
 ٩٨پاييز  -رفته نويسي پيشي درسِ برنامهپروژهصورت

 
 رسانِ ليدينگرامپيام

 
توانند با كمك اين برنامه، رسان است. كاربران ميي پياميك برنامه Telegramي دانيد، برنامهطور كه احتماالً ميهمان

 از طريق اينترنت با هم ارتباط برقرار كنند و به هم پيام بفرستند. 

 است.  Telegramاي شبيه سازي برنامهي نهايي، پيادهي شما در پروژهوظيفه

 اند. هاي امتيازي با رنگ قرمز مشخّص شدهدقّت داشته باشيد كه در صورتِ پروژه، قسمت

 توضيحات كلّي 

 مه توانند در اين برنارسان باشد. افراد مياي كه شما قرار است بنويسيد، قرار است يك پيامبرنامه

 نام كنند و پروفايلِ كاربري مربوط به خود را بسازند.ثبت ●

 .(و تصويرياند پيام بدهند (متني نام كردهبه افراد ديگري كه در اين برنامه ثبت ●

 كردنِ اعضا، به صورت گروهي با هم چت كنند.گروه بسازند و با اضافه ●

 افراد مزاحم را بالك كنند. ●

 به كانال خود دعوت كنند.كانال بسازند و افراد مختلف را  ●

 ي چت مربوطه شوند.كردن هر چت وارد صفحههاي خود را ببيند، و با انتخابليست چت ●

 
هاي مختلف برنامه به صورت كامل توضيح داده خواهند شد. قبل از شروِع پروژه به نكاتِ ذكرشده در در ادامه، قسمت

 انتهاي صورت پروژه توجّه كنيد. 

ي صفحات در صورت ه، ممكن است به صفحاتِ ديگري اشاره شده باشد. نگران نباشيد، همهدر توضيحاتِ هر صفح

 اند. شدهپروژه به صورت كامل توضيح داده

 نام/ ورودي ثبتصفحه

و » نامثبت«شود. در اين صفحه، دو گزينه وجود دارد: كند، با اين صفحه مواجه ميابتدا كه كاربر برنامه را باز مي

 كند. هدايت مي ورود يصفحه او ي نامثبت يصفحهها كاربر را به نتخاب يكي از اين گزينها». ورود«



 نامي ثبتصفحه

، عكِس )، رمزusernameشود. اين مشّخصات شاملِ نام، نامِ كاربري (در اين صفحه، مشّخصاتِ كاربر از او گرفته مي

 ها توّجه كنيد:به آنو بيو است. نكاتي كه در اين صفحه بايد  پروفايل

تواند خالي باشد. اگر كاربر عكسِ پروفايلي انتخاب نكرد، توانند خالي باشند. بيو مينام، نام كاربري و رمز نمي ●

 فرض را به او اختصاص دهيد. يك عكس پيش

 نام كاربري بايد يكتا باشد. ●

 كاراكتر باشد.  ٦رمز بايد بيشتر از  ●

ي مراحل قوانين را نقض كرده بود، بايد به او خطاي مربوطه را نشان دهيد، و از ادامهدر صورتي كه كاربر هر كدام از 

 نام او جلوگيري كنيد. ثبت

نام خود را كامل وجود داشته باشد كه كاربر با زدن اين دكمه بتواند ثبت» نامثبت«اي با عنوان در صفحه بايد دكمه

 شود.مي برنامه اصلي يصفحهوجود نداشت، برنامه وارد نام مشكلي ي ثبتكند. در صورتي كه در مرحله

 را داشته باشد.  ورود /نامثبت يصفحهي بازگشت به همچنين كاربر بايد در اين صفحه، گزينه

 ي ورودصفحه

تواند براي ورود به حساب كاربري خود از اين صفحه م كرده باشد، ميناكاربر در صورتي كه از قبل در برنامه ثبت

ها استفاده كند. در اين صفحه فيلدهايي براي وارد كردن نام كاربري و رمز وجود دارند، و كاربر بعد از وارد كردن آن

اي با اطّالعات اب كاربريبه حساب كاربري خود وارد شود. بديهتاً در صورتي كه از قبل حس» ورود«ي تواند با دكمهمي

 شود. شده وجود نداشت، به كاربر خطايي نشان داده ميداده

بشود. اگر اطّالعات وارد شده درست  ورود /نامثبت يعالوه بر اين كارها، كاربر بايد بتواند با زدن يك دكمه وارد صفحه

 شود. مي برنامه اصلي يصفحهبودند، برنامه وارد 

 ي اصلي برنامهصفحه

 تواند شامل اجزاي مختلفي باشد. اجزاي زير، جزو اجزاي ثابت اين صفحه هستند:اين صفحه مي

● Bottom Navigation Barهاي زير است:، كه شاملِ گزينه 

○ Chatsشود.مي هاچت ليستي اصلي وارد حالتِ : با انتخاب اين گزينه، صفحه 

○ Settingsشود. مي تنظيمات حالتي اصلي وارد : با انتخاب اين گزينه، صفحه 

○ About usشود. مي ما يدربارهي اصلي وارد حالت : با انتخاب اين گزينه، صفحه 



 ها حالتِ ليست چت -ي اصليصفحه

 ) شاملِ اجزاي زير است:Bottom Navigation Barاين صفحه (به جز 

چت مورد نظر را پيدا كرد. اين فيلد تنها براي سرچ ها سرچ كرد و يك فيلد كه با كمك آن بتوان بين چت ●

هاي ردّ و بدل شده دنبالِ متن وارد شده بگرديد. الزم هاي مختلف است و نيازي نيست كه بينِ پيامبيينِ چت

اي باشد. يعني در هر لحظه با توجّه به متني كه در وجو بايد به صورت لحظهبه ذكر است كه فرآيندِ جست

 هاي مرتبط به كاربر نشان داده شوند.رد، بايد چتفيلد وجود دا

هاي قبلي، برنامه بايد بينِ ناِم كاربريِ كاربرهاي ديگر نيز دنباِل عبارت وجو ميانِ چتعالوه بر جست

وجو اش همان چيزي بود كه كاربر جستوجو شده بگردد. يعني اگر كسي وجود داشت كه ناِم كاربريجست

 در ليستِ نتايج قرار داده شود. كرده، بايد آن فرد هم 

هايي كه كاربر تا به حال انجام داده بايد به ترتيبِ زمان آخرين پيام به او نشان داده ها: تمام چتليستِ چت ●

 عنوان ،)چت نوع به بسته …شوند. هر كدام از اجزاي اين ليست، شامل عكس كاربر مقابل (يا عكس گروه يا

ها)، و همچنين محتواي آخرين پيامي كه بين دو نفره و نام گروه براي گروهدو هايچت براي كاربر نام( چت

 هاي موجود، وارد آن چت بشود. كاربر ردّ و بدل شده است. فرد بايد بتواند با انتخاب كردنِ هر كدام از چت

اتِ گروه شود كه از او مشخّصاي مييك دكمه براي ساختن گروه جديد. برنامه با زدن اين دكمه وارد صفحه ●

 شود.)، و بعد از وارد كردن اين مشخّصات گروه ساخته ميعكس وشود (اسم، بيو خواسته مي

 حالت تنظيمات -ي اصليصفحه

 

نام توضيح ي ثبتكاربر در اين صفحه بايد بتواند تنظيمات مربوط به پروفايل خود را ببيند (همان مواردي كه در صفحه

» اعمال تغييرات«اي براي مشخّصات را تغيير دهد. همچنين در اين صفحه بايد دكمهداده شد)، و در صورت تمايل اين 

 ها را تغيير دهد. بودنِ اطّالعاتِ وارد شده، آنكردنِ درستوجود داشته باشد، كه پس از چك

 ي ماحالت درباره -ي اصليصفحه

 در اين صفحه، شما بايد تيمِ خود را به كاربرانتان معرّفي كنيد! 



 حه چت دونفرهصف

 هاي زير است:كند شامل قسمتاين صفحه كه كاربر در آن با افراد ديگر چت مي

هاي كاربر مقابل متمايز باشد. هر پيام ميتواند در هاي كاربر بايد از پيام، پياممكالمات دو كاربر با يكديگر ●

 شود. Replyهمان چت 

 شويم.كاربر مقابل مي پروفايل صفحه ينه، وارد: با انتخاب اين گزكاربر مقابلتصوير پروفايل نام و  ●

 دكمه جستجو براي جستجو بين مكالمات ●

 كه شامل موارد زير است: قسمت ارسال پيام، ●

 فيلد متن پيام جديد ○

 عكس، تصاوير ارسالي ميتوانند يك متن به عنوان توضيح داشته باشند. دكمه انتخاب ○

 دكمه ارسال پيام ○

 اي انجام شود.توجه كنيد كه جستجو بين مكالمات بايد به صورت لحظه

 صفحه گروه

 باشد:هاي زير ميكند شامل قسمتاين صفحه كه كاربر در قالب عضوي از يك گروه در آن با كاربران ديگر چت مي

ي جستجو، افراد مقابل در گروه، دكمهتصاوير ها و (مثل مكالمات، نام هاي يك چت دو نفرهي قسمتههم ●

 ها)كردن به پيام Replyهاي قسمت ارسال پيام و قابليت

 گروه تنظيماتي ي انتقال به صفحهدكمه ●

 گروهعكس نام و  ●

ديگران كنار هر و تصوير هاي بقيه كاربران متمايز باشد. همچنين نام هاي كاربر بايد از پيامباشيد كه پيام توجه داشته

 ها وجود دارد.پيام آن

 صفحه تنظيمات گروه

 ود باشند:ها و موارد زير موجدر اين صفحه الزم است تا قابليت

. سطح دسترسي ٣ . عكس كاربر٢. نام كاربر ١: در اين ليست بايد براي هر عضو گروه سه مورد ليست اعضا ●

 كاربر در گروه (ادمين يا عضو عادي) مشّخص شود.

كاربر با زدن اين دكمه و وارد كردن نام كاربري يك كاربر ديگر، او را به گروه ي اضافه كردن عضو جديد: دكمه ●

 كند.مياضافه 



 ) گروهbioو توضيح (عكس نام،  ●

 دكمه خروج از گروه ●

كاربر اگر ادمين گروه باشد با زدن اين دكمه و وارد كردن نام كاربري يك ي اضافه كردن ادمين جديد: دكمه ●

 دهد.تواند به او دسترسي ادمين ميكاربر ديگر يا زدن روي نام يكي از اعضا، مي

ادمين گروه باشد با زدن اين دكمه و وارد كردن نام كاربري يك كاربر ديگر كاربر اگر ي حذف يك عضو: دكمه ●

 تواند او را از گروه حذف كند.يا زدن روي نام يكي از اعضا، مي

و عكس تواند نام و يا كاربر اگر ادمين گروه باشد در اين فيلدها ميو توضيح گروه:  عكسهاي تغيير نام، فيلد ●

 .گروه را تغيير دهد bioيا 

 سازد ادمين است.توجه كنيد كه فردي كه گروه را مي

 كانال

سازيِ شما بستگي گيريد، به ميزان پيادهاي كه از اين قسمت ميي امتيازي دارد. نمرهسازي كانال در پروژه نمرهپياده

 دارد. 

 صفحه پروفايل

 است:شود كه شامل موارد زير در اين صفحه اطالعات كلي هر كاربر نمايش داده مي

 نام ●

 نام كاربري ●

 تصوير پروفايل ●

 بيو ●

 و مشاهده تصوير پروفايل اودر صورت بالك شدن توسط يك كاربر امكان ارسال پيام شخصي  دكمه بالك: ●

 وجود ندارد.

 
 
 
 
 
 



 توضيحات

 نفره انجام شود. ٢هاي پروژه شما بايد در قالب تيم ●

 استفاده از گيت الزم و داراي نمره  است. ●

 هاي پروژه مسلط باشند.نفر گروه كامالً به تمامي قسمت ٢الزم است تا هر هنگام تحويل  ●

باشد و يك اپليكيشن مي frontendقسمت باشد. قسمت اول كه درواقع  ٢بايست داراي ي شما ميپروژه ●

مي ي تماماً جاوا (قسمت دوم) كه يك برنامه backendي سوكت به سرور يا است و به وسيله تماماً اندرويدي

 شود.باشد متّصل مي

ي جاوا باشند و با بستن اين برنامه اطالعات از بين نروند (اطالعات روي ها بايد در برنامهتمام اطالعات و داده ●

 فايل نوشته شوند)

 ي امتيازي دارد.نمره زيبا و خّلاقانه UXو  UIطراحي  ●

د و ممكن است نياز به مفاهيم آداپتور، در پياده سازي اندرويد احتماالً به مشكالت زيادي بر خواهيد خور ●

AsyncTask مرور به كه اينمونه كدهاي طريق از يا بياموزيد جستجو با را هاآن كنيد سعي. كنيد پيدا …و 

 .ببريد پي هاآن به گرفت خواهد قرار اختيارتان در

 هاديزاين پترن و به جا از ي درستباشد. همچنين استفادهدرصد بااليي از نمره مربوط به طرّاحي شيء گرا مي ●

 نمره اضافي دارد.

 مفاهيم زير ممكن است به شما در پروژه كمك كنند: ●

○ Android: Custom Adapters 
○ Android: AsyncTask 
○ Android: Permissions 
○ Java: ObjectInputStream & ObjectOutputStream  
○ Json 


