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 0בניית ערכת נושא לנוקיה מ

 :כמה נקודות חשובות

ולא ,המדרך עצמו בעברית אבל הפקודות בקובץ לא).ולא הכל מתורגם, באנגלית מושגיםיש 

 י ... מחילה. תשתמש בגוגל טרנסלייט-אם אתה לא יודע אנגלית (תרגמתי הכל

אומנם אני לא )נזקים אני לא לוקח אחריות על  -לא היה לי מכשיר לנסות עליו את התוצאות
 (רוה סיבות לנזקים

הוא , ומאחר שפה מדובר במדריך מסובך יש לי עוד דברים בחיים  חוץ מנוקיה והפורום 

 .סמס\מייל\בבקשה לא לפנות בצאט . בלי תמיכה. as isניתן 

אתה תלמיד ישיבת  \(21מישהו@ויודע מי עומד מאחורי )אלא אם אתה מכיר אותו אישית באמת 
 ...(נכון לשנת תשפא... אלי בישיבה תפנה . ) נווה

לא יותר מפעם , אפשר לתיג. כשאוכל -התותחים ישמחו לעזור וגם אני, תכתוב בפוסט שאלות
 .אחת

 :ונתחיל להקליד (תוכנה יותר נוחה ++notepadאות את )נפתח את פנקס הרשימות 

 

 

 

 

השורה השלישית .בהם לא ניגע, השורות הראשונות הינם שורות הגדרה של ערכת הנושא 2 :הסבר

 Iphone byאת איפה שכתוב )לא ניסיתי אבל מן הסתם ניתן לערוך  –היא שם ערכת הנושא 

Aquafeya-את השאר לא לערוך) 

 עכשיו לגוף ערכת הנושא
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 .הצבעים של ערכת הנושא פה זה הגדרות,  colorsכמו שכתוב במילה הראשונה 

תחפשו ....אין לי כוח לתרגם את האנגלית(.כמו למשל רקע התפריט)מה שכתוב באדום זה המקומות 

 .בגוגל טרנסלייט

יש לזה מדריך מפורט , אם אני לא טועה. xmlזה קידוד של הצבעים בשפת , מה שכתוב בסגול

 .המכלול\וקודים בויקיפדיהיש גם טבלת צבעים .webmasterב( בעברית)

 ועכשיו לאייקונים בתפריט

 

 יש כיתוב  -כמו שאתם רואים

<menu_item 

 קטע קוד

 ואז סגירה

/> 
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Item_id  למשל אני קשר)זה הישום=contacts> 

 )מצב רשימה ועוד, מצב רשת)מהשורות היא תמונה למצב אחר  כל אחת

 .תתרגמו בגוגל טרנסלייט

 .הרקע של הישום אם אני לא טועההשורה האחרונה זה תמונת 

 שומר מסך\תמונות רקע-עכשיו לשלב הבא

 

Wallpaper זה התמונה במסך הבית. 

Screensaver זה השומר מסך. 

Background זה הרקע הכללי. 

Calendar_bg שימו לב שאפשר רקע לכל חודש לועזי, זה הרקע ללוח שנה. 

Radio_audio זה הרקע לרדיו ונראה לי גם לנגן 

  Softkey_bg  (קיצורים)רקע המקשים בצד 

Wait_graphics  אנא המתן"זה הסמל של הפס בהמתנה כשהטלפון למשל מוחק הודעות וכותב" 

Highlight  אם אני לא טועה, זה הסרגל קיצורים. 

 ועכשיו לצלילים
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Ringtone זה הצלצול ברירת מחדל של הערכה 

 .דעהאחרים אני לא יו

 הקובץ ואז סוגרים את

</theme> 

 .ושמים בתיקיה theme_descriptor.xmlבשם שומרים את הקובץ 

למשל אם לתמונה של  – שמים בתיקיה את התמונות והצלצולים שלנו באותם שמות שהגדרנו

 .אז התמונה שזה יהיה השם שלה תהיה הסמלsms.pngההודעות קראנו 

  ctrl+a כ מסמנים ת כל תכולת התיקיה "אח

 

 (add to archiv) ודוחסים
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 !בהצלחה.nthומשנים את הסיומת של הארכיון ל, rarולא ב zipואז בוחרים בפורמט 

A.I.V MOBILE 

 

 

 

 

 


