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 ی مقاله: چکیده

آموخت. تصمیم نگارنده برای نگارش نرم افزارهای شیمی پس از نخست باید دانش برنامه نویسی را  نرم افزار کاربردیبرای نوشتن یک 

ی ویندوزی نوشته شد. اما پس از ورود گوشی ی آن چند برنامهمشورت با اهل فن منجر به انتخاب برنامه ویژوال بیسیک شد. که بر پایه

 ااز آنجژوال بیسیک به جاوا تغییر مسیر داده شد. مشغول شدن دانش آموزان به آنها، از ویعالقه مندی و ی های جاوا به بازار و مشاهده

 پیش از آنکه فرصت، در واقع نرم افزار شیمی برای ویندوز با جاوا تعدادی با وجود نوشتنکه سرعت پیشرفت دانش سرسام آور است، 

 ی برنامه نویسی اندرویدهپایچون ستم عامل اندروید وارد بازار شد. اما ، سیفراهم شودبرای این نوع گوشی ها نوشتن برنامه ی شیمی 

  مفید در زمینه دانش شیمی بود.نرم افزار کاربردیحاصل این کار، چند  .آغاز شداندروید اربردینرم افزار کبنابراین نوشتن ، هم جاوا بود

 

ری، استوکیومت اتم تا از نرم افزار کاربردیمحلول ها،  نرم افزار کاربردیاکسایش کاهش،   نرم افزار کاربردیاندروید،  : واژگان کلیدی
 دانشگاهی نرم افزار کاربردیکنکور،   نرم افزار کاربردی

 
 

 مقدمه 

شیمی می تواند جالب و  کاربردی 1هاینرم افزاردانش جویان دارد، نوشتن  برای یک دبیر شیمی با شناختی که از نیاز دانش آموزان و

ی برای یاددهی مفاهیم شیم ینرم افزار کاربرد آموزنده باشد. با جستجو در اینترنت و فضای مجازی هم می توان دید که تعداد زیادی

گوناگون شیمی تولید شده است. به عنوان مثال انجمن سلطنتی شیمی انگلستان مدتهاست اطالعات جدول تناوبی را از ویگاه خود به 

منتقل کرده است تا در وسایلی همچون تلفن همراه و تبلت در اختیار دانش آموزان و دبیران یا عالقمندان قرار  نرم افزار کاربردییک 

این کار شامل تمامی مشخصه های تعاملی گسترده و حجم عظیمی از اطالعات است که برای هر اتم در دسترس قرار می گیرد گیرد. 

 [.1] و به شیوه ای منطقی و گیرا ارایه می شود

 شتن ایننو . درشده است توسعه داده توسط نگارنده …شناسی، زبان و  ستاره شیمی، نرم افزار کاربردی تعدادی کنون تابر این اساس، 

 :ه شده استنکات زیر به عنوان سیاست کلی در نظر گرفت رهانرم افزا

 نباشد.  در بازار نرم افزار کاربردی ایرانی یا خارجی ی نمونه  -1

                                                 
1 Application, app.  
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 ند.نیست تعاملی آلی شیمی و معدنی شیمی نظیر های توسعه داده شدهنرم افزار البته برخیباشد.  2تعاملی امکان حد تانرم افزار  -2

 باشد. پایین نرم افزار کاربردی حجم امکان حد تا -۳

نشود و دانش آموز یا دانشجو رغبت به  تلف دانشجو یا آموز دانش وقت تا باشد بندی جمع صورت به و مفید و مختصر مطالب -۴

 اشته باشد.د نرم افزار کاربردیاستفاده از این 

 است: زیر قرار به شده نوشتهتوسط نگارنده  کنون تا که کاربردیهای نرم افزار

 یک و دوگانه و ساده جانشینی ، ترکیب ، تجزیه های واکنش از تمرین 1۱۱ )رایگان(: شامل کن موازنه و بساز واکنش معادله -

 [2] ها واکنش این مورد در کوتاه آموزش

 سراسری های کنکور تست 1۵۱و ۳حاصل ضرب حاللیت و ها غلظت محاسبات ها، محلول نکات آموزش ها: شامل محلول -

[۳] 

  [۴] سراسری های کنکور تست 1۵۱ و الکترولیز و پیل کاهش، اکسایش آموزش کاهش: شامل اکسایش -

 [۵] سراسری های کنکور تست 1۵۱ ... و استوکیومتری مولکول، اتم، نکات کیومتری: شامل استو تا اتم از -

 [6] 1 معدنی شیمی -

 [7] 1 آلی شیمی -

 [8] زندگی در مواد برخید کاربر و شیمی مهیج و جالب آزمایش ۵۱شیمیست: شامل -

 و اسید کارت ۴۱ و نمک-مولکول کارت 6۱ یون، کارت 7۱ اتم، کارت 7۱ شامل کارت 28۱ نامگذاری: با-شیمی کارت فلش -

 [9] ها پراکسید و اکسیدها کارت ۴۱ همچنین و باز

  یباز اسیدی، کاهندگی، اکسندگی، فلز، شبه نافلز، فلز، نظیر ها مولکول ها اتم های ویژگی ی باره در کوتاهی اطالعات -

 [1۱] کاربردی شیمی محاسبه نوع 21 شیمی: شامل گر محاسبه -

 [11] شیمی مفید اجتماعی هایشبکه و خارجی و ایرانی شیمی سایتده ها  پالس: شامل کیمیکال -

 [12]و جذاب این مبحث در آموزش سریع  با کوشش تقارن-1ی معدنی این مجموعه، شیمنرم افزار کاربردی بهترین  -

تجربیات بیست ساله ی تدریس در کالس های آموزش و پرورش و کنکور حاصل آموزشی  کاربردی هاینرم افزاراین حتوای تمامی م

 می باشد. 

 روش اجرا

 به صورت پرسششدکه در زیر این بخش ها  تقسیم مختلف های بخش به را کار اندروید نرم افزار کاربردی نوشتن و هدف اجرای برای

 خواهد آمد.و پاسخ 

 ؟است نیاز دانشی چه به کار این برای -

 یریاست. و پس از فراگ انگلیسی زبان به روز آموزشی برنامه نویسی به و مفید منابع بیشتر چون انگلیسی، زبان اول ی درجه در -1

بارها نیاز به جستجو در اینترنت برای فراگیری کدهای جدید و مورد نیاز  نرم افزار کاربردیدانش برنامه نویسی در هنگام توسعه ی یک 

 داریم. نرم افزاردر 

 اندروید است( کاربردی هاینرم افزار)که پایه ی  جاو ا نویسی برنامه -2

 (شدبا آن طراحی  UI)که پایه رابط کاربری XML با آشنایی -۳

زیرا در این قالب فرمول های شیمی به  شداستفاده  htmlاز  کاربردی هاینرم افزاربرای نوشتن محتوای شیمی ) html با آشنایی -۴

 سازی است(آسانی قابل پیاده

                                                 
2  Interactive 
3  ksp 
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 (نرم افزار کاربردی)برای ویرایش تصاویر به کار رفته در  Gimp گیمپ یا وشاپفت با آشنایی -۵

در  ۵استودیو اندروید افزار نرمامروزه از  و  ۴اکلیپس افزار نرم از در گذشته الزم است؟ افزاری نرم چه اندروید ی برنامه نوشتن برای -

 گویند.    می 6افزارنرم توسعه یکپارچه محیط معنای به  IDE افزارها نرم نوع این .  بهاین کار استفاده شد

ه تفاداس  ،html ها ازبرنامه محتوای نوشتن برایطور که اشاره شد همان برد؟ کار به باید بستری چه اه برنامه محتوای نوشتن برای -

 و نوشت html های کد با توان می راحتی به را توان و اندیس مثال دارد. برای اندروید textview به نسبت بیشتری امکانات زیرا، شد

 html با را آلی های مولکول ساختار حتی توان می است، انجام قابل محدودیتی هیچ بدون html در شیمی های واکنش نوشتن یا

table یرگ وقت بر عالوه کهنمایش داد  عکس با را ها ساختار این تمام باید نشود، استفاده روش این از اگر که صورتی در کرد؛ رسم 

 یم نمایش عکس با را ها ساختار این به کار رفته، خارجی رایگان که های برنامه در کند. حتی می برابر چند نیز را برنامه حجم بودن

 دهند.

 گرفت: فرا را نویسی برنامه توان می روش دوبه  کند؟ شروع چگونه، است مندعالقه اندروید نویسی برنامه به که کسی-

 اینترنتشود. در  می پیشنهاد هم با روش دو هر جا این در که اینترنت در موجود های نمونه از استفاده دیگری و کتاب مطالعه یکی

 های پارسی خوبی هم در این زمینه نوشته شده است.شود، همچنین کتابیافت می فراواندرسنامه های متن و ویدیوهای آموزشی 

های آموزش برنامه نویسی کارآمد نیستند و همچنین در ایران متأسفانه کالس مفید است؟های برنامه نویسی آیا شرکت در کالس -

 ها اتالف وقت می باشد. این کالس ،تند. با توجه به منابع سرشار اینترنت که در باال اشاره شدگران هس

 است الزم سال ۳ کم دست باشید، نداشته نویسی برنامه فراگیری جز به کاری اگر است؟ چقدر شدن نویس برنامه برای نیاز مورد زمان-

 برد. می زمان بیشتر خیلیگاهی  ولی

 نتایج و بحث

 نوشت.  صفر از را چیز همه نیست الزم نرم افزار کاربردی یک نوشتنتوجه به موارد گفته شده، برای شروع به یا 

 شاید ات کنید جستجو اینترنت در باید ابتدا کنید، می نرم افزار کاربردی نوشتن به تصمیم ،اگر هست 7متن باز افزار نرم زیادی تعداد

 این کنید. به سفارشی و پارسی را متن باز اپ آن بنویسید صفر از که آن جای به صورت این در و کنید پیدا را آن بازمتن ی نسخه

 ٪99 در چون دهید، می انجام تریهب کار کیفیت، نظر از هم و رسید می نتیجه به تری کوتاه بسیار مدت در زمان، نظر از روش هم

 یا ها هد تالش حاصل متن باز نرم افزار کاربردی یک است. زیرا تنهایی به صفر از نوشتن از بهتر متن باز نرم افزار کاربردی یک موارد

 است. نویس برنامه صدها

ن کرد. همچنی تهیه آماده های نمونه از استفاده با را برنامه مختلف های قسمت توان می هست، اینترنت در هایی نمونه مختلف موارد در

 رنامهبکدهای  نمونه کرد. برای استفاده دیگر نرم افزار کاربردی ها ده در آنکدهای  از توان می نرم افزار کاربردی یک نوشتن هنگام در

                                                 
4  Eclipse 
5  Android Studio 
6  Integrated Development Environment 
7  Open source 
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 شیمی ،[6ی ]معدن شیمی همچنین و [۵] استوکیومتری تا اتم از و [۴] کاهش اکسایش ،[۳] ها محلول کاربردی هاینرم افزار ایه

 است. کرده تغییر ها برنامه محتوای و ظاهر فقط است، یکی [8] شیمیست ،[7] آلی

 ودش نوشته نرم افزار کاربردی یک است ممکن یعنی استفاده می شود،باال  موارد ی همهاز  نرم افزار کاربردیمعموآل در توسعه ی یک 

 ایهنرم افزار از دیگر بخشی و آماده های نمونه دیگر هایی بخشو در  باشد، شده استفاده متن باز نرم افزار یک از آن از بخشی در که

 .، به کار برده باشنداست نوشته پیشتر شخص خود که دیکاربر

 که نای بر افزون نویسی برنامه طریق از آمد در کسب های علمی چگونه است؟ برایبه ویژه در زمینه نرم افزار کاربردینوشتن درآمد 

ست. ا مهم بسیار هم شدن دیده که این ی عالوه باشد. به داشته هم ساز پول و خوب ی ایده باید باشد، ای حرفه کار این در باید شخص

 دارند.  باالیی درآمد لطیفه و جوک مثل کاربردیهای نرم افزار  اما .کرد درآمد کسب توان می سختی به علم طریق از متاسفانه

 گیرینتیجه 

از بسیاری از کشورها حتی از کشوری مثل هند عقب مانده است و جبران این عقب ماندگی در زمینه های  ITکشور ما در زمینه ی 

هایی در زمینه ی مذهبی پشتیبانی می کنند، به همین دلیل و دانشگاه هاست. در کشور ما نهادعلمی مستلزم پشتیبانی نهاد های علمی 

بسیارخوبی نوشته شده است. اما هنوز در زمینه های علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و حتی  کاربردیهای نرم افزار زمینه تاکنون در این 

آموزش و پرورش توسعه دهندگان را پشتیبانی نمی کنند. چند سال پیش از یک توسعه دهنده ی خارجی خواهش کردم منبع برنامه ی 

 ،که برای مرکز نجوم ادیب اصفهان در حال توسعه ی آن بودم نرم افزار کاربردی تا در  برایم بفرستد ،رایگانی را که توسعه داده بود

استفاده کنم. آن توسعه دهنده عذرخواهی کرد و اظهار داشت که هزینه ی توسعه این برنامه را فالن دانشگاه داده و مالک منبع آن این 

در اینترنت قابل دانلود است، دانشگاه های  خارج کشور می  رایگانی را که نرم افزار کاربردیدانشگاه است. این یعنی هزینه ی توسعه ی 

علمی از طرف نهاد های مربوطه حمایت شوند تا شاهد  کاربردی هاینرم افزارپردازند. به امید روزی که در ایران نیز توسعه دهندگان 

 زبان پارسی باشیم. هب کاربردی یهانرم افزارگسترش  این نوع 
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[8] http://www.kiandroid.ir/pcollection/chemist 
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