
ٍ وًیسی سشفصل َای   با بیسیک iOSآمًصش بشوام

 ي ساختاس آن iOSآضىایی با سیستم عامل  .1

لی ّذایر ٍ  iOSٍ آؼٌایی تا ظاخسار  iOSهؼرفی  ایٌکِ فایل ّا تِ چِ ؼکلی کاهدایل ؼذُ ٍ تِ خرٍجی ـا

 هیؽًَذ ٍ چگًَِ اجرا هیؽًَذ.

 ظاخسار زفاٍیر ًیس در ایي ففل گٌجاًذُ ؼذُ اظر.

 ی بشوامٍ وًیسی آی اي اس دس بیسیکساٌ اوذاص .2

َاّذ ؼذ.  در ایي ففل ًحَُ ًفة ٍ راُ اًذازی تیعیک ٍ ًرم افسار ّای هَرد ًیاز آهَزغ دادُ خ

 Basic4Androidي ضباَت آن با  Basic4iOSآضىایی با محیط بشوامٍ وًیسی  .3

 اّیذ ؼذ.آؼٌا خَ iOSجْر ترًاهِ ًَیعی  4iOSدر ایي ففل ؼوا تا هحیظ ًرم افسار تیعیک

 َا ي وحًٌ استفادٌ اص آن Viewکاس با  .4

در ایي ففل در هَرد ٍیٍَ یا کٌسرل ّایی کِ در ای ٍا اض ٍجَد دارد تحص هیؽَد ٍ ّویي عَر از ًحَُ 

 .اظسفادُ از آى ًیس زَضیح دادُ هیؽَد

 iOSسابط کاسبشی ي طشاحی طشح بشوامٍ ي پیادٌ ساصی آن دس  .5

 4iOSدر فسَؼاج خرداخسین ٍ آى را در تیعیک UIتِ عراحی فرم یا  4iOSتؼذ از هؼرفی ًرم افسار تیعیک

 خیادُ ظازی کردین.

 َا ي کىتشل آن َا Pageمذیشیت  .6

َاى ـفحاذ دیگری را ایجاد ٍ  آی ٍا اض ترخالف اًذرٍیذ دارای یک اکسیَیسی هیثاؼذ کِ زَظظ آى هیس

 کٌسرل کرد کِ در ایي ففل تِ ؼرح آى هیدردازین.



 Viewفًوت دس استفادٌ اص  .7

َاّیذ آهَخر کِ چگًَِ فًَر یا قلن ٍیٍَ را زغییر دّیذ.  در ایي ففل کَزاُ خ

 کاس با فایل َا ي ماژيل َا .8

تِ کذّا در  تخؽیذى کار تا فایل ّا در ایي ففل گٌجاًذُ ؼذُ اًذ ٍ ایٌکِ چِ هاشٍل ّایی ترای ًظن

 ٍجَد دارد خرداخسِ ؼذُ اظر. 4iOSتیعیک

 SegmentControlي  Navbarي  TabBarکاس با  .9

َاری تاال ٍ خاییي تخػ آی ٍا اض در دٍ َاًذ ؼاهل  Tabٍ ّویي عَر دارای ًَػی ظرترگ یا  ً هیثاؼذ کِ هیس

 ففل تِ آى اخسفاؾ هیذّین. دکوِ ٍ هٌَ تاؼذ کِ در ایي

 

ً َای  .11  PopupMenuي   SideMenu ي   DropMenuکاس با مى

خرداخسِ ؼذُ  iOSرایج در  هٌَی ّایِ ظاخر هٌَّا ٍ اظالیذ یکی از ؼیریي زریي ففل آهَزغ ّعر کِ ت

 اظر ٍ چگًَِ تا کارتر زؼاهلی رفسار ؼَد.

 Timerکاس با  .11

 ایجاد ٍقفِ تیي دظسَراذ ٍ یا زهاى تٌذی در ایي ففل گٌجاًذُ ؼذُ اظر.

 کاس با وًتیفیکیطه َا .11

َار ٍضؼیر   گرفسِ اظر. در ایي ففل قرار iOSظاخر ّؽذار دٌّذُ ترای ترًاهِ در ً

ٍاقغ آیکًَی در تاالی ـفحِ هثٌی تر فؼال تَدى ترًاهِ قرار گرفسِ هیؽَد.  در 

 Phoneکاس با کتابخاوٍ  .13

َارد هرتَط تِ گَؼی آیفَى خَدزَى اظسفادُ کٌیذ. َاًیذ از ه  در ایي کساتخاًِ ؼوا هیس



 SMSکاس با پیامک  .14

َاًیذ تا ظیعسن خیاهک   کار کٌیذ. SMSدر ایي ففل هیس

 ایمیل اکاس ب .15

 .در ایي ففل تِ آهَزغ ارظال ایویل خرداخسِ ؼذُ اظر

 

 سسم  ي کاس با گشافیک .16

 یا عراحی گرافیک هغرح ؼذُ اظر. Canvasهثاحص هرتَط تِ  ففل در ایي

 کاس با پایگاٌ دادٌ .17

ففل ّا  اخسِ ؼذُ اظر.ددر ایي ففل کار تا خایگاُ دادُ کِ ّذف رخیرُ اعالػاذ تِ ـَرذ یکدارچِ اظر خر

 ترای خایِ خرٍشُ هحَر کساب خیادُ ظازی هیؽًَذ.

 کاس با رخیشٌ ي باصیابی تىظیمات مخصًظ بشوامٍ .18

َاًیذ زٌظیواذ هرتَط تِ ترًاهِ را در گَؼی رخیرُ کٌیذ ٍ از آى ّا اظسفادُ کٌیذ.  در ایي ففل ؼوا هیس

 کاس با ایىتشوت ) داولًد ي آپلًد ( .19

غالح ارظال فایل یا هسي تِ ایٌسرًر ٍ یا دریا فر آى از ایٌسرًر در ایي ففل زَضیح دادُ ؼذُ اظر.تِ ـا

 داًلَد ٍ آخلَد فایل اظر.

 پخص فیلم ي صذا .11

َاًیذ فیلن یا ـذا را تِ آظاًی خخػ کٌیذ.  در ایي ففل ؼوا هیس

 



 PDF کاس با فایل .11

َاّذ  کساب الکسرًٍیکیًوایػ  َاًذ قذرذ آى را تاال تثرد کِ ایي ففل تِ ؼوا خ  آهَخر.در خرٍشُ هیس

 Clipboardحافظٍ کلیپ بشد  .11

َای ایي ففل اظر کِ ایي ػول در  رخیرُ اعالػاذ هسٌی ٍ تازیاتی آى از حافظِ هَقسی یا کلیح تَرد از هحس

 هیثاؼذ. Pasteٍ خیعر  Copyٍیٌذٍز هؼادل کدی 

 کاس با ديسبیه ي فیلم ي عکس بشداسی .22

َاّیذ آهَخر کِ چگًَِ از دٍرتیي گَؼی فیل  ن ٍ ػکط تگیریذ.در ایي ففل خ

 اویمیطه  .22

َاًیذ تراحسی تر رٍی ّر ٍیٍَی در   iOSایجاد جلَُ ّای ٍیصُ در ایي آهَزغ گٌجاًذُ ؼذُ اظر کِ هیس

 اًویؽیي قرار تذّیذ.

 تبذیل گفتاس بٍ صذا .22

َاًیذ ّر هسٌی را در ّر زتاًی تِ غیر از فارظی تِ ـَذ زثذیل کٌیذ ٍ آى را خخػ کٌیذ.  در ایي ففل هیس

 ته غىی یا استایل بىذی ضذٌساخت م .22

َاًیذ ّر  از هسي را رًگ تٌذی یا زغییر فًَر ٍ اًذازُ تذیذ ٍ از آى اظسفادُ کٌیذ. ففلدر ایي ففل هیس

 رخیشٌ ي باصیابی يضعیت يیًي حیه چشخص گًضی .22

َاًیذ هقادیر ٍیٍَ ّا رٍ حیي چرخػ گَؼی حفظ کٌیذ زا از ٍرٍد دٍتارُ دادُ زَظظ کارتر  در ایي ففل هیس

 جلَگیری ؼَد.

 Encryptionکذ گزاسی  .22

َاًیذ اعالػاذ رٍ تِ ـَرذ رهس ؼذُ در فضای ترًاهِ ٍ ایٌسرًر رد ٍ تذل کٌیذ.ایي اهَزغ تِ ؼوا  ؼوا تایذ تس

َاّذ آهَخر.  خ

 



  باسکذ خًان .22

َاًیذ تارکذّای رایج ظریالی ٍ   رٍ دریافر کٌیذ تراحسی. qrتا یادگیری ایي ففل هیس

 KeyValueStoreکاس با  .23

َاّیذ اهَخر کِ ًَع دادُ را چگًَِ در گَؼی رخیرُ ٍ تازیاتی کٌیذ.  در ایي آهَزغ خ

 GPS جی پی اس .23

جی خی اض دظسگاّی اظر کِ هَقؼیر جغرافیای ؼوا را ًؽاى هیذّذ.در ایي آهَزغ اظسفادُ از ایي دظسگاُ 

َاًیذ هَقؼیر خَد را تر ًؽاى دّیذ.َزّا را آه  غ دادین زا تس

 گًکل مپ .22

َای ایي آهَزغ هیثاؼذ.ًوایػ   هارکر یا ػالهر رٍی ًقؽِ گَگل در ّر ًقغِ ای از جْاى از هحس

 سىسًس .22

َاّی َاًایی اظسفادُ از ظٌعَر هَجَد در دظسگاُ را خ  آهَخر. ذدر ایي ففل ز

 با بلًتًث فایلاسسال بلًتًث ي  .22

ر خرداخسِ این کِ در ایي آهَزغ تِ ًوایػ تلَزَش ّای جفر ؼذُ ٍ ازفال تِ آى ّا ٍ ایجاد هحیظ چ

َاًیذ تا آهَزغ آى ترًاهِ چر ایجاد کٌیذ.  هیس

35. FTP 

َاًٌذ تا دیذى ایي ففل از اهَزغ تراحسی فایل ّای هَجَد در  ایي ففل هخسؿ ٍب هعسر ّا هیثاؼذ کِ هیس

 ظرٍر را تا ارائِ ًام ٍ رهس کارتری کٌسرل کٌٌذ.

 ضبکٍ ي سًکت وًیسی .36

َاًیذ ترًاهِ ّای یکی از ؼیریي زریي هثاحص ترًاهِ ًَیع ی ظَکر ّعر کِ ؼوا تا یادگیری ایي ففل هیس

َاى ایي ففل اظسفادُ هیکٌٌذ از  ٍاقغ ّوِ ترًاهِ ّای زحر ؼثکِ ایي ػٌ چر زحر ؼثکِ درظر کٌیذ.در 

 جولِ تازی کاًسر

 



 کاس با فایل َای فطشدٌ .22

ردى  َای ایي ففل ، فؽردُ ظازی فایل ّای هَرد ًظر ٍ از حالر فؽردُ درٍا  .فایل فؽردُ اظرهحس

 طشاحی ومًداس .38

َاع ًوَدار ّای خغی،کیکی ٍ ظسًَی در ایي ففل قرار گفسِ ؼذُ اظر کِ تیؽسر در ترًاهِ ّای  عراحی اً

 آهاری اظسفادُ هیؽَد.

 XML ي  JSONکاس با .22

Json  ٍXml  فضای ایٌسرًر تعیار کارترد دارد.ًَػی خرٍجی دادُ ّعسٌذ کِ در رد ٍ تذل کردى اعالػاذ در 

  Regular Expersionمىظمعباسات  .23

زؼریف الگَ در ّر زتاى ترًاهِ ًَیعی ٍجَد دارد ٍ تایذ ّر ترًاهِ ًَیعی آى را تیاهَزد کِ خیچیذگی خَد را 

 کٌسرل فرهر ایویل یا ؼوارُ زواض هیثاؼذ. هسایای یادگیری ایي ففل تارززریيدارد.

  PHP آمًصش ابتذایی .41

PHP 4هیثاؼذ کِ عرف ظرٍر اظر ٍ جْر ارزثاط تا تیعیک زتاى اظکریدسی زَظؼِ ٍب ظایرiOS  تعیار

 ظاػر آهَزغ دادُ ؼذُ اظر. 2کارتردی هیثاؼذ ٍ حذٍدا 

 کامپایل پشيژٌ ي اوتطاس آن .22

َاّیذ  ٍاتعسگی تِ تیعیک خ در ایي ففل از خرٍشُ اًجام ؼذُ ، خرٍجی قاتل ًفة تر رٍی گَؼی ّا تذٍى 

 آهَخر.

  مًضًعات متفشقٍ .43

 ظاخر فرم خَغ آهذگَیی در اتسذای ّر ترًاهِ ای:   ساخت اسپلص 

 RSS  َاًذى خَراک ّر ظایسی ٍ ًوایػ آى:   خًان  خ

  : کار تا ٍیٍَ اًسخاب کٌٌذُ زاریخ ٍ هقادیر زاریخکاس با تاسیخ 

 کاس با يیًي جذيل (Table)   :ظاخر ظغر ٍ ظسًَی از دادّا  

 کاس با يیًي جستجًی  (SearchView)  :اتلیر خیؽٌْاد لیعسی دادُ ّاظاخر ٍیٍَ ق 



  ساختCustomDialog  :ظاخر فرم دیالَگ ظفارؼی 

 ٍساخت باصی مطابٍ آفتاب 
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