهنویسی برای هر سیستمعامل دیگری ،رواج دارد .بتر ایتن
اساس ،تصمیم گرفته شد تا برای سهیم شدن در ایتن صتنعت بتزر ،
نرمافزاری تحت سیستم عامل اندروید ،برای مدیریت مالی در ستفرهای
گروهی طراحی گردد .اما برنامهنویسی در محیط گوشیهی تلفن همراه
دانشی فراتر از دانش معمول برنامه نویسی نیاز دارد .برنامه نویس ،عالوه
بر تسلط بر زبان جاوا ،نیاز به آشنایی با برنامهنویستی پایگتاه دادههتای
قابل استفاده در اندروید ،فناوریهای خاصی میل بلوتوث ،پیام کوتتاه و
بیسیم ،سرویسهای سیستم عامل ،معماری و کتابخانههای در دسترس
اندروید و طراحی رابط کاربر دارد .بنتابراین در ایتن م الته ابتتدا انتواع
فناوری ها و ملزومات مورد نیاز برای آشنایی با اندروید و برنامتهنویستی
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با آن ارائه میشود .سپس مشخصات نرمافزار تولید شده در این محتیط
با نام  GoVoمعرفی میشود.
ساختار ادامه م اله به ایتن شترح استت :در بختش دوم ،سیستتم
عامل اندروید با معماری ،محیط زمتان اجترا و ستایر جزئیتات معرفتی
می شود .بخش سوم ،یکی از نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده کارامتد و
رایج در محیط اندروید را تشریح می کند .بخش چهارم بته آشتنایی بتا
محیطهای برنامه نویسی اندروید اختصاص دارد .بخش پتنجم پیرامتون
فناوریهای قابل برنامهنویسی و پرکاربرد در اندروید میل بلوتوث و پیام
کوتاه بحث شده است .بخش ششتم ،بته بررستی طراحتی رابتط کتاربر
میپردازد .بخش هفتم ،خصوصیات نرمافتزار جدیتد متدیریت متالی در
سفر را بررسی کرده است .بخش هشتم هم به نتیجهگیتری اختصتاص
دارد.

 -2سیستم عامل اندروید
سیستمعامل تلفتنهمتراه ،نتوعی سیستتمعامتل استت کته مخصتوص
دستگاههای قابل حمل میباشد و کنترل این نوع دستگاهها را برعهتده
دارد .در اصل شبیه به سیستمعامتل مایکروستافت وینتدوز و لینتوکس
است که کنترل یک رایانه رومیزی یا لپتاپ را بر عهده دارنتد .بتا ایتن
حال ،سیستمعامل تلفنهمراه در حال حاضر تا حدود زیادی سادهترنتد
و متیبایستت استتانداردهای مختلتف مختابرات تلفنتی نظیتر ،GSM
 CDMAویا قالب ویدئویی  TGPPرا درکنارسایرخدمات شبکهستازی
نظیرتبادل داده با استتفاده ازامتواج متادون قرمتز ،شتبکههتای محلتی
بیسیم ،مجموعه پروتکل  TCP/IPبترروی شتبکههتای سیّارستلولی و
بلوتوث راپشتیبانی کنند .همچنین سیستمهای عامل میبایست تاجای
ممکن مصرف انرژی رابهمنظور افزایش مدت زمتان استتفاده از بتاتری،
حداقل کنند .سازندگان سیستتمهتای عامتل همتراه ،محصوالتشتان را
بهگونهای طراحی وبهینه کردهانتد تتا از کتارایی پردازنتدههتا وحافظته
تلفنهای همراه درکنارافزایش پهنای باند شبکههای بتیستیم ،نهایتت
استفاده را ببرند .نمونه بارز سیستمهایعامل از این نوع در حال حاضر
بهروی تلفنهایهمراه هوشمند ،دستیاران دیجیتال ،رایانههای جیبتی،
تبلتها و یا آنچه اغلب بهعنوان ابزارهای هوشمند گفته میشود ،قترار
دارند .اندروید یک سیستمعامل تلفنهمراه میباشد که در آغاز شرکت
کامپیوتری کوچکی بود که توسط فردی به نام اندی روبین و سهتتن از
همکارانش پایهگذاری شده بود .واژه اندروید بهمعنای روبات کوچتک و
شبه انسانی است که بهوسیله کامپیوتر کنترل میشتود و متیتتوان در
فارسی واژه شبه انسان را برای آن برگزید .در سال  ،2۰۰۲گوگل امتیاز
اندروید را از این شرکت خریداری کرد و پس از آن اندی روبتین را بته
سمت قائم م ام این شرکت و مسئول پتروژههتای مربتوط بته اندرویتد
برگزید .تیم مسئول پروژه ،طراحی نوعی سکوی اجرایتی تلفتنهمتراه،
مبتنی بر سیستمعامل لینوکس را آغتاز کترد .در ستال  ،2۰۰7گوگتل
خبر از یک تحول بزر در صنعت تلفتنهمتراه داد .در ایتن ستال بته
کوشتتش و پتتیگیتتری گوگتتل ،اتحادیتتهای بتتا نتتام Open Handset

مجله علمی تخصصی پیک  -شماره  -7بهار39

 Allianceبتتا ع تتویت بتتیش از  9۰شتترکت فعتتال در زمینتته تولیتتد
نرمافزارهای مربوط به تلفنهمراه و تولیدات مشابه تشکیل و این اتفاق
به سرعت ،توجه بسیاری از شرکتهای بزر جهان مانند سامستون ،
ال جی ،اچتیسیو و غیره را به خود جلب کرد .گوگل قصد داشتت کته
اندروید ،رایگان و متنباز باشد .از اینرو بخش زیادی از کدهای اندروید
تحت لیسانس متنباز مربوط به آپاچی نسخه  2.۰ارائته گردیتد .البتته
هسته لینوکس موجود در این سیستمعامل با پروانته عمتومی همگتانی
گنو نسخه  (GPLv2) 2منتشر شد .این کار به این معنا بود که هر که
قصد کار با اندروید را داشت میتوانست کد منبع آنرا دریافتت نمایتد.
عالوه بر این فروشندگان (که اغلب تولیدکنندگان ستختافتزار بودنتد
میتوانستند قسمتهای مورد نیاز خود را به آن افتزوده و بتا سفارشتی
کردن آن ،محصول خود را از دیگر نسخههای موجود ،متمایز نماید .این
مدل ساده باعث جذابیت اندروید و تحریک تولیدکنندگان به استفاده از
آن شد .در اکتبر  ،2۰۰۲اولین تلفنهمراه اندروید جهان ،توسط شرکت
اچتیسی به نام  T- mobileطراحی و تولید شد .دستاورد اصلی قبتول
کردن اندروید ،ارائه یک رویکترد یکستان بترای تولیتد برنامتههتا بتود.
برنامهنویسان تنها میبایست برای اندروید برنامتهنویستی متیکردنتد و
برنامه آن ها قابلیت اجرا بر روی تعداد زیادی از ابزارهای موجود را که از
سیستم عامل اندرویتد استتفاده متینمتود ،پیتدا متیکترد .در دنیتای
گوشیهای هوشمند ،برنامتههتای کتاربردی مهتمتترین حل ته زنجیتر
موف یت است ].[5][8

 -2-1ویژگیهای سیستم عامل اندروید
از آنجا که اندروید متن باز بتوده و بترای سفارشتی کتردن در اختیتار
تولیدکنندگان قرار دارد ،یک ترکیب ثابت و مشخص برای سختافزار و
نرم افزار در متورد آن وجتود نتدارد ،امتا در کتل ختود اندرویتد از ایتن
ویژگیها پشتیبانی مینماید:
 طراحی گوشی :این سکوی اجرایی ستازگار بته طترحبنتدی
گوشیهای هوشمند بزر تر وسنتی است ،گوشیهتایی بتا
کتابخانه  VGAو  2D graphicsو کتابخانه گرافیکی 3D
براساس مشخصات در.OpenGL ES
 ذخیرهسازی :نرمافتزار  ،SQLiteیتک پایگتاه داده رابطتهای
سبک ،برای اهداف ذخیرهسازی دادهها میباشد.
 اتصتتال :اندرویتتد از تمتتامی فنتتاوریهتتای اتصتتال شتتامل
،UMTS ،EV-DO ،CDMA ،IDEN ،GSM/EDGE
 NFC ،LTE ،WI-FI ،Bluetoothو WiMAX
پشتیبانی میکند.
 پیام :خدمات  SMSو  MMSفرمهایی هستند که اندرویتد
برای ارستال پیاتامهتای متنتی یتا همتان  SMSاز آنهتا
پشتیبانی می کند.
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مرورگر وب :مرورگر موجود در اندروید بر استاس چتارچوب
کد باز  WebKitتوسعه یافتهاست و همراه با جاوااسکریپت
V8کروم است.
پشتیبانی از قالبهای چند رسانهای :اندرویتد از قالتبهتای
مختلف فایلهای مالتیمدیا پشتتیبانی متیکنتد،WebM :
،MPEG-4 SP ،HE-AAC ،AAC ،H.264 ،H.263
،OggVorbis ،MIDI ،MP3 ،AMR-WB ،AMR
.WebP ،BMP ،GIF ،PNG ،JPEG ،WAV ،FLAC
پشتیبانی سختافزاری :اندروید از ستختافزارهتای مختلتف
همچتتون  ،GPSدوربتتین ،صتتفحه لمستتی ،شتتتابستتنج،
ژیروستتکوپ ،فشارستتنج ،سنستتورهای فشتتار و ت ریتتب و
ترمومتر پشتیبانی می کند.
چندین زبان :اندروید از چندین زبان پشتیبانی میکند.
چند لمسی :اندروید از صفحههای  Multi-touchپشتتیبانی
میکند.
چند وظیفگی :عملکترد چنتد وظیفگتی از مزایتای اندرویتد
است.
پشتتتیبانی از فلتتش :اندرویتتد  2.3ازفلتتش  10.1پشتتتیبانی
میکند.
پشتیبانی از اتصاالت اینترنتی بیسیم و با سیم ].[1][8
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میبخشد .مهمترین آنها قابلیت تطابق با سختافزار ،امنیت و امکانات
آن میباشند.
 تطابق با سختافزار :لینوکس یک بستر نرمافزاری با قابلیتت
تطبیق نسبتا آسان روی معماری ستختافتزاهتای مختلتف
میباشد .چیزی که لینوکس به اندروید میآورد ،یک ستطح
از انتزاع سخت افزار است .با توجه به پایهگذاری اندروید بتر
لینوکس ،نباید خیلی نگران ویژگی های سختافزار باشتیم.
اغلب قسمت های ستطح پتایین لینتوکس توستط زبتان c
نوشته شده است ،که به تولیدکنندگان اجازه می دهتد کته
اندروید را بر روی دستگاههای مختلف سوار کنند.
 امنیت :لینوکس یک سیستم با امنیت باال است ،که بیش از
چند دهه در میان محیطهای سخت آزمتایش شتده استت.
اندروید به امنیت لینوکس متکتی استت .تمتام برنامتههتای
کاربردی اندروید بهصورت مجزا و با دسترسیهای هماهن
شده به وسیله سیستمعامل لینوکس اجرا می شود.
 امکانات :لینوکس با امکانات مفیدی همتراه استت .اندرویتد
تعدادی از آنها را استفاده میکند؛ میل پشتیبانی متدیریت
حافظه ،متدیریت بترق و مصترف بتاتری و متدیریت شتبکه
].[5][7

 -2-2-2محیط زمان اجرا

 -2-2معماری اندروید
سیستم عامل اندروید همانند کیک شامل الیههای مختلفی استت .هتر
الیه هدف ،وظایف و خصوصیات منحصر به فرد ختود را دارا متیباشتد.
الیه ها کامالً قابل تفکیک نبوده و اغلب در هم نفوذ میکنند .شتکل 1
الیههای سیستم عامل اندروید را نشان میدهد.

این الیه حاوی کتابخانه های  Cو  C++هستند که اغلب از مجامع کد
باز بهمنظور دستیابی به سرویسهای مورد نیتاز بته الیته برنامته هتای
کاربردی اندروید افزوده شدهاند.گرچته از بستیاری از ایتن کتابخانتههتا
بدون تاییر استفاده شده ،اما بخشها و کتابخانههای اساسی آن بته دو
دلیل بهصورت کامل بازنویسی شده است 1( :فناوری که بترای ایجتاد
ساختار هدفمند برای دستگاههای کوچک که از بتاطری استتفاده متی
کنند و ( 2مجوز که برای آسانتر کردن استتفاده از آن بترای دیگتران
بدون دغدغه مجوز و کپی رایت برای تاییر.
همچنین دالویک که در این بخش تعبیه شده است ،یتک ماشتین
مجازی با ساختاری هدفمند است که منحصرا بترای اندرویتد طراحتی
شده است و توسط  Dan Bornsteinو گروه او در گوگل توسعه یافتته
است .دالویک برای اجرای قابلیتهای اساسی مانند مدیریت حافظه کم
و چند نخی ،متکی بر هسته لینوکس است ].[5][7

 -2-2-3چارچوب برنامه
شكل ( :)1الیههای سیستم عامل اندروید ][7

در زیربخشهای بعدی ،این الیهها معرفی میشوند.

محیط کاملی است که سرویسهای متعددی را در اختیار برنامهنویسان
قرار میدهد .گستردگی این الیه سبب بروز خالقیت و تولید برنامههای
کاربردی متنوع میشود ].[5

 -2-2-1هسته لینوكس
اندروید بر روی لینوکس ساخته شده است .لینوکس ،سیستمعامل کتد
باز و کاملی است و خصوصیات منحصر بفردی بته ایتن سیستتمعامتل
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این الیه شامل برنامههایی است که در اختیار استفاده کنندگان اندروید
قرار میگیرد که میتوانند بهصورت از پیش نصتب شتده روی دستتگاه
ارائه و یا از یکی از مارکتهای اندروید دانلود شده باشند ].[5

 -2-3زبان برنامهنویسی اندروید
زبان برنامهنویسی برای سیستمعامل اندروید ،زبان جاوا میباشد .اما بتا
جاوای استاندارد روبرو نخواهیم بتود؛ چترا کته اندرویتد مجموعتهای از
کتابخانههای مختص به خود را دارد که باید آنها را عالوه بر جاوا یتاد
گرفت.

 -2-4دالیل فراگیرتر بودن اندروید





برخی از این دالیل عبارتند از:
 برنامه ها :برنامهها همانند خون جاری در ر هتای سیستتم
عاملها می باشند .اگرسیستم عاملی بهترین باشد اما برنامه
و نرمافزار نداشته باشد ،باید بگوییم کته آن سیستتم عامتل
مرده است .برنامههایی که برای اندروید وجود دارنتد بستیار
متعدد و کاربردی میباشند ] .[6آمارهتایی از نترمافزارهتای
موجود برای اندروید در شکل  2دیده میشود.



شكل ( :)2آمار نرمافزارهای موجود اندروید ][11





حق انتخاب :بهدلیل استفاده سیستمعامل اندرویتد بتر روی
اکیر تلفنهای همراه ،کتاربر ایتن حتق انتختاب را دارد کته
سیستمعامل اندروید را بر روی تلفنهمتراه بتا نتام تجتاری
مورد عالقه خود داشته باشد ].[6
تنوع محصوالت :تلفنهای اندرویدی دارای انواع و مدلهای
بسیاری هستند .از تلفن غولپیکری همانند گالکستی نتوت
گرفته تا گوشیهای کوچکی همانند اکسپریا مینی .میتوان
گفت که با هر بودجهای میتوان یک تلفن اندرویدی داشتت
].[6

آزادی :سازندگان هرجور که دوست دارنتد متیتواننتد ایتن
سیستمعامل را برای محصوالت خود بهینه کنند .در ضتمن
اندروید ف ط مختص به تلفنها نیست .این سیستتمعامتل را
میتوان روی تبلتها ،تلویزیونها و ستاعتهتای مچتی هتم
استفاده کرد .البته کدباز بودن مست یماً مصترفکننتده را از
مزیتتتهتتایش بهتترهمنتتد نمتتیستتازد ،امتتا دستتتآوردهتتای
شتتترکتهتتتای تولیتتتد کننتتتده از ایتتتن خاصتتتیت ،بتتترای
مصرفکنندگان خوشایند و خوشحال کننده خواهد بود ].[6
تجربه کاملتر گوگلی :اندروید بهخوبی با سرویسهای گوگل
از جملتته ،Google Maps ،Google Drive ، Gmail
،Google Music ،Google+ ،Google Chrome
 YouTubeو غیره سازگار است ].[10
توانایی اجرای همزمان چند برنامه :اندروید از نسخه  1٫۰به
بعد قابلیت اجرای برنامته هتا بتهطتور هتمزمتان را داشتت،
صرفنظر از آنکه ایتن برنامتههتا از برنامتههتای سیستتمی
تلفنهمراه باشند یتا از فروشتگاه اندرویتد .بتا ایتن ویژگتی،
اندروید اجازه میدهتد کته در آن واحتد چنتدین برنامته و
نرمافزار مختلف استفاده شود .ایتن ویژگتی تتا حتد زیتادی
وابسته به توانایی اندروید در پشتیبانی از پردازندههای قتوی
است؛ چرا که به کمک این پردازنتدههتای قتوی بتهراحتتی
میتوان چندین برنامهی مختلف را در یک زمان اجترا کترد
بدون اینکه کوچکترین ناتوانی در سیستمعامتل بتهوجتود
آید ].[10
ویجتتت :یکتتی از خاصتتیتهتتای کلیتتدی اندرویتتد قابلیتتت
شخصیسازی صفحه اصلی با نگهداری ویجتهتا در صتفحه
اصلی گوشی است که همیشه در دستترس و همیشته قابتل
رویت هستند (بدون اجرای هیچ برنامهی ابتدایی  .با ویجت
برروی صفحه اصلی ،میتوان بهراحتی بته انتواع تنظیمتات،
بهسرعت و به آسانی دسترسی پیدا نمود ].[10

 -3پایگاه داده SQLite
وقتی صحبت از پایگاه داده رابطهای میشود ،توسعهدهندگان نرمافزار و
مدیران سیستم به یاد  MySQLو  PostgreSQLمیافتند.
ایتن دو پایگتتاه داده ،هتر چنتتد بستتیار قدرتمنتد هستتتند ،امتتا در
محیطهای کوچکتر ،وقتی نیاز به یک پایگاه داده سبک و سریع باشد،
کارا نیستند .بنابراین اینجاست که  SQLiteخود را نشان میدهتد.
بسیاری از محصوالت منبعباز و تجاری از این پایگاه داده در نترمافتزار
خود استفاده کتردهانتد و احتمتال متیرود محبتوبتترین پایگتاه داده
پیادهسازی شده در نرمافزارها و اسکریپتهای فعلی دنیا باشد ].[2
پایگتاه داده  SQLiteیتتک کتابخانتته فشترده متتیباشتتد و طتتوری
طراحی شده است که مسئولیت کنتترل انتواع شکستتهتای مختلتف،
مانند کمبود حافظه ،خطاهتای دیستک و قطتع بترق را داشتته باشتد.
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بنابراین بیشتر در سکوهای اجرایی تلفتن همتراه کته دوره زنتدگی در
آنها کم است و نیازی به بخش سرور جداگانه بترای پترداز ندارنتد،
استفاده میشود .حجم این کتابخانه کمتر از  ۲۰۰کیلوبایت است و این
حجم وابسته به سکوی اجرایی و تنظیمات بهینتهستازی کامپتایلر دارد
].[12

 -3-1ویژگیهای SQLite
برخی از این ویژگیها عبارتند از ]:[12


پیکربندی صفر ( نیاز به راهاندازی ندارد



اجرای بیشتر دستورات SQL92



یک پایگاه داده کامل که دادهها را در یک فایل با سکوهای
اجرایی ت اطعی و به صورت مجزا ذخیره میکند.



ذخیره دادهها در حجم گیگا بایت و حتی ترابایت



برای بسیاری از عملیاتها ،سریعتر از پایگاههای داده مبتنی
بر سرویس دهنده/سرویس گیرنده کار میکند.



ساده است و ابزارهای آن در دسترس است.



پایگاه دادهایست با مستندات خوب



به راحتی در سایر پروژهها قابل تعبیه است.




مست ل از سختافزار است.
قابل نصب روی انواع سکوهای اجرایی میباشد.

 همه منظوره است.
آن دسته از ویژگیهای  SQLکه  SQLiteپشتیبانی نمیکند به
شرح زیر میباشد:






پیوند خارجی از سمت راست و پیوند خارجی کامل
دستور  :alter tableالبته بع ی از دستورات  Alterمانند
 Renameو  Add columnپشتیبانی میشود ،ولی
دستوراتی مانند  Drop columnو  Alter columnو
 ،Add constraintخیر.
تریگرهای کامل :برای هر سطر trigger ،ها پشتیبانی
میشوند ،اما برای هر وضعیت خیر.
نوشتن دیدها :دیدها در  SQLiteف ط خواندنی هستند.
کلید خارجی نیز از نسخه  9...13پشتیبانی میشود ].[12

 -3-2معرفی پایگاه داده اندروید
اندروید از طریق ترکیتب پایگتاههتای داده  SQLiteو ارایته دهنتدگان
محتوا ،به ساختار داده و ذخیره و بازیابی اطالعات شکل داده استت .از
 SQLiteبرای ذخیره اطالعات برنامته استتفاده متیشتود .هتر برنامته
میتواند یک پایگاه داده مخصوص به خود بسازد و به صورت کامتل بتر
آن کنترل داشته باشد .با استفاده از این منبع ،ارایه دهنده محتوا یتک
رابط عمومی و قوی ب رای به اشتراک گذاری اطالعات ذخیتره شتده در
پایگاه داده در اختیار قرار میدهد .ارایه دهندگان محتوا رابطی برای در
اختیار قترار دادن و گترفتن اطالعتات ،بتا استتفاده از آدرس  URIکته
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بهصورت  content://تعریف متیشتود ،معرفتی متینماینتد .ایتن کتار،
برنامهنویس را قادر میسازد تا الیه برنامه را از الیه دادهی زیترین جتدا
نگهدارد.
ارایه دهنده محتوا میتواند بتین برنامتههتای دیگتر بته اشتتراک
گذاشته شود ،در اطالعاتش جستجو شود ،رکوردهایش بهروز یا حتذف
یا اضافه شود .هر برنامهای (البته باداشتن اجتازه دسترستی متیتوانتد
اطالعات موجود در ارایه دهنده محتوای برنامهای دیگر را تاییتر دهتد
که البته این شامل حال ارایه دهنتدگان محتتوای محلتی اندرویتد نیتز
میشود.
تعداد زیادی ارایه دهنده محتوای محلی وجتود دارنتد کته اجتازه
دسترسی به اطالعاتشان را به برنامههای دیگر میدهند .چند نمونته از
این ارایه دهندگان محتوا مدیریت تماس ،گالری فیلم و عکس و ت تویم
میباشند.
با انتشار یا در دسترس قرار دادن ارایه دهنده محتوای برنامه ،این
امکان به ستایر برنامتههتا داده متیشتود تتا از اطالعتات برنامته بترای
غنیسازی برنامه خودشان استفاده کنند .م ادیر محتوابته منظتور وارد
کردن سطر جدیتد بته داختل جتدول استتفاده متیشتوند .هتر شتی
 ContentValuesیک سطر از جدول را بهصورت اسم ستون به م تدار
بیان میکند .بدین معنی که اسم یک ستتون از جتدول را متیگیترد و
م دار مورد نظر را به آن ستون اضافه میکند .یک شتی از اشتارهگتر،
نتیجه یک پرسوجتو در پایگتاه داده استت .صترفنظتر از استتخراج و
بازگرداندن یک کپی از م دار مورد جستجو ،مکاننماها به نتیجهی بته
دست آمدها شاره میکنند .مکاننماها موقعیت یامکان (سطر نتیجه یا
نتایج موجود را نشان میدهند .اندروید از روشی استفاده متیکنتد کته
مطمئن شود پرسوجوها بهصورت غیرهمزمان انجام میشوند ].[9
کالس  CursorLoaderو مدیریت ( Loaderکه در اندرویتد 9.۰
معرفی شده است به کتابخانه پشتیبانی کننده از دستگاههای قتدیمی
نیز اضافه شدهاند تا خیال برنامهنویسان را از جهت هماهنگی با نستخه
قبلی اندروید راحت نمایند ].[9

 -4محیطهای برنامهنویسی تلفن همراه
برای برنامهنویسی تلفنهمراه ،محیطهتای مختلفتی ستاخته شتده کته
بع ی از آنها کامالً رایگانند و بع ی هم نسخه تجاری هستتند و بایتد
آنها را خریداری کرد .بع ی بسیار سادهاند و تنها مانند یک ویرایشگر
عمل میکنند و بع ی هم دارای امکانات خطایابی و غیره میباشند که
البته مشکالتی هم مانند سترعت پتایین و معمتوالً قیمتت بتاال دارنتد.
بنابراین آشنایی با آنها میتواند کمک زیادی به برنامهنویس کند.
این محیطها با نام  IDEشناخته میشوند و دارای امکاناتی مانند
مدیریت پروژه ،ویرایشگر ،کامپایلر ،شتبیه ستاز و خطایتاب هستتند .از
معروفتترین محتیطهتای برنامتهنویستی موبایتل متیتتوان ،Eclipse
 Netbeansو  IntelliJ IDEAرا نتتام بتترد Eclipse .یتتک محتتیط
برنامهنویسی قابل بستط و کتدباز استت ،کته در نتوامبر  2۰۰1توستط
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شتترکت  IBMارائتته شتتد .ترکیتتب ستتکوی اجرایتتی  Eclipseو JDT

ویژگیهای زیادی را به محیط برنامهنویسی  Eclipseمیدهد ]:[13



یک ویرایشگر نحو رنگی
گردآوری توسعه کد



یک کالس هدایتگر



یک File/Project manager



استفاده ،تاییر و توزیع رایگان نرم افزار

 یک رابط کاربری برای سیستمهای کنترل کد
برخی از ویژگیهای محیط برنامهنویسی اکلیپس عبارتند از ]:[13


معماری قابل بسط محیط برنامه نویسی



شكل ( :)3مقایسه محیطهای برنامهنویسی تلفن همراه

اجرای محیط برنامهنویسی  Eclipseبر روی انواع
سیستمعاملها مانند ویندوز ،لینوکس و MAC OSX



تکمیل کد خودکار



پیدا کردن نام کالسها ،متایرها و غیره



رایگان و کدباز بودن

 بررسی نحو دستورات
محیط  Netbeansاز سال  133.به عنوان یک پروژه دانشتجویی
با نتام اولیته  Netbeansشتروع بته کتار کترد .محتیط برنامتهنویستی
 Netbeansاولین محیط برنامهنویسی بود که از Java EE 7 ،JDK 7
و  JavaFX 2پشتیبانی میکرد .این محیط همچنین دارای ابزارهتایی
برای برنامهنویسی به زبانهای  C ،PHPو  C++است ].[16
ویژگیهای محیط برنامهنویسی :[16] Netbeans


انطباق خودکار دستورات و براکتها و بررسی نحو دستورات با
استفاده از رن



قابلیت نمایش دید کلی از پروژه

 دارای ابزار خطایاب تحلیلی
محیط برنامهنویسی  ،IntelliJ IDEAیک محیط غیر رایگان ولی
قدرتمنتتد و پرطرفتتدار استتت ،کتته اولتتین بتتار در ژانویته  2۰۰1توستتط
 JetBrainsارائه شد .این محیط اکیر زبانهای بتزر  ،تکنولتوژیهتا و
سکوهای اجرایی را پشتیبانی میکند ].[17
ویژگیهای محیط برنامهنویسی  IntelliJعبارتند از ]:[17




امکان خطایابی ،آزمون ،تعمیر و آموز

 -5فناوریهای قابل استفاده در اندروید
فناوریهای متعددی در گوشی تلفن همراه قابل استتفاده هستتند کته
سیستم عامل اندروید از همه آنها پشتیبانی میکند .برخی از آنها در
زیر بخشهای بعدی معرفی شدهاند.

 -5-1بلوتوث
بلوتوث یک رشته خصوصیت بیسیم است که ارتباطات مستافت کوتتاه
بین وسایل مجهز به تراشههای کوچک و اختصاصی بلوتتوث را تعریتف
میکند .بلوتوث یک استاندارد رادیویی و پروتکل ارتباطی برای مصارف
با توان پایین و برد کوتاه میباشد که با نصب یک ریزتراشه ارزان قیمت
در دستگاه فعال میشتود .اختتراع تکنولتوژی بلوتتوث در ستال 1334
تحول عظیمی در عرصه ارتباطات بهخصوص گوشیهای تلفنهمراه بته
وجود آورد.
مخترع بلوتوث ،یاب هارتسن اهل هلند است .بلوتوث یا به عبارتی
دندان آبی از نام پادشاه دانمارک به نام هارالد بلوتوث الهام گرفته شده
است .این فناوری یک استاندارد رادیویی و پروتکل ارتباطی برای ارتباط
یا اتصال با فاصله کوتاه است ] .[19از مزایای این فناوری متیتتوان بته
موارد زیر اشاره کرد:


کد بدون پیچیدگی

ردگیری و تعمیر خطا در هر سطح از کد و معماری
پاکسازی پروژه در کمترین زمان

 طراحی شده برای کار با پروژههایی با همه م یاسها ،از یک
پروژه شخصی تا پروژههای سازمانی
در ستتال  2۰11ستتایت  zeroturnaroundطتتی یتتک گتتزار  ،از
 19۰۰برنامهنویس جاوا درخواستت کترد محتیط برنامتهنویستی متورد
استفاده خود را اعالم کنند .اطالعات حاصل از انجتام نظتر ستنجی ،در
شکل  9دیده میشود ].[18




فناوری بلوتوث یک سیستم ارتباطی بدون سیم است ،که به
منظور حذف ارتباطات کابلی در بسیاری از دستگاهها ایجتاد
شده است.
مصرف کم انرژی و باتری در دستگاههای بدون سیم
بلوتوث یک تکنولوژی با سرعت باال میباشد که میتتوان بتا
استفاده از آن انواع فایتلهتا را بتین دو دستتگاه انت تال داد
].[19

 استفاده از فناوری بلوتوث رایگان بوده و انت ال و دریافت هر
حجمی از داده هزینهای نخواهد داشت.
سکوی اجرایی اندروید نیز از بلوتوث پشتیبانی متیکنتد و اجتازه
میدهد دستگاههای دارای بلوتوث بهصورت بیسیم با هم ارتباط داشته
باشند و دادهها را ارسال و دریافت کننتد .چتارچوب برنامته کتاربردی،
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توابعی را برای کار با بلوتوث در  APIبلوتوث اندروید در دسترس قترار
داده است .این  APIبه برنامهها این اجازه را متیدهتد ،کته بتهصتورت
بیسیم از طریق بلوتوث با دیگر دستگاههای دارای بلوتوث ارتباط ن طه
به ن طه و یا چند ن طهای داشته باشند .امکاناتی که  APIبلوتوث برای
برنامهها فراهم میکند عبارتند از ]:[9



جستجو برای پیدا کردن دستگاههای دارای بلوتوث






تطبیق دو دستگاه برای جفت شدن



انتشار کانالهای RFCOMM



ارسال و دریافت دادهها با دیگر دستگاهها

 مدیریت ارتباط چند ن طهای
در جدول  ،1فنتاوری بلوتتوث بتا دو تکنولتوژی بتیستیم WiFi
استاندارد  802.11aو  WiMAXم ایسه شده است ]:[20][21
جدول ( :)1مقایسه فناوریهای برتر بیسیم
)WiFi (a

Bluetooth

WiMAX
802.16

802.11a

802.15

Standard

2 - 66

5

2.45

)Frequency (GHz

80

54

0.72

)Speed (Mbps

50km

50m

10m

Range

Speed, Range

Speed

Low Cost

Advantages

Cost

Cost

Range

Disadvantages

با توجه به جدول  ،1مشاهده میشود فناوری بلوتوث دارای مزیت
استفاده رایگان است که عدم وجتود ایتن متورد بترای تکنولتوژیهتای
بیسیم دیگر یک عیب محسوب شده است .بنابراین بهدلیل حجم زیتاد
ارتباطات در نرم افزار ارائه شتده ،بتیشتتر ن تل و انت تال اطالعتات در
نرمافزار طراحی شده از طریق بلوتوث انجام میگیرد .البته توجه به این
نکته نیز حائز اهمیت است که تکنولوژی بلوتوث حداکیر درفاصتله 1۰
متر بین دو دستگاه قابل استفاده است ،کته بترای ارستال اطالعتات در
نرمافزار پیشرو ،در شرایطی که فاصله مکانی زیاد است از سرویس پیام
کوتاه استفاده میشود.

 -5-2پیام كوتاه
پیام کوتاه سرویسی برای تبادل پیام هتای متنتی از طریتق تلفتنهتای
همتتراه (و برختتی وستتیلههتتای همتتراه دیگتتر ،ماننتتد رایانتته جیبتتی و
گاهی رایانه های شخصی است .پیامکوتاه اولین بار در ستال  1332در
اروپا راهاندازی گردید و در همان ابتدا وارد استانداردهای  GSMشتد و
بعدها به فناوریهای بیسیم میل  CDMAو  TDMAمنت ل گردیتد.
استتتانداردهای  SMSو  GSMدرابتتتدا توستتط  ETSIتوستتعه داده
شتتدهانتتد .درحتتال حاضتتر  3GPPمستتئولیت توستتعه و نگهتتداری
استانداردهای  SMSو  GSMرا عهدهدار میباشد.

همانگونه که از نام پیام کوتاه مشتخص استت ،میتزان داده قابتل
ارسال توسط این فناوری بسیارمحدوداستت .هتر پیتام کوتتاه حتداکیر
میتواند14۰بایت (112۰بیت داده را شامل شود .از مزایای پیام کوتاه
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پیامهای کوتاه درهر زمان قابل ارسال ودریافت هستند.
پیام های کوتاه قابتل ارستال بته یتک گوشتی ختامو
میباشند.

نیتز

 مزاحمت های پیام کوتاه کمتتر استت ،در حالیکته هنتوز در
دسترس هستند.
 پیتتامهتتای کوتتتاه توستتط%1۰۰گوشتتیهتتای  GSMقابتتل
پشتیبانی هستند و بین شبکههای مختلف قابتل رد و بتدل
میباشند.
فناوری پیام کوتاه از همان ابتدا با است بال کتاربران مواجته شتد،
بهطوری که هفتت ستال پتس از راهانتدازی آن در ستال  ،1333پیتام
کوتاههای ارسالی در شش ماه مختلف در سالهتای  1333و  2۰۰۰در
اروپا به شرح زیر در شکل  4بود ]:[22

شكل ( :)4آمار پیامکهای ارسالی در هفت سال

پیام کوتاه فناوری مناسبی برای پایهگذاری برنامتههتای بتیستیم
میباشد ،اندروید دسترسی کامل به قابلیت پیامکوتتاه را بتا استتفاده از
کالس  SmsManagerفراهم میکنتد .توابتع پیتام کوتتاه در اندرویتد
بهشرح زیر است:


ارسال پیام کوتاه

 دریافت پیام کوتاه
 اولویت پیامها و جلوگیری از دریافت پیام
همانطور که اشاره شد ،یکی از مزایای پیام کوتاه قابلیتت ارستال
پیام به یک گوشی خامو نیز میباشد ،بنابراین اگر در ستفر پوشتش
شبکهای از بین برود و یا تلفن همراه خامو شود ،پیام کوتاه ارستالی
پس از قرار گرفتن در شبکه ،دریافت میشود .بنابراین در نرم افزار ارائه
شده ،برای فواصل مکانی زیاد از پیام کوتاه استفاده شده است.
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 -6طراحی رابط گرافیكی
یکی از گویاترین چیزها در هتر برنامته ،ظتاهر و پوستته آن و بته
عبارت صحیحتر رابط کاربری آن است .رابط کاربری یکی از همراهتان
همیشگی گوشیهای هوشمند لمسی بتا سیستتمعامتلهتای گونتاگون
است بهطوری که هر شرکت بنا به سالیق و اولویتهتای ختود غالبتاً از
رابط کاربری جداگانه ای به عنوان یک پوشتش نترم افتزاری در محتیط
سیستم عامل بهره میبرد .نخستین تجربه حرفه ای استفاده از یک رابط
کاربری جداگانه برای اولین بار در سال  2۰۰۲و در قالب پاکت پیسی
محبوب شرکت  HTCبا عنوان  Touch Diamondمجهز به نسل اول
رابط کاربری  TouchFLO 3Dاین برند ،پا به عرصته وجتود گذاشتت.
اگر رابط کاربری یک برنامه خوب نباشد ،هیچ بختتی بترای موف یتت و
همه گیر شدن ندارد .برنامههای بسیاری وجود دارد که با وجود اینکته
از نظر محتوایی عالی هستند و برنامهنویسی آنها نیز خوب بوده است،
اما دقی اً بتهختاطر درک نادرستتی کته طراحتان آن در قستمت رابتط
کاربری داشته اند ،ناموفق بودهاند .طبق ت سیمبنتدی کته گوگتل ارائته
کرده است باید به سه بحث اصلی کته شتامل طراحتی رابتط کتاربری،
برنامهنویسی وانتشار است ،توجه نمود.
رابط کاربری جنبههتای مختلفتی دارد ،از طراحتی اجتزا جتذاب
گرافیکی گرفته تا معماری صحیح و چیتنش منط تی اجتزای مختلتف
برنامه و تعاملی بودن برنامه هنگام کاربری ] .[3مهتم تترین عنصتر در
طراحی رابط کاربری تلفن همراه ،م وله رن و ترکیب رن ها می باشد
که در حال تبدیل شدن به یک جز اصتلی و بتزر در طراحتی رابتط
کاربری تلفنهمراه شده است و روند خاصی را بته ختود گرفتته استت.
رن میتواند بسیار سرگرم کننده ،تعریف کننده و موثر باشتد و دقی تاً
همان چیزی است که کاربر تلفنهمراه را شگفت زده خواهد کرد .رن
یکی از عناصر فوق العاده طراحی و یک ابزار بسیار مهمی است که باید
بهدرستی از آن استفاده نمود.
بر خالف یک مانیتور رومیزی ،دستگاههای تلفنهمراه دارای یتک
صفحه کوچک هستند که جای بسیار محدودی را در اختیار کاربر قترار
میدهد و طراح به همان اندازه ،آزادی عمل برای کار دارد و به همتین
نسبت استفاده از رن ها نیز در طراحی تلفنهمراه بسیار متفتاوتتتر و
مهمتر خواهد بود ] .[4مهم بودن رن بندی در تلفنهایهمراه زمتانی
بیشتر به دید میآید که کاربر در حال حرکت است و توجهش در ایتن
حین بسیار پرت خواهد بود و ترکیب رن ها میتواند تمرکز کاربر را بر
روی تلفن همراه بیش تتر نمایتد .عتالوه بتر آن رنت در دستتیابی بته
احساسات خاص کاربر بسیار کمک خواهد نمود .درست میل هر عنصر
دیگری در طراحی ،به اجترا گذاشتتن ترکیتب مخصوصتی از رنت هتا
میتواند کاربران را ذوق زده نماید و اگر بیش از حد کم رن باشد کته
کاربر را نابینا میکند و اگر خیلی هم پر رنت باشتد کته کتاربر را آزار
خواهد داد .بههمین جهت ،نرمافزار طراحی شده توسط نویستدگان یتا
 ،GoVoاز ترکیب رن ها و گرافیک مناسب بهره برده است.
در اندرویددد اددطاا یطاادد راادد
کاراطا از زاان  XMLاستفاده م شددد
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زاان  XMLیک مجموعه از قوانین برای رمزگذاری اسناد درفترم-
هایی با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین است .هم چنین  XMLیک
فرمت محبوب برای به اشتراک گذاری دادهها بر روی اینترنت استت
یک از مزایاا مهم اسدتفاده از زادان
 ، XMLامکددان اداسددازا طددحی یطاادد
گطافیک از طحی کدندیط رفتارهاا هدط
اخش م ااشدد کدا ایدو مد ددم امکدان
تفکیک کار اط روا اطناما و گطافیک را
فطاهم م کند ][9

 -7نرمافزار مدیریت مالی در سفرGoVo ،
در اکیر سفرهای دسته جمعی ،مسئولیت خرید و محاسبات مربوط بته
آن ،به عهتدهی یتک نفتر متیباشتد کته اصتطالحا بته وی ،متادرخرج
میگویند .این فرد وظیفه دارد لیست تمتام هزینتههتا را ثبتت کترده و
سهم بدهی و طلب هر شخص یا خانواده را در پایان سفر محاسبه کند.
گذشته از اینکه چ در احتمتال خطتا در ایتن محاستبات دستتی
باالست و مادرخرج برای این کار چ در زمان بایتد صترف کنتد ،زمتان
ورود و خروج افراد در سفر نیز ،در صحت محاسبات دخیل است .بر این
اساس ،مادرخرج نه تنها در پایان سفر ،بلکه بایتد در طتول ستفر نیتز،
همه جا و هر زمانی مشاول ثبتت رویتدادها باشتد.این مشتکالت ستبب
می شود تا اکیر افراد از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کننتد و اغلتب
راضی نگهداشتن همه همسفران نیز کار دشواریست .نرم افزار متدیریت
مالی در سفر با نام تجاری  ،GoVoبرای حل بسیاری از این مشتکالت
تحت سیستم عامل اندروید طراحی و پیادهسازی شده استت .نمتایی از
نرم افزار در شکل  ۲دیده میشود .امکانات این نترمافتزار بتهشترح زیتر
هستند:






ارائه یک نرمافزار دارای دو نسخه :همه کاربران تنها باید یک
نسخه واحد از این نرمافزار را نصب نمایند ،اما با توجه به ن ش
هر کاربر در سفر ،که میتواند مادرخرج یا ع و معمولی گروه
باشد ،نرمافزار به دو نسخه مجزا تبدیل میشود .بدون اینکه
کاربر درگیر نصب نسخههای مجزای نرمافزار باشد.
امکان استفاده از دفترچه تلفن گوشی برای ورود اطالعات
اع ا  :مادرخرج میتواند برای ورود شماره تلفن و نام هر فرد
در نرمافزار نصب شده روی گوشی خود ،ازدفترچه تلفن گوشی
استفاده کند.
امکان تعیین س ف هزینه در سفر :با توجه به اینکه هر کدام
از افراد یا گروههای حاضر در سفر ،چه مبلای را برای مخارج
سفر جاری برآورد نمودهاند ،مادرخرج میتواند س ف هزینهای
را برای کل مخارج مربوط به سفر تمام افراد ،در نرمافزار وارد
نماید .بدین ترتیب هر زمان که میزان هزینههای انجام شده به
کمتر از  2۲در صد س ف هزینه برسد ،نرم افزار با اخطاری
این موضوع را به مادرخرج اعالم میکند تا با دقت بیشتری
پول باقیمانده را مصرف نماید.
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امکان درج جزئیات مربوط به یک صورتحساب :نرمافزار برای
راحتی کار کاربران این امکان را فراهم نموده است تا بهجای
وارد کردن تمام جزییات خرید از همان ابتدا ،افراد بتوانند به
صورت کلی ف ط مبلغ یک صورتحساب را وارد نمایند .اما
این امکان نیز در نرمافزار وجود دارد که برای هر
صورتحساب ،جزییات مربوط به آن نیز وارد شود.
امکان مشاهده اطالعات حساب کاربران توسط مدیرمالی :این
امکان برای مادرخرج وجود دارد که با انتخاب نام هر همسفر،
اطالعات حساب کاربری او ،شامل میزان طلب و بدهی و غیره
را مشاهده نماید.
امکان تسویه کردن حساب همسفران توسط مدیرمالی :پس از
مشاهده حساب هر همسفر ،مدیر مالی میتواند در صورتیکه
آن همسفر حسابش را تسویه کرده ،با فشردن دکمهای ،این
تسویه حساب را به نرمافزار نیز اعالم نماید.
امکان ارسال صورت حساب از طرف همسفران به مدیرمالی از
طریق بلوتوث :مسلم است که در طول یک سفر این ف ط
مادرخرج نیست که خرید میکند ،بلکه گاهی ممکن است
یکی از همسفران به جای او خرید کند .در این صورت باید
صورت حساب خرید وی در گوشی مدیر مالی ثبت شود تا در
محاسبات لحاظ گردد .برای ثبت صورتحساب ،خود مدیر
مالی نیز میتواند اقدام نماید ،اما راهحل سادهتری که نرمافزار
در نظر گرفته است ،ارسال آن صورتحساب از گوشی همسفر
خریدار به گوشی مدیر مالی میباشد ،که این کار از طریق
بلوتوث صورت میپذیرد .صورتحسابی که ارسال میشود باید
ابتدا توسط مدیر مالی تایید گردد .بنابراین تمام
صورتحسابهای دریافتی در یک لیست موقت نگهداری
می شود و پس از تایید مدیر مالی ،در پایگاه داده ذخیره
میگردد و در سایر محاسبات تاثیرگذار خواهد بود.
امکان تأیید یا عدم تأیید صورتحسابهای ارسالی همسفران
توسط مدیرمالی :زمانیکه صورتحسابهای مخارج سایر
همسفران توسط گوشی مدیر مالی دریافت میشود ،در یک
لیست موقت و در یک صفحه مجزا نگهداری میشود .مدیر
مالی پس از مشاهده این لیست میتواند هرکدام را تأیید یا رد
نماید.
امکان ویرایش و حذف تمام اطالعات نرم افزار توسط
مدیرمالی :مدیر مالی قادر به ویرایش و حذف اطالعات
شخصی همسفران ،اطالعات صورتحسابها ،اطالعات جزئیات
صورتحسابها و همچنین تاییر رمز عبور مربوط به خود
میباشد.
امکان ذخیره اطالعات مربوط به سفر در یک فایل متنی در
انتهای سفر :در پایان هر سفر و زمانیکه مدیر مالی دکمهی
پایان سفر را انتخاب میکند ،در صورت تمایل وی ،نرمافزار

مجله علمی تخصصی پیک  -شماره  -7بهار39











قادر میباشد تمام اطالعات مربوط به سفر را در قالبی مناسب،
در یک فایل متنی ذخیره نماید.
امکان ذخیره اطالعات مربوط به افراد بدهکار و بستانکار در
یک فایل متنی در انتهای سفر :در پایان هر سفر همچنین در
صورت تمایل مدیر مالی امکان ذخیره اطالعات حساب کاربری
تمام همسفران در یک فایل جداگانه وجود دارد .این ویژگی
باعث سهولت کار مدیر مالی برای بررسی حساب هر همسفر
در انتهای سفر میشود .زیرا او میتواند تمام اطالعات الزم را
در یک فایل مشاهده کرده و بررسی نماید.
امکان ارسال پیام کوتاه به افراد بدهکار در انتهای سفر :در
پایان هر سفر ،در صورتی که مدیر مالی مایل باشد ،نرمافزار
می تواند به صورت خودکار تمام افراد بدهکار را شناسایی
نموده و مبلغ بدهی آنها را از طریق پیام کوتاه به اطالعشان
برساند.
امکان ارسال اطالعات شخصی همسفران به مدیرمالی از
طریق بلوتوث :در ابتدای سفر ،هر همسفر میتواند خود را به
نرم افزار مدیر مالی معرفی کند .البته خود مدیر مالی نیز
میتواند اطالعات سایر همسفران را وارد کند و تعداد اطالعاتی
هم که باید وارد شود ،آنقدر زیاد نیست که کاربر از این کار
خسته شود .اما اینکه هر همسفر خود بتواند اطالعاتش را
به سمت مدیر مالی ارسال کند ،باعث میشود تا از همان ابتدا
آدرس فیزیکی بلوتوث وی نیز در گوشی مدیر مالی ذخیره
شده و در آینده ارتباطاتشان بهراحتی انجام پذیرد.
امکان اطالع همسفر از حساب مالی خود از طریق بلوتوث :هر
همسفر میتواند از طریق بلوتوث و بدون دخالت مدیر مالی،
یک درخواست مبنی بر نمایش اطالعات حساب کاربری ،که
این کار تنها با فشردن یک دکمه انجام میپذیرد ،به سمت
گوشی مدیر مالی ارسال کرده و در کسری از ثانیه یک کادر
محاورهای مشاهده میکند که اطالعات خواسته شده را به وی
نمایش میدهد.
ارسال پیام کوتاه به مدیرمالی هنگام خروج همسفران از سفر:
هر همسفری که در میانه سفر ،سفر را ترک نماید ،باید این
موضوع در گوشی مدیر مالی ثبت شود تا در مخارج آینده سفر
دخیل نباشد .این کار را مدیر مالی نیز میتواند انجام دهد ،اما
از آنجایی که ممکن است او فرامو کند ،هر زمان که
همسفری سفر را ترک کند یک پیام کوتاه به سمت مدیر مالی
ارسال می شود که شماره تلفن وی را اعالم می کند و پس از
تایید مدیر مالی ،به صورت خودکار از سفر حذف میشود.

 -8نتیجهگیری
در این م اله ویژگیهای سیستم عامل اندروید و فناوریهای الزم برای
برنامه نویسی تحت این سیستم عامل تشریح شد .از جمله بارزترین این
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