
چکیده 
. تصمیم نگارنده برای نگارش نرم افزارهای شیمی پس از مشورت با اهل فن منجر به انتخاب برای نوشتن یک نرم افزار کاربردی نخست باید دانش برنامه نویسی را آموخت

برنامه ویژوال بیسیک شد. که بر پایه  ی آن چند برنامه  ی ویندوزی نوشته شد. اما پس از ورود گوشی های جاوا به بازار و مشاهده  ی علقاه مندی و مشغول شدن دانش 
آموزان به آنها، از ویژوال بیسیک به جاوا تغییر مسیر داده شد. از آنجا که سرعت پیشرفت دانش سرسام آور است، با وجود نوشتن تعدادی نرم افزار شیمی برای ویندوز با 
جاوا، در واقاع پیش از آنکه فرصت نوشتن برنامه ی شیمی برای این نوع گوشی ها فراهم شود، سیستم عامل اندروید وارد بازار شد. اما چون پایه  ی برنامه نویسی اندروید 

هم جاوا بود، بنابراین نوشتن نرم افزار کاربردی اندروید آغاز شد. حاصل این کار، چند نرم افزار کاربردی مفید در زمینه دانش شیمی بود. 

 کاربردی شیمی می برای یک دبیر شیمی با شناختی که از نیاز دانش آموزان و دانش جویان دارد، نوشتن نرم افزارهای
تواند جالب و آموزنده باشد. با جستجو در اینترنت و فضای مجازی هم می توان دید که تعداد زیادی نرم افزار کاربردی 
انگلستان  شیمی  سلطنتی  انجمن  مثال  عنوان  ه  ب است.  شده  د  تولی شیمی  گوناگون  م  مفاهی یاددهی  برای  شیمی 
مدتهاست اطلعات جدول تناوبی را از ویگاه خود به یک نرم افزار کاربردی منتقل کرده است تا در وسایلی همچون 
این کار شامل تمامی مشخصه های  قرار گیرد.  ا علقمندان  ی آموزان و دبیران  اختیار دانش  تبلت در  تلفن همراه و 
تعاملی گسترده و حجم عظیمی از اطلعات است که برای هر اتم در دسترس قرار می گیرد و به شیوه ای منطقی و 

گیرا ارایه می شود 

 از بسیاری از کشورها حتی از کشوری مثل هند عقب مانده است و جبران این عقب ماندگی IT کشور ما در زمینه ی
. در کشور ما نهادهایی در زمینه ی مذهبی در زمینه های علمی مستلزم پشتیبانی نهاد های علمی و دانشگاه هاست

بسیارخوبی نوشته شده است. اما هنوز نرم افزار های کاربردی پشتیبانی می کنند، به همین دلیل در این زمینه تاکنون 
در زمینه های علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و حتی آموزش و پرورش توسعه دهندگان را پشتیبانی نمی کنند. چند 
سال پیش از یک توسعه دهنده ی خارجی خواهش کردم منبع برنامه ی رایگانی را که توسعه داده بود، برایم بفرستد تا 

 که برای مرکز نجوم ادیب اصفهان در حال توسعه ی آن بودم، استفاده کنم. آن توسعه دهنده  نرم افزار کاربردیدر 
عذرخواهی کرد و اظهار داشت که هزینه ی توسعه این برنامه را فلن دانشگاه داده و مالک منبع آن این دانشگاه است. 
این یعنی هزینه ی توسعه ی نرم افزار کاربردی رایگانی را که در اینترنت قابل دانلود است، دانشگاه های  خارج کشور 
می پردازند. به امید روزی که در ایران نیز توسعه دهندگان نرم افزارهای کاربردی علمی از طرف نهاد های مربوطه 

حمایت شوند تا شاهد گسترش  این نوع نرم افزارهای کاربردی به زبان پارسی باشیم.
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-در نوشتن این نرم افزارها نکات زیر به عنوان سیاست کلی در نظر گرفته شده است:
-  نمونه ی خارجی یا ایرانی نرم افزار کاربردی در بازار نباشد. ۱
- نرم افزار تا حد امکان تعاملی باشد.۲
- تا حد امکان حجم نرم افزار کاربردی پایین باشد.۳
- مطالب مختصر و مفید و به صورت جمع بندی باشد تا وقت دانش آموز یا دانشجو تلف نشود.۴

- برای توسعه نرم افزارهای اندرویدی شیمی به چه دانشی نیاز است؟
- در درجه ی اول زبان انگلیسی،۱
- برنامه نویسی جاو ا (که پایه ی نرم افزارهای کاربردی اندروید است)۲
 با آن طراحی شد)UI (که پایه رابط کاربریXML- آشنایی با ۳
 استفاده شد زیرا در این قالب html (برای نوشتن محتوای شیمی نرم افزارهای کاربردی از html- آشنایی با ۴

فرمول های شیمی به آسانی قابل پیاده سازی است)
 (برای ویرایش تصاویر به کار رفته در نرم افزار کاربردی)Gimp- آشنایی با فتوشاپ یا گیمپ ۵

 نوشتن برنامه ی اندروید چه نرم افزاری لزم است؟ - برای
در گذشته از نرم افزار اکلیپس و  امروزه از نرم افزار اندروید استودیو در این کار استفاده شد.  به این نوع نرم افزارها 

IDEمعنای محیط یکپارچه توسعه نرم افزار می گویند.     به 

دهمین کنفرارنس آموزش شیمی اریارن
          

 ۱۳۹۷ شهریور ماه ۳-۴
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