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Qt های قشنگ با Applicationسین برگزاری کارگاه
جهت ارایه به تیم برگزارکننده مراسم

با توجه به گسسسترش روز افسسزون کسساربران گنسسو/لینسسوکس بسسرآن شسسدیم در مراسسسم روز آزادی
نرم افزار این بار قدری بیشتر روی موضوع طراحی و پیاده سازی برنامه هایی بسسا رابسسط کسساربری زیبسسا

 یکی از ابزارهای قدرتمنسسد تولیسسد نسسرم افزارهسسای چنسسدQtتمرکز کنیم. همانطور که مستحضر هستید 
سکویی می باشد که دارای نسخه متن باز بوده و بسیاری از توسعه دهنده هسسا از ایسسن ابسسزار اسسستفاده

 چیسسسزیQt همچنین کتابخانه قدرتمند JS و Cمی کنند چرا که با همراهی زبان های قدرتمندی همچون 
جز این انتظار نخواهد رفت.

کارگاه با محوریت شرکت کننده ها برگزار خواهد شد. در بخسسش ابتسسدایی صسسحبت مختصسسری
Ubuntu بعنسسوان Qt خسسواهم داشسست سسسپس در مسسورد انتخسساب Qtراجع به تاریخچه ی   SDKبحسسث بسسه 

چگونگی نوشتن برنامه های چندسکو هدایت خواهد شد.
 در اختیار گذاشته توسط شرکت کنندهQt Creatorدر ادامه یکی از مثال هایی که خود محیط توسعه 

ها انتخاب خواهد شد و قدم به قدم مثال انتخاب شسسده را از صسسفر کنسسار هسسم خسسواهیم نوشسست تسسا بسسه
مقصود نهایی برسیم.

بخش اول کارگاه:
 مطالب با نمایشQt. جهت معرفی و تاریخچه Qtمعرفی ارایه دهنده و بیان خلصه ای از تاریخچه ی 

 دقیقه)۵ در ویکی پدیا پیگیری خواهد شد. (Qtصفحه رسمی 

بخش دوم کارگاه:
Ubuntu و Qt بقولی  (: Ubuntu SDKو ایجاد انگیزه در شنونده برای تعقیب کارگاه چرا که با فراگیر 
Ubuntuشدن   Phone ها و بهبودی که در آینسسده بسسرای رابسسط کسساربری Ubuntuخسسواهیم داشسست بحسسث 

 دقیقه)۵توسعه و ایجاد نرم افزار به نحوی که ساده و سریع باشد موضوع مهمی خواهد بود. (

بخش سوم کارگاه:
 بسسرای سیسسستم عامسسل هسسایQtچندسکویی یعنی چه؟  ؛) به کاربر نشان میدهیم که چطور یک برنامه 

لل Androidمختلف بخصوص   چه مزیت هایی نسسسبت بسسه بقیسسه ابزارهسسا دارد. در ایسسنQt ایجاد کند و اص
 صحبت می شود و گسسذریQt بعنوان یک برنامه متن باز موفق چند سکویی با Telegramبخش درباره 

 دقیقه)۱۰ تا نهایت ۵بر جامعه کاربری (ایرانی و خارجی) این ابزار خواهیم داشت (

بخش چهارم کارگاه:
Qt های tutorialیکی از   Creatorبه انتخاب حضار انتخسساب شسسده و نوشسستن از صسسفر همسسراه بسسا ارایسسه 

توضیح آغاز می شود همزمان شرکت کننده ها هم بحسسث نوشسستن را دنبسسال خواهنسسد کسسرد و مشسسکل ت
 دقیقه)۴۰ الی ۳۰احتمالی برطرف خواهد شد. (

بخش پنجم (پایانی) کارگاه:
 به حضار تقدیم خواهد شد. منابع عبار ت اند از:CDتمام منابع استفاده شده در قالب 

1.Qt 5٫5 Open Source (Community)
2.PDF های شرکت توسعه دهنده Ubuntu بنام Conical برای Ubuntu SDK
محتوای درخواستی تیم برگزار کننده.3

باتشکر از زمانی که در اختیار بنده قرار دادید.
علی جعفرآبادی


