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 201 ................................................................................... یاختصاص یها شنيميان یساز ادهيپ-2-14-8

 201 ............................................................................................. ها داده یساز مرتب و لتريف-2-14-9

 adapter ............................................................................ 201 کالس در ها داده یرسان بروز-2-14-10

 gradle build .................................... 202 ليفا در نظر مورد dependency افزودن و ها پروژه جاديا-2-14-11

 203 .................................................................................... ازين مورد layout یها ليفا جاديا-2-14-12

 206 ........ دياندرو در  UI/data binding به Model از ها داده طرفه دو اتصال جهت data binding ی کتابخانه از استفاده

 UI (Data Binding Layout Files) ..................................... 208 به model از داده اتصال layout یها ليفا-2-15

2-15-1-data binding تيريمد و event 210 .................................................................................. ها 

 data model...................................................... 210 در داده رخ رييتغ با یکاربر رابط یرسان بروز-2-15-2

 211 ................................................................ آن کاربرد از یا نمونه و data binding یساز ادهيپ-2-15-3

 213 ........................................................................ پروژه به data binding ی کتابخانه افزودن -2-15-4

 model ..................................................... 213 در راتييتغ از view ساختن مطلع جهت کالس ساخت-2-15-5

 data binding .................................................... 214 تيقابل از استفاده یبرا ها ليفا شيرايو و ميتنظ-2-15-6

 216 ...................................................................................... ديواندر در ListView کالس از استفاده-2-16

 ListView ................................................................................. 216 کالس با دياندرو در list یساز ادهيپ

 ListView .......................................................................... 218 یکاربر رابط المان/widget و دياندرو-2-17

2-17-1-View 218 .................................................................................... ها ستيل تيريمد یبرا يیها 

 219 ..............................................................................................ستيل یها تميآ یا داده نوع-2-17-2
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2-17-3-Adapter 219 ............................................................................................................. ها 

 221 ............................................................................................. ها داده یساز مرتب و لتريف-2-17-4

 adapter ..................................................................................... 221 در ها داده یرسان بروز-2-17-5

 221 ............................................................................. راتييتغ از یآگاه یبرا listener فيتعر-2-17-6

2-18-Adapter 221 .......................................................................................................... فرض شيپ 

 222 ....................................................... دياندرو( platform) طيمح فرض شيپ adapter یها کالس-2-18-1

 ArrayAdapter ............................................................................................. 222 از استفاده-2-18-2

 ArrayAdapter ................................................................... 223 با ListView از استفاده ی نمونه-2-18-3

 224 ....................................................................................... یاختصاص یها adapter یساز ادهيپ-2-19

 224 ...................................................................................... یاختصاص adapter کي ساخت-2-19-1

 225 .............................................................................................. ستيل از سطر یساز آماده-2-19-2

 adapter ............................................................. 227 کالس قيطر از data model یرسان  بروز-2-19-3

2-20-ListActivity و ListFragment ............................................................................................. 227 

 ListView................................................................. 228 از استفاده یبرا فرض شيپ و آماده ظرف-2-20-1

2-20-2-ListActivity و layout 229 ................................................................................... یاختصاص 

 229 ................................................ یخال ستيل یبرا placeholdder/نگهدار مکان view کي انتخاب-3-20-2

2-21-ListView 235 .............................................................................. شنيکياپل سرعت و يیکارا مبحث و 

 236 ............................................................................................... بر زمان و نيسنگ اتيعمل-2-21-1

 236 ...................برنامه یساز نهيبه جهت جاوا یها آبجکت جاديا و layout یها ليفا inflation از یريجلوگ-2-21-2

 237 ......................................... یساز نهيبه جهت شنيکياپل در View holder ی توسعه یالگو از استفاده-2-21-3

 239 .................................. (()setChoiceMode متد با انتخاب تيوضع نييتع) view کي انتخاب یساز رهيذخ-2-22

 قرار یاصل actionbar یرو بر که یموقت actionbar) ها ListView یبرا Contextual action mode از استفاده-2-23

 241 ............................................................................................................................... (رديگ یم

 undo action ........................................................................................ 243/ولغ تيقابل یساز ادهيپ-2-24

 244 ........................................................... ديکن اضافه برنامه به را اتيعمل لغو تيقابل ديبا یزمان چه-2-24-1

 248 ....................................................................................... شنيکياپل سرعت و يیکارا یساز نهيبه-2-25

 ListView ........................................................................... 249 کي در تميآ دو شينما ی نحوه آموزش-2-26

 ListView .............................................................................................. 250 در تميآ نيچند انتخاب-2-27

 ListView ........................................................................................ 250 و model نيب تعامل-2-27-1

 255 .............................................................................. بسط قابل و يیکشو ListView کي یساز ادهيپ-2-28

2-28-1-ExpandableListView................................................................................................ 255 

 ExpandableListView ............................................................................. 257 کي یساز ادهيپ-2-28-2
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 261 .................................................................................................................. متفرقه آموزش-2-29

 261 ...... ستيل یها تميآ به( LongItemClickListener) مدت یطوالن کيکل به فراخوان گوش کي کردن فيتعر-2-29-1

 261 ............................................................................ ستيل به Footer و Header کردن اضافه-2-29-2

2-30-SimpleCursorAdapter .................................................................................................... 262 

 263 .................................................................... (Open Source libraries) باز کد یها کتابخانه ريسا-2-31

 264 ......................................................................... دياندرو در( Logging) یريگ گزارش و عيوقا ثبت-2-32

 LogCat/Android logging ................................................. 265 ابزار از استفاده با یريگ گزارش و عيوقا ثبت

 265 ......................................................................... (log system) دياندرو یريگ زارشگ ستميس-2-33-1

 265 ................................................................... (log statement) یريگ گزارش دستورات جاديا-2-33-2

 DialogFragments ....................................................... 266 ی لهيوس به شنيکياپل در dialog یساز ادهيپ-2-34

 DialogFragments ............................................................ 267 ی لهيوس به dialog/محاوره ی پنجره شينما

 267 .................................................................................... برنامه در dialog گذاشتن شينما به-2-34-1

 267 ......................................................................... موجود قبل از و آماده یها dialog از استفاده-2-34-2

 DialogFragment ............................................................... 268 یبرا یاختصاص layout فيتعر-2-34-3

 activity ................................................................................ 268 باDialogFragment  تعامل-2-34-4

 layout ....................................................................................... 269 یها ليفا و پروژه جاديا-2-34-5

 activity .................................................................................. 269 ميتنظ و fragment فيتعر-2-34-6

  جاديا/دياندرو در ها fragment از استفاده با( single-pane  &multi-pane) قطعه چند و قطعه تک صفحات یطراح

UIی لهيوس به ريپذ انعطاف یها fragment 274 .................................................................................... ها 

3-1-Fragment 274 ................................................................................................................... ها 

 274 ....................................... (multi-pane) قطعه چند و( single-pane) قطعه تک یهاLayout  شرح-3-1-1

 Fragment .................................................................................................. 277 مفهوم شرح-3-1-2

3-1-3-Fragment به یدسترس و ها Context ................................................................................ 278 

 fragment .......................................................................................... 278 از استفاده یایمزا-3-1-4

 fragment ی لهیوس به مختلف یشگرهاینما با سازگار و ریپذ انعطاف UI با یشنیکیاپل یطراح-3-1-5

 281 ................................................................................................................................... ها

 282 ............................................................................................. ها fragment از استفاده و فيتعر-3-2

 fragment ........................................................................................................ 282 فيتعر-3-2-1

 283 ......................................................................................... ها fragment با شنيکياپل تعامل-3-2-2

 284 ......................................................................................... ها fragment به پارامتر ارسال-3-2-3

 fragment ..................................................................................... 285( life cycle) اتيح ی چرخه-3-3

 activity ............................................................................................. 288 یبرا fragment فيتعر-3-4
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 static ........................................ 289 صورت به layout ليفا در خود activity یبرا fragment فيتعر-3-4-1

 dynamic .......................................................... 289 صورت به و اجرا زمان در fragment تيريمد-3-4-2

 291 .................................................... ريخ اي است حاضر layout در fragment کي ايآ نکهيا یبررس-3-4-3

 291 .............................................................................................. ها fragment تعداد یبررس-3-4-4

 backstack .............................................................. 292 به fragment transition آبجکت افزودن-3-4-5

 292 .......... ها fragment نيب حرکت یبرا Property Animation API توسط شده فيتعر یها افکت از استفاده-3-4-6

 293 ................................................................ ها fragment در داده یدائم ی رهيذخ و یماندگارساز-3-4-7

 config ................................................. 293 و ماتيتنظ در رييتغ از پس اطالعات یبازگردان و ینگهدار-3-4-8

3-5-Fragment نهيزم پس در پردازش و ها (background processing) .................................................. 293 

3-5-1-Fragment فاقد یها UI/headless fragments..................................................................... 293 

3-5-2-Retained headless fragment ماتيتنظ در رييتغ تيريمد جهت ها (config changes) ..................... 294 

 296 ......................................................................... ها fragment یبرا layout یها ليفا فيتعر-3-5-3

 fragment ............................................................................................. 297 یها کالس جاديا-3-5-4

 298 .............................................................................................. یاصل layout ليفا شيرايو-3-5-5

 RssfeedActivity ....................................................................................... 299 کالس شيرايو-3-5-6

 301 ........................................................................ یعمود ینما ی ژهيو activity layout فيتعر-3-5-7

 301 ............................... (منابع نشگريگز) resource selector از مستقل یبول ی نهيگز اي flag کي فيتعر-3-5-8

 RssfeedActivity .............................................................................. 302 کالس شيرايو و ميتنظ-3-5-9

 headless fragment ...................................................... 305 کي در یانتخاب مقدار نيآخر ی رهيذخ-3-5-10

 resource .................................................. 306 نشگريگز از مستقل یبول ی نهيگز اي flag کي فيتعر-3-5-11

 RssfeedActivity ............................................................................ 306 کالس شيرايو و ميتنظ-3-5-12

 309 .......................................................... دياندرو در Action bar/دياندرو یها شنيکياپل در نوارابزار از استفاده

 Toolbar ........................................................................................................... 309 مفهوم شرح-3-6

3-6-1-Toolbar دارد؟ یکاربرد چه و ستيچ دياندرو در (action bar) ................................................... 310 

3-6-2-Actionbar است 21 از تر نييپا ها آن در استفاده مورد دياندرو یها کتابخانه ورژن که يیها دستگاه یرو بر (API 

21) .................................................................................................................................. 311 

3-6-3-Options menu ......................................................................................................... 311 

 Toolbar.............................................................................................................. 311 از استفاده-3-7

 toolbar ..................................................................... 312 در actions/ابزار نوار یها تميآ فيتعر-3-7-1

 313 ............ (ها action انتخاب به دادن نشان واکنش) دهند یم رخ نوارابزار یها تميآ انتخاب یپ در که یاتيعمل-3-7-2

 action bar .......................................................... 314/نوارابزار در تميآ اي action کي یبرا جستجو-3-7-3

 314 ................................................................................................................ منو شيرايو-3-7-4
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3-7-5-Contextual action mode و toolbar (کردن وابسته toolbar از استفاده با قرائن به contextual action 

mode) ............................................................................................................................. 314 

 315 ........................................................ ها fragment از استفاده با action bar به تميآ نمودن اضافه-3-7-6

 toolbar ................................................................. 315 یدسترس و( visibility) تيرو تيقابل ميتنظ-3-7-7

 action bar ...................................................................... 315 به drawable عکس کي صيتخص-3-7-8

 316 .......................................... (diming navigation button) شيمايپ ی دکمه کردن رنگ کم اي پنهان-3-7-9

 318 .......................................... (immersive full screen mode) صفحه تمام شينما حالت از استفاده-3-7-10

 319 ........................................................ (split toolbar) ابزار نوار کردن مين دو تيقابل یساز ادهيپ-3-7-11

 res/menu ......................................... 320 ی پوشه در menu resource/مربوطه منابع و محتوا جاديا-3-7-12

 320 ............................................................................................... برنامه کد شيرايو و ميتنظ-3-7-13

3-8-Dynamic کردن فيتعر action bar ......................................................................................... 324 

3-8-1-View در یاختصاص یساز ادهيپ با يیها action bar ................................................................ 324 

3-8-2-Action view ............................................................................................................. 325 

3-9-Action provider .............................................................................................................. 327 

3-9-1-Action provider 327 ....................................................................... دارد؟ یکاربرد چه و ستيچ 

 329 .......................................................................................... کونيآ قيطر از شنيکياپل در شيمايپ-3-10

 329 ..................................... یاصل ی صفحه به یراهبر جهت action bar در شنيکياپل کونيآ از استفاده-3-10-1

 Up ..................................................................... 331 ی دکمه عنوان به شنيکياپل کونيآ از استفاده-3-10-2

 332 .......................................................................................منو یبرا الزم منابع کردن اضافه-3-10-3

 style ....................................................... 333 تگ قيطر از فرض شيپ action bar کردن رفعاليغ-3-10-4

 layout activity .................................................. 333 به toolbar( view) آبجکت کي کردن اضافه-3-10-5

 336 ..................................................................................................... هياول یها داده حذف-3-10-6

 336 ........................................... شد انتخاب refresh که یصورت در ،MyListFragment یرسان بروز-3-10-7

 337 .... شنيکياپل در( ستيل یرسان بروز جهت نييپا به صفحه دنيکش) Swipe-To-Refresh تيقابل و توسعه الگو یساز ادهيپ

 swipe to refresh ....................................... 337 از استفاده با ستيل یها تميآ یرسان بروز تيقابل یساز دهايپ-3-11

 content provider ............................................................................................ 341 و SQLite سيتابيد

4-1-SQLite و Android ............................................................................................................ 341 

4-1-1-SQLite 341 .................................................................................... دارد؟ یکاربرد چه و ستيچ 

4-1-2-SQLite 342 ........................................................................................................ دياندرو در 

 SQLite ................................................................................................................. 342 یمعمار-4-2

4-2-1-Package 342 ............................................................................................................... ها 

 SQLiteOpenHelper ....................................................................... 343 با سيتابيد تيآپد و جاديا-4-2-2
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 SQLiteDatabase ........................................................................................... 344 پدر کالس-4-2-3

 Cursor ............................................................................................................ 346 آبجکت-4-2-4

4-2-5-ListView ،ها ListActivityو ها SimpleCursorAdapter ........................................................ 347 

 SQLite ..................................................................................................... 347 از استفاده: آموزش-4-3

 348 ........................................................................................................ پروژه بر یا مقدمه-4-3-1

 Data Model .................................................................................... 349 و Database ساخت-4-3-2

 352 .............................................................................................. شنيکياپل UI و ظاهر ساخت-4-3-3

 354 .................................................................................................. نشيکياپل یاجرا و نصب-4-3-4

 Content Provider .............................................................................................. 354 مفهوم شرح-4-4

4-4-1-Content Provider 354 ..................................................................... دارد؟ یکاربرد چه و ستيچ 

 Content Provider ......................................... 355 به یدسترس جهت URI فيتعر یالگو و یا هيپا قالب-4-4-2

 content provider ........................................................................................ 356 به یدسترس-4-4-3

 356 ........................................................................... یاختصاص content provider یساز ادهيپ-4-4-4

4-4-5-Content provider 357 .................................................................................... تيامن مبحث و 

4-4-6-Thread safety (ی دواژهيکل از استفاده با یهمزمان شکلم یساز برطرف synchronized) .................... 358 

 359 ...................................................................... ساز هيشب طيمح در( نيمخاطب) ها contact جاديا-4-4-6

 Contact Content Provider .............................................................................. 361 از استفاده-4-4-7

4-5-Cursor و ها Loader 363 ....................................................................................................... ها 

 Database ................................................................................. 366 تيريمد یها کالس فيتعر-4-5-1

 ContentProvider ................................................................................................ 368 جاديا-4-5-2

 372 .................................................................................................... (ها Resource) منابع-4-5-3

 layout ................................................................................................. 373 یها ليفا فيتعر-4-5-4

 376 ......................................................................................................... ها Activity ميتنظ-4-5-5

 SQLite ...................................................................................... 382 سيتابيد یساز رهيذخ محل-6-5-4

 command line (Shell access) ................................... 383 ی لهيوس به دور راه از سيتابيد به یدسترس-7-5-4

 xmlPullParser ................................. 386( Parser) ینحو لگريتحل از استفاده با دياندرو در XML یها ليفا پردازش

 XmlPullParser ..................................................... 386 ینحو لگريتحل از استفاده با XML یها ليفا پردازش-4-6

 ماتيتنظ به مربوط اطالعات یابيازب و رهيذخ) preferences API از استفاده با دياندرو شنيکياپل در ها داده ماندگار ی رهيذخ

 File API ..................................................................................................................... 389 و( کاربر

4-7-File based persistence (ليفا ستميس در ها داده رهيذخ) ................................................................. 389 

 389 ............................... (local data persistence) یمحل صورت به ها داده ماندگار ی رهيذخ یها روش-4-7-1

 external ................................... 391 صورت به ها داده ی رهيذخ با سهيمقا در داده internal یساز رهيذخ-4-7-2
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 391 ................................................................................ یخارج ی حافظه در شنيکياپل یگذاريجا-4-7-3

4-8-Preferences (کاربر ماتيتنظ به مربوط اطالعات یبازگردان و رهيذخ) .................................................. 391 

 391 ....................................................................... هياول یا داده نوع از مقدار-ديکل یها جفت رهيذخ-4-8-1

 preference listener ................................ 393 ی لهيوس به کاربر ماتيتنظ در راتييتغ به یفراخوان گوش-4-8-2

 preference .................................................................................................. 394 ليفا جاديا-4-8-3

 394 ......................................................................... کاربر از یورود افتيدر جهت activity جاديا-4-8-4

 394 .................................................. کاربر یورود افتيدر و ماتيتنظ به بوطمر activity کردن متصل-5-8-4

 preference ................................................................ 395 مقدار از استفاده با RSS feed یبارگذار-4-8-6

4-9-File API .......................................................................................................................... 397 

 File API ....................................................................................................... 397 از استفاده-4-9-1

 399 ........................................................... (external storage) یخارج یساز رهيذخ محل و حافظه-4-9-2

 Android networking . 401 /دياندرو در وب سطح در موجود منابع به یدسترس و HTTP اتيعمل یاجرا نترنت،يا به اتصال

 401 ................................................. دياندرو در نترنتيا از منابع به یدسترس و نترنتيا به اتصال بر یمرور-4-10

 402 ................................................................................................. نترنتيا به اتصال مجوز-4-10-2

 402 ..................................................................................... نترنتيا به اتصال تيوضع یبررس-4-10-3

 402 ..................................................... دياندرو در نترنتيا به یدسترس و اتصال یبرا نهيبه یها روش-3-10-4

 REST Client ..................................................................... 404 عنوان به Retrofit 2.0 ی کتابخانه از استفاده

 406 .......................................................................................... هياول ماتيتنظ و پروژه ساخت-4-11-1

 adapter Retrofit ............................................................................. 407 کالس و API فيتعر-4-11-2

 RxJava 2.0 .................................................................................................................. 413 آموزش

4-12-RxJava 2.0 .................................................................................................................... 413 

4-12-1-RxJava یسينو برنامه مفهوم شرح و Reactive 413 ....................................................... ناهمزمان اي 

 RxJava 2.0 ..................................................................................... 414 کتابخانه کردن اضافه-4-12-2

 415 ....................................................................................... (Async) ناهزمان یسينو برنامه-4-12-3

4-12-4-Observable ،ها Observer و ها Subscription 416 ............................................................. ها 

 416 ................................... (observe) راتييتغ به دادن گوش یبرا thread کي و اجرا thread فيتعر-4-12-5

4-13-Operator 416 .................................................................................................................. ها 

 417 ................................................................. جهينت ارسال و ديتول انداختن قيتعو به و delay از استفاده-4-14

 417 .............................................................................. ها Observer و ها Observable جاديا-4-14-1

 418 ............................................................................................................. ليتبد اتيعمل انجام-4-15

4-14-2-Subject 419 .............................................................................................................. ها 

 419 ...................................................... (نظر مورد دارمق نگهدار مکان) Promise همان اي Single آبجکت-4-15
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 کالس از استفاده و( observable و observer نيب اتصال قطع) ها subscription انداختن دور-4-16

CompositeDisposable ........................................................................................................... 421 

 422 ................................... (completed obervables) شده ارسال یها Observable مقدار یموقت ی رهيذخ-4-17

4-18-Flowable<T> و Backpressure .......................................................................................... 424 

 424 ....................................................................................................... گريد نوع به یوعن ليتبد-4-19

 RxJava ....................................................................... 426 یها Subscription و Observable تست-4-20

 426 ................................................................................................... ها observable تست-4-20-1

 Loader ................................. 427 و Handler ، AsyncTask با ناهمگام و یا نهيزم پس پردازش یساز ادهيپ آموزش

 427 ............................................................................................. دياندرو در یا نهيزم پس پردازش-4-21

 427 ................................................... شود؟ یم هيتوص concurrency/یهمروند مفهوم از استفاده چرا-4-21-1

2-21-4-Thread اي یاصل UI thread ......................................................................................... 428 

 429 .............................................................. دياندرو در ها thread از استفاده و ناهمزمان پردازش-4-21-3

 429 ............................. یطوالن اتيعمل یاجرا طول در کاربر یبرا مختصر حيتوض و feedback ی ارائه-4-21-4

 Handler ................................................................................................................ 430 کالس-4-22

 430 .................................................................. یهمروند تيريمد جهت Handler کالس از استفاده-4-22-1

 430 ............................................................................ یاصل thread از مجدد ی استفاده و جاديا-4-22-2

 AsyncTask ............................................................................................................ 433 کالس-4-23

 AsyncTask .................................................................................... 433 کالس از استفاده هدف-4-23-1

 AsyncTask ............................................................................ 433 کالس از یکاربرد ی استفاده-4-23-2

 AsyncTasks .................................................................................. 434 نيچند همزمان یاجرا-4-23-3

 436 ............................................................. (lifecycle) اتيح ی چرخه تيريدم و یا نهيزم پس پردازش-4-24

 436 .................. دهد یم رخ یکربنديپ ی نحوه در که یراتييتغ نيب( state) تيوضع به مربوط اطالعات حفظ-4-24-1

 437 .............................................. آبجکت نيچند اطالعات رهيذخ جهت application آبجکت از استفاده-4-24-2

4-25-Fragment نهيزم پس در یمواز پردازش و ها (background processing) ........................................ 439 

 439 ................................ یکربنديپ ی نحوه در رييتغ از پس آن یبازگردان جهت آبجکت اطالعات ینگهدار-4-25-1

4-25-2-Fragment فاقد یها UI (headless fragments) ................................................................ 439 

 Loader ................................................................................................................. 439 کالس-4-26

 Loader ........................................................................................ 440 کالس کاربرد از هدف-4-26-1

 Loader ............................................................................................. 440 کالس یساز ادهيپ-4-26-2

 CursorLoader .............................................................. 441 کالس یساز ادهيپ و SQLite سيتابيد-4-24-3

 442 ........................................................................................................ کالس یساز ادهيپ-4-24-4

 444 ......................................................................................................... ها service از استفاده-4-25
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4-26-JSON 449 ................................................................................................................ دياندرو و 

 JSON ............................................ 450 پردازش یبرا دياندرو ی ساخته درون و فرض شيپ ی کتابخانه-4-26-1

 JSON ............................................................................................................. 450 ساخت-4-26-2

 453 .............................................................................................................................. : اول بخش

 453 .......................................................................................... ديندروا در drag & drop از استفاده-5-1

 view .......................................................................................... 453 دنيکش تيقابل یساز ادهيپ-5-1-1

 454 .............................. (drop target کردن مشخص) view یگذاريجا محل اطالعات و مشخصات فيتعر-5-1-2

 456 ...................................... (XML فرمت در شده فيتعر یريتصو یها ليفا) Drawable یها ليفا جاديا-5-1-3

5-1-4-Activity ليفا ميتنظ و layout 457 ................................................................................. مربوطه 

 461 .............................................................................................................................. : دوم بخش

5-2-Drawable 461 ............................................................................................................. ست؟يچ 

 462 ......................................................................................... ها view در ها drawable از استفاده-5-3

 463 ....................................................................................... ها drawable و ها Bitmap یبارگذار-5-4

5-5-Drawable بر یمبتن یها XML ............................................................................................... 464 

5-5-1-Shape ..................................................................................................................... 464 

5-5-2-Drawable بر یمبتن یها state ........................................................................................ 466 

5-5-3-Drawable نيگزيجا انتقال یط که يیها drawable شوند یم یگريد (transition drawable) .............. 466 

5-6-Drawable تيفيک رفت دست از بدون ريپذ توسعه/یبردار یها (vector drawable) ................................. 467 

5-7-Drawable animation (کي یبارگذار با شنيميان فيتعر drawable یگريد از پس) ................................ 468 

5-7-1-Drawable یها nine-patch (ريپذ بسط یها کناره با منعطف ی شونده ميترس یها ليفا) ....................... 468 

5-8-Drawable 469 .................................................................................................... یاختصاص یها 

 470 ............................................................................................ یاختصاص یها drawable ساخت-5-9

 472 ............................................................................................................................. : سوم بخش

 472 ................................................................................................. دياندرو در UI یطراح اصول-5-10

 475 ...................................... (Responsive design) شنيکياپل یبرا گرا واکنش و ريپذ انعطاف یطراح-5-10-1

 477 ..................................................................................... شنيکياپل در theme و style از استفاده-5-11

 material design .... 477 و یگذار تم/material design با یدياندرو یها شنيکياپل یبرا نهيبه و ساده یطراح-5-11-1

 theme........................................................................................... 478 و style مفهوم شرح-5-11-2

 479 ............................................................... یجار theme در ها attribute به اشاره و یدسترس-5-12-3

5-12-4-Theme 481 ......................................................................................................... ست؟يچ 

 482 .................................................................................. دياندرو طيمح خود یها theme از استفاده-5-13

 482 .......... یدياندرو شنيکياپل یطراح در آن از یبانيپشت یبرا الزم ی کتابخانه و material design از استفاده-5-13-1
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 theme (Styling the color palette) .................................................. 483 ی هيپا یها رنگ ميتنظ-5-13-2

 484 ..................................................... ها view group و یفرد یها view ظاهر ميظتن و یده سبک-5-13-3

 484 .............................................................................. آماده و شده فيتعر شيپ از theme از استفاده-5-14

 484 ..................................................................................... یاختصاص theme کي یساز ادهيپ: نيتمر

 486 ........................................................................................................................... : چهارم بخش

 486 ....................................................................................................................... یکل مرور-5-15

5-15-1-Live Wallpapers / 487 .................................................................................... زنده ريتصاو 

 live wallpaper ....................................................................................... 487 ساخت ی نحوه-5-15-2

 wallpaper ........................................................................... 488 ميتنظ یبرا intent از استفاده-5-15-3

 495 ............................................................................................................................. : پنجم بخش

 496 .............................................................................................. دياندرو درWidget مفهوم شرح-5-16

 AppWidgets ............................................................................................. 496 بر یمرور-5-16-1

 widget ............................................................................................. 496 کي ساخت مراحل-5-16-2

 widget ........................................................................................................ 497 ی اندازه-5-16-3

 widget ................................................................................ 497 یبرا Broadcast receiver جاديا-5-17

 widget ................................................................................................. 497 ميتنظ و ساخت-5-17-1

5-17-2-View و ها layout 498 ....................................................................... استفاده قابل و موجود یها 

AppWidgetProvider .............................................................................................................. 499 

5-17-3-Receiver 500 ........................................................................................ ناهمزمان پردازش و 

 widget .......................................................................................................... 500 ینرسا بروز-5-18

5-19-Collection View Widget ................................................................................................. 507 

 509 ..................................................... (lock screen) دستگاه شگرينما قفل یبرا widget کي یساز فعال-5-20

 513 ............................................................................................................................. : ششم بخش

5-21-View 513 ......................................................................................................... یاختصاص یها 

5-21-1-View 513 .................................................................................. دياندرو طيمح فرض شيپ یها 

 515 ............................................................... !دينما یم ميترس را view hierarchy چگونه دياندرو-5-21-2

 layout ..................................................................... 516 یها ليفا در ديجد یها view از استفاده-5-21-3

 516 ..................................................................... ها view از( screenshot) یآن ريتصو ی هيته-5-21-4

5-22-view یبيترک یها (Compound views) ................................................................................. 517 

 518 ................................................................................................. یاختصاص یها view ساخت-5-23

 518 ..................................................................................... یاختصاص یها view یساز ادهيپ-5-23-1

 518 .................................................................................................... ها view یريگ اندازه-2-23-5
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 519 ................................................................................ یاختصاص layout manager فيتعر-5-23-3

24-5-Life Cycle ..................................................................................................................... 519 

1-24-5-event اتيح ی چرخه تيريمد به مربوط توابع و ها window .................................................... 195 

5-24-1-Event به مربوط یها life cycle یشيمايپ/یبيترت صورت به (Traversal life cycle event) ................ 520 

 activity ................................................................................................ 521 اتيح ی چرخه-5-24-2

 521 ............................................................... یاختصاص یها view یبرا شتريب یها attribute فيتعر-5-25

 524 ............................................................................. ديجد یها attribute زا استفاده و فيتعر-5-25-1

 525 .................................................................................................... یبيترک View ساخت-5-25-2

 activity ............................................................................................... 526 شيرايو و ميتنظ-5-25-3

5-26-Canvas API (کالس با مرتبط توابع Canvas) ............................................................................. 528 

 Canvas API .............................................................................................. 528 مفهوم شرح-5-26-1

 Canvas ........................................................................................................... 529 کالس-5-26-1

 Paint ............................................................................................................. 529 کالس-5-26-2

5-26-3-Shader .................................................................................................................. 530 

 view ...................................................................... 530 یها داده یاندگارسازم و یدائم ی رهيذخ-5-26-4

 531 ............................................................................................................................. : هفتم بخش

 532 ...................................................................... دياندرو یها دستگاه مختلف یها یکربنديپ و ماتيتنظ-5-27

 532 ................................ (مختلف یها اندازه و شگرينما با) دياندرو یها دستگاه انواع یبرا برنامه یطراح-5-27-1

5-27-2-Resource qualifier (منابع نشگريگز و کننده فيتعر) ............................................................. 532 

5-27-3-Resource qualifier 533 ........................................................................................ مهم یها 

 533 .... (شينما تيوضع اساس بر منابع نشيگز) resource qualifier کي عنوان به orientation/شينما تيوضع از استفاده

5-27-4-Version qualifier (دياندرو ورژن اساس بر منابع نشيگز) ....................................................... 533 

5-27-5-Width&Height 533 ........................................................................... منبع نشگريگز عنوان به 

5-28-String 534 .................................................................. (برنامه یها نوشته ی ترجمه) یمتن یمحتوا و ها 

5-28-1-Plural 535 ................................................................................................................ ها 

 google translate ......................................................................................... 536 از استفاده-5-28-2

 536 ................................................ مختلف یها شگرينما یکسليپ تراکم و ريتصو تيفيک مبحث تيريمد-3-28-5

 538 ......................... (یکسليپ یچگال اساس بر محتوا انتخاب) منابع گر نشيگز عنوان به density از استفاده-5-28-4

 539 .................................................................................. مختلف یها اندازه در کونيآ ی ارائه-5-28-5

 layout .................................................................... 540 یها ليفا در UI یها کامپوننت ی اندازه نييتع-5-29

 540 .............................................................. (relative) ینسب اي( fixed) ثابت ابعاد در یبند اندازه-5-29-1

 540 ............................... ینسب صورت به UI یها المان ابعاد نييتع و یبند اندازه یبرا dp واحد از استفاده-5-29-2
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 sp ................................................................................ 541 واحد حسب بر ها نوشته یبند اندازه-5-29-3

 541 ......................................................... (source code) برنامه کد در UI یها کامپوننت ی اندازه نييتع-5-30

 542 ............................................................................................................................ : هشتم بخش

 543 ......................................................................................................دياندرو در یساز شنيميان-5-31

 543 ........................................................................................... دياندرو در شنيميان از استفاده-5-31-1

 AnimatorListener ..................................................................... 543 و Animator یها کالس-5-31-2

 ViewPropertyAnimator .................................................................................... 544 کالس-5-31-3

5-31-4-Layout animations .................................................................................................. 546 

 546 .. (activity دو نيب transition یرو بر شنيميان یازس ادهيپ) ها activity نيب انتقال یرو بر شنيميان اعمال-5-31-5

 552 ......................................... ها shared view با دياندرو در ها activity نيب انتقال یرو بر شنيميان اعمال-5-32

 557 .............................................................................................................................. : اول بخش

 557 ............................................................................................................. دياندرو یها سيسرو-6-1

 557 ............................................................................................................. ستيچ سيسرو-6-1-1

 558 ................................................. (background processing) یا نهيزم پس پردازش و ها سيسرو-6-1-2

 558 .......................................... یاختصاص یها سيسرو و( platform) دياندرو طيمح خود یها سيسرو-6-1-3

 559 .......................................................................... یاختصاص یها سيسرو فيتعر و یانداز راه-6-1-4

 559 ............................................................................... (foreground) نهيزم شيپ یها سيسرو-6-1-5

 559 ................................................................................................ یاختصاص یها سيسرو فيتعر-6-2

 560 ....................................................................................................... اعالن و یساز ادهيپ-6-2-1

 561 ...................................................................................... سيسرو یاجرا و یانداز راه نديفرا-6-2-2

 562 ..................................................................................... سيسرو restart و یبازآغاز رفتار-6-2-3

 563 ................................................................................................ سيسرو کي کردن متوقف-6-2-4

 564 ................................................................... (service binding) ها سيسرو ی دوطرفه کردن متصل-6-3

 564 ............................................................................... ها سيسرو به ها activity از شدن وصل-6-3-1

 565 ............................................................................................. یمحل یها سيسرو به اتصال-6-3-2

 IPC ...................................................................................... 565 از استفاده با سيسرو به اتصال-6-3-3

 565 ......................................................................................... مجزا یندهايفرا در ها سيسرو یاجرا-6-4

 565 ........................................................................... خود به مختص نديراف در سيسرو کي یاجرا-6-4-1

 566 ....................................................... کرد؟ اجرا مجزا نديفرا در را سيسرو کي ستيبا یم زمان چه-6-4-2

 567 ............................................................................................... ها سيسرو با ارتباط و داده تبادل-6-4

 567 ................................................................ ها سيسرو با ارتباط یبرقرار یبرا مختلف یها روش-6-4-1

 intent ............................................................................. 567 در شده کپسوله یها داده از استفاده-6-4-2
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 receiver ...................................................................................................... 567 از استفاده-6-4-3

 568 ....................................................................................... یمحل سيسرو به activity اتصال-6-4-4

6-4-5-Handler و ResultReceiver اي Messenger ...................................................................... 569 

 AIDL .................................................................. 569 از استفاده با گريد نديفرا در سيسرو به اتصال-6-4-6

 580 .............................................................................................................................. : دوم بخش

 580 .............................................................................................................. ها تسک یبند زمان-6-5

 581 ........................................................................................................ یساز ادهيپ ی نحوه-6-5-1

 581 ........................................................................... ها تسک یبند زمان مختلف ابزار و ها روش-6-5-2

 JobScheduler .......................................................... 581 از استفاده با ها background task یبند زمان-6-6

 job scheduler ...................................................................................... 582 یا کتابخانه توابع-6-6-1

 JobScheduler ...................................................................................... 582 از استفاده یايمزا-6-6-2

 Job .................................................................................................... 583 کي جاديا ی نحوه-6-6-3

 JobService ........................................................................................................ 584 جاديا-6-6-4

 585 ................................................................................................. یشيآزما activity ساخت-6-6-5

 receiver ............................................................................................................ 586 جاديا-6-6-6

 Job ................................................................................................................... 587 جاديا-6-6-7

 588 ............................................................................................................................. : سوم بخش

6-7-Broadcast receiver .......................................................................................................... 588 

 broadcast receiver ..................................................................................... 588 مفهوم شرح-6-7-1

 receiver ..................................................................................................... 589 یساز ادهيپ-6-7-2

6-7-3-Lifecycle کامپوننت اتيح ی چرخه اي broadcast receiver ...................................................... 589 

 589 .............................................................................. (async processing) ناهمزمان پردازش-6-7-4

 broadcast receiver ....................................................... 590 از استفاده و فيتعر در يیها تيمحدود-6-7-5

 590 ........................................................................ تست منظور به شنيکياپل به broadcast ارسال-6-7-6

 Pending Intent ........................................................................................... 591 مفهوم شرح-6-7-7

6-8-Broadcast 592 .......................................................................................... یستميس یرخدادها و ها 

 Receiver ............................................................... 592 از خودکار صورت به سيسرو یانداز راه و اجرا-6-9

 595 ................... ها تماس و تلفن تيوضع به مربوطه یرخدادها به یفراخوان گوش یبرا receiver یساز دهايپ-6-9-1

 receiver ........................................... 595 در تيوضع به مربوط راتييتغ به یفراخوان گوش مجوز اعطا-6-9-2

 600 .......... (جاوا یکدها ی لهيوس به و برنامه یاجرا زمان در) dynamic صورت به broadcast receiver فيتعر-6-10

6-10-1-Receiver صورت به که يیها dynamic 600 ............................................................... شده اعالن 

 static ................................... 601 یها receiver یساز رفعاليغ جهت package manager از استفاده-6-10-2
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6-10-3-Intent ماندگار یها (Sticky broadcast intent) ................................................................ 601 

 602 ........................................................................................................................... : چهارم بخش

6-11-Notification manager .................................................................................................... 603 

 notification manager ................................................................................ 603 مفهوم شرح-6-11-1

 604 .................................................................................. ها notification یده مقدار و ميتنظ-6-11-2

 607 ............................................................................................ ها notification کردن لغو-6-11-3

 609 ............................................................................................................................. : پنجم بخش

6-12-Backup 610 ........................................................................................................... دياندرو در 

 610 ........................................................................... ها داده از بانيپشت ی نسخه ی هيته از هدف-6-12-1

 ماتيتنظ به مربوط اطالعات همچون کوچک یها داده) shared preferences از بانيپشت ی نسخه ی هيته-6-12-2

 611 ................................................................................................................. ها ليفا و( شنيکياپل

 611 .................................................................................................... یکل Backup ی هيته-6-12-3

 613 .................................. (ها داده یبازگردان) restore و backup یها پروسه کردن فعال و یانداز راه-6-12-4

 614 ............................................................................................................................. : ششم بخش

 614 ................................................................ کارامد یها شنيکياپل ی ارائه و یطراح جهت يیرهنمودها-6-13
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 bitmap ............................................................................................................... 616 تيريمد-6-14
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 622 ................................................................................ ست؟يچ یافزار نرم یها تست نوشتن از هدف-7-1
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20 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 
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 JUnit test .................................................................................................. 628 از یا نمونه-7-4-3
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 Eclipse .......................................................................... 651 یسينو برنامه طيمح در تست یاجرا-7-8-2
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 659 .............................................................................................................................. : دوم بخش

 660 ................................................................................... یدياندرو یها شنيکياپل تست بر یا مقدمه-7-10

 661 ............................................. رديگ یم قرار آن یرو بر تمرکز ،یافزار نرم تست در که يیها بخش-7-10-2

 663 ............................................................ (testing preconditions) یريگ تست یها شرط شيپ-7-10-3

7-10-4-ATSL ابزار با شنيکياپل تست و JUnit 4 .............................................................................. 663 
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 665 ............................................................................. تست یبرا یدياندرو ی پروژه یسازمانده-7-11-1

 error duplicate files in path" ......................................................... 665" یخطا کردن برطرف-7-11-2
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 Gradle .............................................................. 667 ليکامپا ستميس قيطر از ها unit test یاجرا-7-12-4
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 android.jar ...... 669 ليفا در( mocked methods) یساختگ یمتدها فرض شيپ یبازگشت ريمقاد یساز فعال-7-12-7

 JUnit ........................................................................... 670 ی کتابخانه / dependency افزودن-7-12-8

 671 ...................................................................................... پروژه یرو بر unit test یاجرا-7-12-9
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 673 ........................................................................ کند یم اجرا را ها تست چگونه دياندرو ستميس-7-13-2

 673 ................................. (تست جهت یساختگ یها آبجکت جاديا) دياندرو در ها آبجکت رفتار یساز هيشب-7-13-3
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 Gradle build ...................... 674ليفا داخل testInstrumentationRunner و ها dependency فيتعر-7-13-5

 RunWith(AndroidJUnit4.class) .................................................................. 674@ از استفاده-7-13-6

 Gradle .................................................................. 675 ليکامپا ستميس قيطر از unit test یاجرا-7-13-7

 Android Studio ................................................ 675 یسينو برنامه طيمح داخل از unit test یاجرا-7-13-8

 675 ..................................................................................... تست یها گزارش یگذاريجا محل-7-13-9

 675 ..................................... ها instrumentation test با شنيکياپل یها بخش کردن نيگزيجا ی نحوه-7-13-10

 676 ........................................................................................ یريگ تست جهت یکالس جاديا-7-13-11

 677 ................................................................................................ ديجد unit test ساخت-7-13-12

 678 .............................................. یدياندرو یها شنيکياپل یرو بر تست یاجرا خصوص در شتريب اطالعات-7-14

 assert ...................................................................................................... 678 یها کالس-7-14-1

7-14-2-Test group 678 ................................................................................. (ها تست یبند گروه) ها 

 679 .......................................................................................................... تست کردن لتريف-7-14-3

 FlakyTest ................................................................................................... 680@ دستور-7-14-4

 681 .......................................................................................... تست ی پروژه و کالس ساخت-7-14-5

 682 ................................................... دستگاه به event شبه ارسال و جاديا جهت Monkey ابزار از استفاده-7-15

 monkey ................................................................................... 682 ابزار ی درباره یحيتوض-7-15-1

 Monkey .................................................................................... 683 ابزار از استفاده ی نحوه-7-15-2

 Application ................................................................................................... 683 آبجکت تست-7-16

 application ................................................................. 685 آبجکت تست یبرا unit test فيتعر-7-16-1

 application ..................................................... 685 آبجکت یبرا instrumentation test یطراح-7-16-2

 686 ............................................................................... دياندرو یافزار نرم یها نتکامپون ريسا تست-7-17

 686 ............................................................................................................. سيسرو تست-7-17-1

 Content provider .................................................................... 687 یافزار نرم کامپوننت تست-7-17-2

 Loader ............................................................................................................ 687 تست-7-17-3

7-18-Annotation 688 ......................................................................................... بانيپشت اي متفرقه یها 

7-18-1-Annotation به وطمرب یها Nullness ............................................................................. 688 

7-18-2-Annotation به مربوطه یها thread ............................................................................... 688 

 689 ................................ (Code coverage report) پروژه کل از شده تست کد مقدار از گزارش ی هيته-7-18-3

 Android Studio ................................................................... 691 یکار طيمح در تست ی پوشه ساخت-7-19

 697 ............................................................................................................................. : سوم بخش

 697 ............................... (mock objects) یساختگ یها آبجکت از استفاده با افزار نرم یمجزا یها بخش تست-7-20

 697 .................................... ديشو یم مواجه ها آن با تست در که يیها چالش و unit test نوشتن از هدف-7-20-1
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 698 .............................................................................. مختلف یريگ تست یها کالس یبند طبقه-7-20-2

 mock object ......................................................................................... 699 ساخت ی نحوه-7-20-3

 700 .................................................... یساختگ آبجکت جاديا و یساز هيشب یبرا Mockito از استفاده-7-20-4

 701 ...................................................................... پروژه به dependency قالب در Mockito افزودن-7-21

 Gradle ...................................................................................... 701 ليکامپا ستميس از ستفادها-7-21-1

 Maven ...................................................................................... 701 ليکامپا ستميس از استفاده-7-21-2

 Eclipse ........................................................................................ 701 یکار طيمح از استفاده-7-21-3

 702 ... (یافزار نرم یها کامپوننت و ها کتابخانه نصب و توسعه چارچوب) OSGi اي Eclipse یبرا یسينو افزونه-7-21-4

 Mockito  /Mockito API .................................................................. 703 یا کتابخانه توابع از استفاده-7-22

 Static import .............................................................................................. 703 دستورات-7-22-1

 Mockito .................................. 704 ورک ميفر با  mock objects/ یساختگ یها آبجکت ميتنظ و اعالن-7-22-2

 705 ............................................................................... ها mock/  یساختگ یها آّبجکت ميتنظ-7-22-3

 707 ........................................ (نظر مورد یپارامترها با متد کي یفراخوان صحت یبررس) ()verify متد-7-22-4

(spy با آن یرو بر شده فراخوانده توابع و جاوا یها آبجکت شنود و رصد) Spy در جاوا یها آبجکت دادن قرار-7-22-5

 ....................................................................................................................................... 708 

InjectMocks@ دستور از استفاده با Mockito ورک ميفر در dependency injection یلگوا یساز ادهيپ-7-22-6

 ....................................................................................................................................... 708 

 709 ........................................... (Capturing arguments) توابع به یارسال یها آرگومان به یدسترس-7-22-7

 Mockito .................................................................................. 710 ورک ميفر یها تيمحدود-7-22-8

 710 ................................................................................. دياندرو در Mockito ورک ميفر از استفاده-7-23

 app/build.gradle ............................... 711 ليفا به( Mockito) ازين مورد dependency ردنک اضافه-7-23-1

 712 ............................................................................................. ديجد unit test کي ساخت-7-23-2

 Twitter API .......................................................................................... 713 نمونه کي جاديا-7-23-3

 ITweet ....................................................................................... 713 ی نمونه از یساز هيشب-7-23-4

 714 ............................................................................................ متد یفراخوان صحت یبررس-7-23-5

 714 ............................................................................................ تست یسنج اعتبار ی مرحله-7-23-6

 Mockito .............................................................................. 714 همراه به PowerMock از استفاده-7-24

 static ......................................................... 714 یمتدها یساز هيشب یراب PowerMock از استفاده-7-24-1

 Powermock ............................................................................. 715 یبجا wrapper کي از استفاده-7-25

 716 ........................................................................................................................... : چهارم بخش

 Hamcrest matcher framework ............................................................................. 716 از هدف-7-26

 Hamcrest ..................................................................................... 718 در ها matcher از استفاده-7-27
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 Gradle .................................................................. 718 یبرا مربوطه یها dependency اعالن-7-27-1

 Maven .............................................................. 718 ستميس یبرا الزم یها dependency اعالن-7-27-2

 Eclipse ........................ 719 یکار طيمح در پروژه classpath به ميستقم طور به Hamcrest کردن اضافه-7-27-3

 Hamcrest .............................................................................................. 720 از یکاربرد استفاده-7-28

 720 .......................................................... ها list یابر  Hamcrest یها matcher از استفاده-7-28-1

 Hamcrest ............................................................................ 721 یها matcher بر یکل مرور-7-28-2

 722 ............................................................................. خود یاختصاص Hamcrest matcher ساخت-7-29

 724 ............................................................................................................................. : پنجم بخش

 AssertJ .......................................................................................................... 724 بر یا مقدمه-7-30

 AssertJ .............................................................................................. 725 از یکاربرد ی استفاده-7-31

7-32-Gradle ..................................................................................................................... 725 

7-31-2-Maven .................................................................................................................. 725 

 Eclipse ............................................................................... 725 یکار طيمح با مرتبط ماتيتنظ-7-31-3

 IntelliJ ................................................................................ 725 یکار طيمح با مرتبط ماتيتنظ-7-31-4

 726 ............................................................................................................................. : ششم بخش

 727 ............................................................ شنيکياپل UI ی هيال تست و Espresso یريگ تست ورک ميفر-7-32

 Espresso ................................................................................................ 729 از استفاده و نصب-7-33

 729 ...................................................................................................................... نصب-7-33-1

 Espresso ........................................................ 729 توابع از استفاده یبرا Gradle build ليفا ميتنظ-7-33-2

 730 ................................................................................. (Device settings) دستگاه ماتيتنظ-7-33-3

 app build.gradle ............................................................................. 733 ليفا شيرايو و ميتنظ-7-33-4

 Espresso ........................................................... 733 ورک ميفر اساس بر پروژه یبرا یسينو تست-7-33-5

 734 ......................................... (دوم activity یانداز راه و اجرا intent) start intent ميتنظ و ساخت-7-33-6

 Espresso (Espresso UI recorder) ....................... 735 تست یاجرا جهت و شنيکياپل UI با تعامل ضبط-7-33-7

 737 .............................................................................................. تست مورد activity ميتنظ-7-33-8

 Espresso .................................................................................................. 739 یها تست یاجرا-7-34

 Android Studio ...................................................................... 739 یکار طيمح در تست یاجرا-7-34-1

 Gradle ...................................................................................... 740 ليکامپا ستميس از استفاده-7-34-2

 toast ..................................................................................... 741 غاميپ شينما صحت یبررس-7-34-3

 Espresso ......................................................... 742 یا کتابخانه توابع با Intent یها آبجکت یساز هيشب-7-35

 intent .................................................................................. 743 عملکرد یبررس یبرا تست نوشتن-7-36

 743 .................................................................... (project under test) یشيآزما ی پروژه جاديا-7-36-1
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 745 .................................................................................... (یاعتبارسنج) تست صحت یبررس-7-36-2

 746 ................................................................... ها activity یبرا functional یها تست یطراح-7-36-3

 Espresso ............................................. 747 یريگ تست ورک ميفر از استفاده با ناهزمان کد عملکرد شيآزما-7-37

 752 ............................................................................................................................. : هفتم بخش

 UI Automator ...................... 752 ورک ميفر از استفاده با شنيکياپل یافزار نرم کامپوننت نيچند نيب تعامل تست-7-38

 blackbox ................................................ 753 روش به شنيکياپل یافزار نرم یها وننتکامپ نيب تعامل تست-7-39

 753 ................. (شنيکياپل کل تست) شنيکياپل یها کامپوننت نيب تعامل تست جهت UI Automator از استفاده-7-39-1

 uiautomatorviewer ........................................... 754 ابزار با view به مربوط اطالعات به یدسترس-7-39-2

 757 ................................................................................................. ها تست یريقرارگ محل-7-39-3

 757 ..................................................................................................... تست نوشتن ی نحوه-7-39-4

 Gradle build ............................................................................ 757 ليفا ميتنظ و پروژه ساخت-7-39-5

 760 ............................................................................................................................ : هشتم بخش

 Robotium ............................................................................................................. 761 نصب-7-41

 Robotium ............................................................................. 762 یها تست یساز ادهيپ از یا نمونه-7-42

 Robotium API / ........................................................................................ 763 یا کتابخانه توابع-7-43

 766 ........................................... آن به Robotium ی کتابخانه کردن اضافه و یشيآزما ی پروژه ساخت-7-43-1

 Robotium .......................................................... 766 ی کتابخانه افزودن و یشيآزما ی پروژه جاديا-7-43-2

 768 .............................................................................................................................. : نهم بخش

 یاجرا بستر و طيمح در dependency injection از استفاده<<  dependency injection مفهوم بر یا مقدمه-7-44

Java .................................................................................................................................... 769 

7-44-1-Dependency injection 769 ................................................................................... ست؟يچ 

 771 ................... کالس یها dependency/  ها یازمندين شرح و فيتوص جهت ها annotation از استفاده-7-44-2

 772 .............................. شوند؟ یم داده پاس اي قيتزر کالس از بخش کدام به ها آّبجکت ،JSR330 اساس بر-7-44-3

 773 ....................................................شود یم یساز دهايپ و اجرا کالس در آن اساس بر DI که یبيترت-7-44-4

 dependency injection ......................................................................... 774 و جاوا یها ورک ميفر-7-45

7-46-Dependency injection ورک ميفر با Dagger2 ....................................................................... 774 

7-46-1-Dagger2 774 ....................................................................................................... ست؟يچ 

 775 ....(کالس یها یازمندين و ازيموردن یها آّبجکت دهندگان ارائه فيتعر) ها dependency provider اعالن-7-46-2

 776 ...................................... (Object consumer) ها dependency اي ازين مورد یها آبجکت فيتعر-7-46-3

 ارائه) یها provider و( کننده صرفم اي کننده درخواست یها کالس) ها Consumer نيب ارتباط یبرقرار-7-46-4

 776 .................................................................................................. ازين مورد یها آبجکت( دهندگان

7-46-5-Scope annotation ................................................................................................... 777 



 

 

26 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 777 ............................................................. (field injection) لدهايف با Dagger  ی ژهيو برخورد-7-46-6

 Maven ................................. 778 ليکامپا ستميس با همراه Eclipse یکار طيمح در Dagger 2 از استفاده-7-47-7

 Dagger 2 ....................................................... 780 ورک ميفر از استفاده و یشيآزما ی پروژه ساخت-7-46-7

 Maven build ....................................................................... 780 ليفا شيرايو و ميتنظ اي فيتعر-8-46-7

 781 ... (دارند dependency درخواست) دارند ازين رونيب از يیها آبجکت به که يیها کالس از استفاده و فيتعر-7-46-9

 781 ...................................................... (Component@ دستور) ازين مورد یها کامپوننت فيتعر-7-46-10

 Dagger .............................................................................. 782 توسط شده ديتول کد از استفاده-7-46-11

7-47Dagger 2    783 ......................................................................................................... دياندرو و 

 783 .............................................................. یدياندرو یها پروژه در DI ی توسعه الگو یساز ادهيپ-7-47-1

 783 ........................................................................ دياندرو در Dagger 2 از یکاربرد ی استفاده-7-47-2

 Gradle ..................................... 786 لياکامپ ستميس ازين مورد یها کتابخانه و ها dependency افزودن-7-47-3

 787 ................. گريکدي به ازين مورد یها آبجکت یوابستگ شينما و ها dependency نمودار اعالن اي ميترس-7-47-4

 788 ............................................ (Wiring up the application) پروژه Application آبجکت ساخت-7-47-5

 789 ......................................................... شنيکياپل حيصح عملکرد از نانياطم کسب و شنيکياپل تست-7-47-6

 791 ..................................................... تست در خود یاختصاص یها کالس با@ Module کردن نيگزيجا-7-48

 792 .............................................................................................................................. : دهم بخش

 792 ....................................................................................................................... یکل مرور-7-49

7-50-StrictMode ................................................................................................................... 792 

 794 ...................................................................................................................... مقدمه-7-50-1

 Android Studio .................................................. 795 یکار طيمح در TraceView ابزار از استفاده-7-50-2

 797 ............................ (command line) دستور خط قيطر از TraceView ابزار یفراخوان و یانداز راه-7-50-3

 801 ............................................................................. (Trace) شنيکياپل يیکارا سنجش و رصد-7-50-4

 801 ............................................................... شنيکياپل يیکارا به مربوط یها یکاست کردن برطرف-7-50-5

51-7-Hierarchy Viewer (یدرخت شينما ابزار view ها) ..................................................................... 802 

 Layout ........................................................................................................... 804 یساز نهيبه-7-52

 807 .......................................................................... (Memory Dumps) حافظه از روگرفت ی هيته-7-53

 Systrace ................................................................................................................ 807 ابزار-7-54

 811 ..............................................دستور خط قيطر از( pixel density) یکسليپ تراکم اي یچگال یساز هيشب-7-55

 811 ....................................... (Android template) ديدروان ی پروژه یساز ادهيپ یالگوها اي آماده یها قالب-7-56

 811 ................ (Profile GPU rendering ابزار) یکيگراف موتور يیکارا به مربوط اطالعات ثبت و یريگ گزارش-7-57

 812 .............................................. (گريد تميآ یرو بر تميآ کي ميترس) Overdraw تيوضع یبررس و ليتحل-7-58

 813 ................................................. شنيکياپل يیکارا یساز نهيبه و ليتحل یبرا کارا باز متن و گانيرا ابزار-7-59
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 814 .................... (memory leak) حافظه رفت هدر نمودن برطرف و افتي یبرا Leak Canary از استفاده-7-59-1

 814 ........................ شنيکياپل يیکارا به مربوط اطالعات ی مشاهده جهت AndroidDevMetrics از استفاده-7-59-2

 817 .............................................................................................................................. : اول بخش

 817 ....................................................................... یدياندرو یها پروژه ليکامپا یبرا Gradle از استفاده-8-1

 817 .................................................................................. دياندرو یها شنيکياپل build یها ليفا-8-1-1

 818 ......................................................... کند یم یط دياندرو شنيکياپل به ليتبد یبرا کد که یا پروسه-8-1-2

 resource shrinking .................................................................................................. 821اي-8-1-3

dependencies( closure) بستار ی بدنه از خارج الزم یها کتابخانه ورژن اعالن و ها dependency فيتعر-8-1-4

 ....................................................................................................................................... 821 

8-2-build یها ورژن ليکامپا و (flavor )822 ................................................. خود یدياندرو شنيکياپل از مختلف 

 build (build flavor) ............................................................................................ 822 انواع-8-2-1

 Gradle build .......................................................................... 823 ليفا در flavor انواع فيتعر-8-2-2

 824 ................................................ شنيکياپل مختلف یها ورژن و ها flavor یبرا مختلف منابع ی ارائه-8-2-3

 824 .............................................. شنيکياپل از مختلف یها flavor برا اوتمتف یها source set فيتعر-8-2-4

 828 ................................................................................................ پروژه تست و یاعتبارسنج-8-2-5

 Gradle ................................................................. 829 دستور خط قيطر از پروژه build و ليکامپا-8-2-6

 829 .......................... (شنيکياپل کي یها gradle flavor) کشنياپل کي از مختلف یها flavor اي ورژن تست-8-2-7

 829 ....................... شنيکياپل از نظر مورد flavor در MainActivity کالس از مختلف یها نسخه یساز ادهيپ-8-2-8

 Gradle build ......................................................................................... 830 ليفا یاختصاص ميتنظ-8-3

 830 ........................................................................................... یخروج apk ليفا اسم شيرايو-8-3-1

 debug build .......................................................................... 830 یبرا مجزا keystore فيتعر-8-3-2

 Gradle ................................ 831 به Eclipse طيمح از شده گرفته یخروج ی پروژه کي کردن migrate/  انتقال-8-4

 Android Studio ....... 831 یکار طيمح در Eclipse از شده گرفته یخروج ی پروژه کي( import) کردن وارد-8-4-1

 831 ................. است شده گرفته یخروج Eclipse طيمح از که یدياندرو ی هپروژ به Gradle ليفا کردن اضافه-8-4-2

 832 .............................................................................................................................. : دوم بخش

 Jenkins ........................................................................... 833 با یدياندرو یها پروژه یاجرا و ليکامپا-8-5

 Jenkins ................................................................. 833 با( build job) پروژه ليکامپا یازهاين شيپ-8-5-1

 833 ....................................... (Android SDK) دياندرو افزار نرم ی توسعه و ساخت ابزار مجموعه نصب-8-5-2

 Jenkins ............................................................................. 834 یها plug-in اي ها افزونه نصب-8-5-3

 834 ......................................................................... یدياندرو یها شنيکياپل یبرا build job جاديا-8-5-4

 837 .............................................................................................. دستگاه یرو بر تست یاجرا-8-5-5

 838 .............................................................. یدياندرو یها پروژه build یبرا ديمف یها افزونه گريد-8-5-6
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 840 ............................................................................................................................. : سوم بخش

(کد يیخطازدا و یدياندرو طيمح ساز هيشب اي دستگاه کنترل و ارتباط یبرقرار پل) Android Debug Bridge ابزار از استفاده

 .......................................................................................................................................... 840 

 و شده متصل( AVD) دياندرو طيمح ساز هيشب اي یواقع دستگاه به ADB ابزار از استفاده با چگونه دهد یم شرح حاضر آموزش

 840 .................................................................................................................... .ديکن تيريمد را آن

 ADB ........................................................ 840/  یدياندرو ی پروژه يیزدا اشکال و تيريمد ،یدسترس ابزار-8-6

 adb ................................................................................................................... 841 از استفاده-8-7

 841 .......................................................... (command line) دستور خط از activity کی یاجرا-8-7-1

 adb......................................................................... 841 دستورات ی لهيوس به دستگاه از شنيکياپل حذف-8-8

 Telnet ......................................................................................... 842 از استفاده با دستگاه به اتصال-8-9

 dumpsys ................................................................. 842 دستور خط ابزار با یستميس اطالعات افتيدر-8-10

 adb dumpsys ................................................................................................. 843 دستور-8-10-1

 dumpsys .............................................................. 843 دستور با حافظه مصرف زانيم بر یمرور-8-10-2

 843 .................................................... شده یبند زمان یها تسک و اتيعمل ی درباره اطالعات یواکش-8-10-3

 845 .............................................................................................................................. : اول بخش

 Android Location API ................................................................ 846/  دياندرو یابي مکان یا کتابخانه توابع

 846 ...................................................................... دستگاه يیايجغراف مکان به مربوط اطالعات آوردن بدست

 846 ................................................................................................................................ نصب

 LocationManager .................................................................................................. 846 از استفاده

 forward and reverse)                                     طرفه دو صورت به يیايجغراف مختصات آوردن بدست

geocoding) ....................................................................................................................... 847 

 847 ................................................................................................................................ تيامن

 847 ............................. (ابي مکان اي GPS یافزار سخت امکان) GPS  حسگر یساز فعال یبرا کاربر از درخواست

 848 ....................................................................................... یجار تيموقع ميتنظ و GPS امکان از استفاده

 848 ...................................................................................... ساز هيشب طيمح در GPS امکان یساز فعال

 849 ........................................................................................................... يیايجغراف تيموقع ميتنظ

 850 ..................................................................... دياندرو Location API یا کتابخانه توابع از استفاده: آموزش

 854 .............................................................................................................................. : دوم بخش

Google Maps ....................................................................................................................... 854 

MapsView ........................................................................................................................ 854 

 MapFragment ........................................................................................................... 855 کالس

 856 ............................................................................................. نقشه یرو بر( نشانه) marker درج
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 GoogleMap .................................................................................................. 856 یاختصاص ميتنظ

 Google Maps .......................................................... 857 و( emulator) دياندرو طيمح ساز هيشب افزار نرم

 Google Play service .................................................................................................. 857 نصب

 Google Map (key) ........................................................................... 858 شناسگر ديکل افتيدر و ساخت

 858 ....................................................................... (Signature key) یتاليجيد یامضا یبرا SHA-1 جاديا

 Google APIs Console ............................................................................................ 859 در نام ثبت

 859 ....................................................................................شنيکياپل یبرا یتاليجيد یامضا و ديکل ساخت

 867 .............................................................................................................................. : اول بخش

 Camera ....................................................................................................... 867 یافزار سخت امکان

 873 .............................................................................................................................. : دوم بخش

 873 ................................................ دياندرو دستگاه یحسگرها به یدسترس و SensorManager کالس یساز ادهيپ

 874 ......................................................................... (Sensor listener) حسگر راتييتغ به رادهندهف گوش

 Accelerometer ...................................................................... 875 حسگر از یکاربرد ی استفاده آموزش

 877 ........................................................................................... نما قطب کي ساخت: یکاربرد آموزش

 880 ............................................................................................................................. : سوم بخش

 880 ........................................................................... (Android touch) شگرينما لمس به مربوط یرخدادها

 touch ............................................................................ 880 به مربوط یها event به دادن نشان واکنش

 882 .......................................................................... (single touch) شگرينما از نقطه کي لمس تيوضع

 883 ............................................................................. (Multi touch) صفحه از نقطه نيچند لمس تيقابل

 GestureDetectors ...................................................................................................... 885 کالس

 890 ........................................ (Multitouch) شگرينما از نقطه نيچند لمس از یبانيپشت تيقابل یساز ادهيپ: نيتمر

 multitouch ........................................ 894 از استفاده و يینما کوچک/  يینما بزرگ تيقابل یساز ادهيپ: آموزش

 896 ........................................................................................................................... : چهارم بخش

 897 ................................................. دياندرو در GestureOverlayView کالس یساز ادهيپ و ها Gesture با کار

 903 .............................................................................................................................. : اول بخش

 Google ........................................................................................ 903 یها Support library از استفاده

 Support Library ................................................................................................... 903 مفهوم شرح

 Support library .......................................................................................................... 904 نصب

Support library 904 ........................................................................ شوند یم ارائه گوگل توسط که يیها 

 906 ............................................................................................... پروژه از support library حذف

 906 ....................................................................................... کرد؟ ذفح را support library ديبا چرا

 906 ...................................................................................... دياندرو استاندارد ی پروژه کي به پروژه ليتبد
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 909 .............................................................................................................................. : دوم بخش

 909 ............................................................................... جاوا یها کتابخانه و دياندرو یا کتابخانه یها پروژه

 909 ........................................................................................... جاوا و دياندرو یها کتابخانه از استفاده

 910 ............................................................................. یدياندرو شنيکياپل در JAR ليفا از استفاده ی نحوه

 java ................................................................................ 910 یها کتابخانه از استفاده در يیها تيمحدود

 910 ................................................................ (library modules) دياندرو یا کتابخانه یاختصاص یها ماژول

 910 .................................................................................... (library module) یا کتابخانه یها ماژول

 911 ........................................................................... (conflicting resources) منابع انتخاب در تياولو

 911 ....................................... (Android library module) دياندرو در یاختصاص یا کتابخانه یها ماژول جاديا

 912 ................................................................................. (library module) ديجد ی کتابخانه کي جاديا

 model (data model) ............................................................................................ 914 کالس جاديا

 915 ....................................................................................... (instances) ازين مورد یها کالس جاديا

 915 .......................................................................پروژه به dependency عنوان به نهکتابخا کردن اضافه

 918 .............................................. ها details fragment یها داده یرسان بروز جهت کتابخانه پروژه از استفاده

 919 ..................................................................................... آن حيصح عملکرد یسبرر و شنيکياپل تست

 919 ............................................................................................................................. : سوم بخش

 920 ................................................................................... دياندرو پرکابرد و کارامد یا کتابخانه یها پروژه

 920 ............................................................................................. دياندرو پرکاربرد یها کتابخانه ستيل

Code repository 921 ............................................................................ ها پروژه و کدها نمونه انباره و 

 921 ........................................................................................................................... : چهارم بخش

 922 ....................................................................................................................... کتابخانه نصب

 923 ............................................................................................. کرد؟ استفاده Otto از ديبا یزمان چه

 Otto .............................................................................................................. 923 ميتنظ یچگونگ

 923 .......................................................... ها آن unregister و ها event به دادن گوش ايregister  ی نحوه

 924 ...................................................................................................... ها event ارسال ی نحوه

 924 ........................................... کنند؟ افتيدر را event نيآخر توانند یم ديجد یافزار نرم یها کامپوننت چگونه

 930 ................................................................................................................................ اول بخش

 930 ............................................................................... (Android Sound) دياندرو طيمح در صدا تيريمد

 930 ........................................................................................................................... صدا پخش

 MediaRecorder ......................................................................................................... 931 کالس

 Media library ....................................................................................... 931 به ديجد Media افزودن

 932 .......................................................................................................... یبانيپشت مورد یها فرمت
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 SoundPool ................................................................. 932 کالس ی لهيوس به صدا پخش: یکاربرد آموزش

 MediaRecorder ............................................. 934 کالس از استفاده با( media) صدا ضبط: یکاربرد آموزش

 936 ................................................................................................................................ دوم بخش

 936 ...................................................................................... (Android source code) برنامه کد افتيدر

 936 .............................................................................................................. ازين مورد ابزار نصب

 937 ...................................................................... (source code cloning) شنيکياپل یاصل کد کردن یکپ

 937 ...................................................................... (ADT) یدياندرو یها شنيکياپل ی توسعه و ساخت ابزار

 ADT .................................................................................................... 938 پروژه ی توسعه به کمک

 938 ............................................................................................................... ابزار ساخت ی نحوه

 938 ............................................................................................................................... سوم بخش

 Android ................................................................................... 938 یبرا شنيکياپل توسعه و یسينو برنامه

 938 ................................................................................................................ دياندرو عامل ستميس

 939 ................................................................................................ (internals) دياندرو یداخل ستميس

 942 ............................................................................................................................. چهارم بخش

Cloud to device messaging .................................................................................................... 942 

 push ............................................................................................................ 942 و poll ی سهيمقا

 Cloud .......................................... 942 سيسرو/  یدياندرو یها شنيکياپل به server از اطالعات ارسال سيسرو

 C2DM .......................................................................................... 944 یکاربرد تست یبرا الزم ابزار

 944 ...................................................................................................................... الزم یمجوزها

Intent Receiver (اعالن intent receiver افتيدر جهت intent مربوطه یها) ........................................ 945 

 945 ....................................................................... )شنيکياپل ی دهنده سيسرو( app server یمعرف و ثبت

 947 .............................................................. ليموبا تحت شنيکياپل( registration ID) ثبت ی شناسه افتيدر

 C2DM .............................................. 950 یسرورها از یارسال یها غاميپ ی ژهيو Receiver کي اعالن و ثبت

 951 .......................................................................................................................... غاميپ ارسال

 C2DM .......................................................................... 953 سيسرو از استفاده یبرا درخواست و نام ثبت

 layout ........................................................................................................ 953 ليفا و پروژه جاديا

 954 .................................................................................. ازين مورد یها activity و ها receiver جاديا

 960 .............................................................................. (Registration) غاميپ افتيدر یبرا شنيکياپل ثبت

 964 ............................................................................................................................... پنجم بخش

 Calendar API ...................................................................... 964 آموزش/  ميتقو به مربوط یا کتابخانه توابع
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تحت موبایل برای سیستم عامل مقدمه ای بر برنامه سازی -1-1

 اندروید

 سیستم عامل اندروید-1-1-1
Android  یک سیستم عامل تحت موبایل و مبتنی بر هسته یLinux  است. پروژه ی توسعه و ارتقا

 آن را رهبری می کند.  Googleیا پروژه ی کد باز اندروید نام دارد که شرکت  AOSPاندروید 

ایه تشکیل شده است، اما یک توسعه دهنده ی اندروید معمولا با سیستم عامل اندروید از چهار ل

 ( آن سروکار دارد. Application Frameworkو  Applicationدو لایه ی بالایی )
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 معماری اندروید به شرح زیر می باشد:

  لایه یApplication –  پروژه ی کد باز اندروید دربردارنده ی چندین اپلیکیشن پیش فرض

(، اپلیکیشن پخش موسیقی Cameraمرورگر وب، اپلیکیشن استفاده از دوربین ) همچون

Music اپلیکیشن برقراری تماس ،Phone  و غیره ... می باشد. در واقع تمامی برنامه هایی

که کاربران از آن ها استفاده می کنند در این لایه نصب شده و در درسترس کاربر قرار می 

 گیرند.

  لایه یApplication framework –  یکAPI  است که امکان برقراری تعامل سطح بالا از

اپلیکیشن ها  با سیستم اندروید را فراهم می آورد. این لایه عمده ی خدمات سطح بالا و 

مورد نیاز اپلیکیشن ها را در قالب کلاس های جاوا فراهم آورده و به برنامه نویس اجازه ی 

 عه ی اپلیکیشن را می دهد.  بهره گیری از این امکانات در توس

  لایه یLibraries  وruntime –  کتابخانه هایی که انجام کارهای معمول نظیر نمایش و

(، ذخیره ی داده ها، قابلیت وبگردی را به صورت renderingارائه ی خروجی گرافیکی )

که امکان اندروید و کتابخانه های اصلی  Runtimeآماده فراهم می آورند. این لایه همچنین 

 اجرای اپلیکیشن ها را فراهم می آورد، شامل می شود. 

  لایه ی هسته یLinux – .این لایه امکان ارتباط با سخت افزار را مهیا می سازد 

تاکنون ویرایش های متعددی از اندروید منتشر شده که در جدول زیر آن ها را مشاهده می 

 کنید:

 

 

Code name Version API level 

Nougat N 24 

Marshmallow 6.0 23 

Lollipop 5.1 22 

Lollipop 5.0 21 

KitKat 4.4 - 4.4.4 19 
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Jelly Bean 4.1.x - 4.3.x 16 - 18 

Ice Cream Sandwich 4.0.1 - 4.0.4 14 -15 

Honeycomb 3.2.x 13 

Honeycomb 3.0 - 3.1 11 - 12 

Gingerbread 2.3 - 2.3.7 9-10 

Froyo 2.2.x 8 

Eclair 2.1 7 

Eclair 2.0 - 2.0.1 5 -6 

Donut 1.6 4 

Cupcake 1.5 3 

(no code name) 1.1 2 

(no code name) 1.0 1 

 

 نحوه ی برنامه سازی برای سیستم عامل تحت موبایل اندروید-1-1-2
زبان برنامه نویسی که برای ساخت و توسعه ی اپلیکیشن اندروید بکار گرفته می شود، زبان شی 

است. به عبارت دیگر، برنامه نویس اندروید تمامی فایل های تنظیمات  Javaگرا و همه منظوره ی 
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امه ی کاربردی اندروید ضروری است را با زبان چند منظوره ی و منطق اپلیکیشن که برای یک برن

Java  .می نویسد 

Android development tooling  مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندروید( فایل(

بدیل می کند. حال هایی که توسط محیط کاری و برنامه نویس تولید شده را به اپلیکیشن اندروید ت

را آغاز کند، کل اپلیکیشن اندروید به زبان ماشین ترجمه،  deploymentویس فرایند اگر برنامه ن

یا پوشه ی واحد سازمان  namespaceشده )تحت یک  packageکلاس های اپلیکیشن پوشه بندی و 

  دهی شده(، سپس برای اجرا تنظیم و آماده می شود )و در نهایت به اجرا در می آید(.

(deployment  فرایندی).است که طی آن اپلیکیشن برای بهره برداری کاملا آماده می شود 

SDK  مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن اندروید( و(Gradle  سیستم ترجمه و کامپایل(

یا دسته بندی  کردن )سازمان دهی packageکدها به زبان ماشین( ابزار لازم جهت ایجاد، کامپایل و 

واحد( اپلیکیشن های اندروید را بر عهده دارد. تیم توسعه دهندگان  namespaceکلاس ها تحت یک 

را جهت هدایت اپلیکیشن های اندروید به مرحله ی کامپایل فراهم می  Gradleاندروید افزونه ی 

 نصب نمایید.  Android Studioآورد که می توانید آن را از اینترنت دانلود کرده و بر روی محیط کاری 

SDK  ه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندروید، ابزار مجموعیاADB  پل ارتباطی به دستگاه(

یک پل ارتباطی به دستگاه های  ADBاندروید و اشکال زدایی اپلیکیشن( را نیز شامل می شود. 

 واقعی و مجازی اندروید جهت مدیریت یا اشکال زدایی اپلیکیشن می باشد. 

1-1-3-ADT/ و توسعه ی اپلیکیشن اندروید و محیط مجموعه ابزار ساخت

  Android Studioتوسعه ی 

 Androidیا محیط برنامه نویسی  IDEجهت توسعه و تست اپلیکیشن های اندروید،  Googleشرکت 

Studio  را ارائه کرده و توصیه می کند. این محیط کاری خود از محیط برنامه نویسیIntelliJ  برگرفته

 شده است. 
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شگرهای اختصاصی ویژه ی فایل های اندروید تعبیه شده. بیشتر فایل های تنظیمات ویرای ADTدر 

هستند. ویرایشگرهایی که از آن ها نام برده شد به شما امکان می دهند بین  XMLاندروید مبتنی بر 

)حالت ویرایش( فایل و رابط کاربری ساخت یافته که امکان وارد کردن داده را مهیا  XMLنسخه ی 

 ، راه گزینی )سویچ( نمایید.می کند

 

 از کد برنامه به اپلیکیشن اندروید و ترجمه پروسه ی تبدیل-1-1-4

: مطالبی که در بخش حاضر مطالعه می کنید مربوط به فرایند کامپایل بوده و برای توسعه توجه

 ی اپلیکیشن ضروری نمی باشد. در صورت تمایل می توانید از آن رد شوید.

( class file( جاوا را به فایل های کلاس )source fileیل های حاوی کد و دستورات )فا Javaکامپایلر 

را به یک فایل  Javaدارد که فایل های  dxاندروید در خود ابزاری به نام  SDKتبدیل می کند. در واقع 

اخل ( تبدیل می کند. تمامی فایل های کلاس اپلیکیشن دDalvik Executable) dex.اجرایی با پسوند 

این فایل اجرایی قرار داده می شوند. در طول پروسه ی تبدیل، اطلاعات تکراری و غیر ضروری موجود 

در فایل های کلاس حذف شده و به طور بهینه سازمان دهی می شوند. به طور مثال، اگر یک متغیر 

String  همزمان در چندین فایل کلاس وجود داشته باشد، فایل.dex تنها یک اشاره گر (reference )

 را در خود نگه می دارد.  Stringبه این 

 بسیار کم حجم تر از فایل های کلاس متناظر هستند.  dex.با توجه به توضیح بالا، فایل های 

همگی  XML( همچون تصاویر و فایل های resourceو محتویات یک پروژه ی اندروید ) dex.فایل 

( قرار داده می شوند. این عملیات را Android package)فایل  apk.به صورت پکیج داخل فایل 

 انجام می دهد. aaptبرنامه ای به نام 
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خروجی، تمامی داده های لازم برای اجرای اپلیکیشن را شامل می شود. حال کافی است  apk.فایل 

شن( )پل ارتباطی مدیریت دستگاه اندروید و اشکال زدایی اپلیکی adbاین فایل را به وسیله ی ابزار 

 ( کرد. deployبر روی دستگاه اندروید نصب )

به عنوان سیستم مدیریت اجرای برنامه برای تمامی اپلیکیشن  ARTبه بعد اندروید،  5.0از ویرایش 

)ترجمه ی کل کد  Ahead Of Time compilationاز  ARTهای اندروید مورد استفاده قرار می گیرد. 

ر ابتدای اجرای اپلیکیشن( بهره می گیرد. حین نصب یک برنامه به زبان ماشین به صورت یکجا د

اپلیکیشن بر روی دستگاه اندروید، کد آن اپلیکیشن به زبان ماشین ترجمه می شود. این امر سبب 

درصدی حجم مواجه شود، اما در زمان راه اندازی برنامه  30می شود کد پس از کامپایل با افزایش 

 سرعت اجرا را بالا می برد. 

نجایی که کد اپلیکیشن تنها به هنگام اجرا و راه اندازی اولیه اپلیکیشن به زبان ماشین ترجمه می از آ

 شود، مصرف باتری به مراتب کاهش می یابد. 

، کد ترجمه dexتبدیل می کند. این فایل کد  ELFتولید شده را به فرمت  dex.فایل   dex2oatابزار 

 meta-data( و native codeردازنده اجرا می شود )شده به زبان ماشین که مستقیما توسط پ

امکان استفاده از ابزار  dex.)اطلاعاتی پیرامون اپلیکیشن( را شامل می شود. فایل با نگه داشتن کد 

  جاری را همچنان فراهم می آورد.

بهینه سازی شده، از این جهت مدت زمانی  ART( در garbage collectionعملیات مدیریت حافظه )

 ه اپلیکیشن ممکن است به طور موقت کند شده یا متوقف شود، کاهش می یابد.    ک

  Google Playفروشگاه مجازی -1-1-5

را ارائه می دهد که این سرویس یک فروشگاه مجازی  Google Playشرکت گوگل سرویسی به نام 

ربران به صورت رایگان است و برنامه نویسان می توانند اپلیکیشن خود را در آن برای استفاده ی کا

را نصب کرده و به واسطه ی آن برنامه های  Google Playو پولی عرضه کنند. کاربران، اپلیکیشن 

 دانلود و نصب می کنند.  Google playکاربردی دلخواه خود را از سرویس 
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ه ی یک سرویس ویژه کاربران ارائه می دهد که آن ها را از آپدیت و نسخ Google Playاپلیکیشن 

جدید یک نرم افزار آگاه می سازد. برای مثال زمانی که توسعه دهنده یک نسخه ی جدید از اپلیکیشن 

خود را در فروشگاه بارگذاری می کند، این سرویس بلافاصله کاربران جاری خود را از آن آپدیت مطلع 

 ساخته و این آپدیت را در اختیار آن ها قرار می دهد.

Google play ابخانه ها و سرویس هایی را ویژه ی برنامه سازان اندروید ارائه می دهد. همچنین کت

را  مهیا  Google Mapsبه عنوان مثال می توان به سرویسی اشاره کرد که امکان استفاده و نمایش 

این مزییت را دارد که ویرایش های قدیمی  Google Playمی سازد. ارائه ی این سرویس ها از طریق 

می تواند آن ها را بدون اینکه نیازی به بروز  Googleمی توانند از آن ها استفاده کنند. اندروید نیز 

 آوری کلی سیستم عامل اندروید باشد، بروز رسانی کند.  

 Android Studioنصب محیط برنامه نویسی -1-2

  Android Studioسیستم مورد نیاز برای نصب -1-2-1
ی متوسط به راحتی برای سیستم عامل اندروید برنامه می توان بر روی یک سیستم سخت افزار 

 2.6نویسی کرد. هر چند برای شرایط مطلوب، بهتر است محیط سخت افزاری مدرن با پردازنده ی 

نیز می تواند به شدت در اجرا و راه اندازی  SSDگیگابایت استفاده نمایید. هارد  8گیگاهرتز و رم 

 باشد.  سریع برنامه شبیه ساز اندروید موثر

 Linux عامل سیستم از استفاده و نصب برای الزم ابزار-1-2-2

SDK  بیتی، می بایست پکیج  64بیتی است، به همین جهت بر روی یک سیستم لینوکس  32اندروید

ia32-libs  را نصب نمایید. در نسخه یUbuntu  یر انجام دهید: می توانید این کار را با اجرای دستور ز 

apt-get install ia32-libs 

استفاده می کنید، توصیه می شود توضیحات و مستندات ارائه شده  Linuxچنانچه از نسخه ی دیگر 

 همراه با آن نسخه را در خصوص دستور مربوط مطالعه نمایید. 
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 از اینترنت  Android Studioدانلود -1-2-3

 http://developer.android.com/sdk/index.htmlرا از آدرس  Android Studioمی توانید 

 دانلود نمایید. 

. دیگری کل 2را شامل می شود  SDK Tools. یک نسخه فقط 1دانلود در دو نسخه عرضه می شود: 

 Android Studioرا دربر می گیرد. شما می بایست  Android Studio Packagesپکیج های 

Package  .را دانلود نمایید 

 

 

  Android Studioنصب محیط برنامه نویسی -1-2-4
را که از  exe.آسان است، کافی است فایل اجرایی  Windowsپروسه نصب بر روی سیستم عامل 

را با  Android Studioکافی است  Max OSXاینترنت دانلود کردید، اجرا نمایید. در سیستم عامل 

 جایگذاری نمایید. Applicationsاشاره گر موس کشیده و در پوشه ی 
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دانلود شده را از حالت فشرده خارج ساخته و در  ZIPمی بایست فایل  Linuxدر سیستم عامل 

، ابتدا به Android Studioمکان مناسب  جایگذاری نمایید. به منظور راه اندازی پروسه ی نصب 

یمایش نموده و سپس دستور ( پterminalداخل یک پنجره ی فرمان ) /android-studio/binآدرس 

studio.sh مایید.   را اجرا ن 

را راه اندازی می کنید، این امکان در اختیار شما قرار  Android Studioزمانی که پروسه ی نصب 

ویرایش قدیمی تر  settingمی گیرد که تنظیمات مورد نیاز نسخه ی نصبی موجود را )برای مثال 

Android Studio ید.  که قبلا بر روی سیستم خود نصب کردید( به محیط جدید وارد نمای 

 

 باقی مراحل نصب را به صورت ویزاردی دنبال نمایید.
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 کلیک نمایید.  Finishدر آخرین صفحه ی نصب، بر روی دکمه ی 
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  Android Studioتمرین: شروع به کار با 

 Android( VMدر این تمرین می توانید یک پروژه ی اندروید تعریف کرده، سپس دستگاه مجازی )

 آن راه اندازی نمایید.  را بر روی

 ایجاد یک پروژه ی اندروید-1-2-5
 Start a new Androidجهت ساخت یک اپلیکیشن ساده ی اندروید، می توانید بر روی لینک 

Studio project  کلیک نمایید و یا اگر قبلا یک پروژه ی اندروید ایجاد کردید، این مسیر را طی

 .File ▸New Projectنمایید: 
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را با  Create new projectه ی اندروید خود را با مقادیر زیر تنظیم نمایید )فیلدهای پنجره ی پروژ 

( و اسم پکیج project locationمقادیر زیر مقداردهی نمایید(. محل ذخیره ی پروژه )مقدار فیلد 

اسم  ( از مقادیری که شما وارد می کنید، بر گرفته می شود. برای ویرایش package name)فیلد

 کلیک نمایید.  Editپکیج، کافی است بر روی لینک کوچک 

 

 

Property Value 

Application name Test App 
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Property Value 

Company Domain android.vogella.com 

Package Name com.vogella.android.testapp 

API (Minimum, Target, 

Compile with) 
Latest 

Template Empty Activity 
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مورد نیاز را از  SDKبه صورت خودکار  Android Studioرا دانلود نکرده باشید،  SDKاگر قبلا 

 اینترنت بارگیری می کند.
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  را انتخاب نمایید. Empty Activity، قالب آماده ی Add an Activity to Mobileدر پنجره ی 
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)قابلیت   CompatibilityBackwards در آخرین صفحه ی تنظیمات پروژه ی جدید، گزینه ی

 پشتیبانی از ویرایش های قبلی( را از حالت انتخاب خارج نمایید. 
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 بررسی پروژه ی ایجاد شده -1-2-6
برای شما ایجاد می کند. بد نیست ساختار  Android( اکنون یک پروژه ی wizardبرنامه ی راهنما )

 و فایل های تولید شده ی پروژه را بررسی نمایید. 
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 اندروید عامل سیستم انتخاب مورد ی نسخه نصب-1-2-7

 

برای نصب را از نمای درختی انتخاب نموده و  ، نسخه ی دلخواه اندرویدSDK Managerدر 

 API 18را کیلک نمایید. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید،  Installسپس دکمه ی 

 . وداز کتابخانه های اندروید انتخاب شده و نصب می ش

 

 پروسه ی نصب را آغاز نمایید.  OKبا کلیک بر روی دکمه ی 

یا کتابخانه های اندروید را برای نصب انتخاب نمایید.  API، می توانید ورژن SDK Platformsدر تب 

 نیز می توانید ابزار توسعه و ساخت اپلیکیشن را نصب نمایید.  SDK Toolsدر تب 
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های جدید  APIکتابخانه ی پشتیبانی از ) support libraryنصب -1-2-8

 (آن تر اپلیکیشن در نسخه های قدیمی
Support Library  این امکان را برای شما فراهم می آورد تا از قابلیت ها و امکانات ویرایش های

بالاتر اندروید در نسخه های پایین تر آن استفاده نمایید. علاوه بر آن، این کتابخانه قابلیت هایی که 

( widget(، همچون ابزارک )unbundledعرضه می شود ) Androidه صورت جدا از ب

RecycleView   .جهت نمایش بهینه ی لیست، را در اختیار شما قرار می دهد 

. این کتابخانه ها هر v13و  v4 ،v7در حال حاضر ویرایش های متعددی از این کتابخانه وجود دارد: 

برای  support library v7استفاده می باشند. به عنوان مثال، یک برای ورژن های مربوطه قابل 

(  اندروید استفاده می کنند، قابل استفاده API 7) 7دستگاه های اندروید که از کتابخانه های ورژن 

برای عملکرد صحیح خود نیاز  support libraryمی باشد. لازم به ذکر است که نسخه های بالاتر 

برای عملکرد صحیح خود به کتابخانه  support library v7دارند. به طور مثال، به ورژن های پایین تر 

 احتیاج دارد.  v4ی 

( یا ADVتست اپلیکیشن های اندروید بر روی محیط مجازی )-1-3

 دستگاه واقعی

 اندروید مجازی دستگاه و( emulator) اندروید ساز شبیه محیط-1-3-1

(ADV) 
 Android device( در خود یک نرم افزار شبیه ساز )Android Toolingمجموعه ابزار اندروید )

emulator دارد. این شبیه ساز )AVD  .را  اجرا  می کندAVD  می تواند محیط و سخت افزار یک

 گوشی واقعی اندروید را شبیه سازی کند. 

AVD  وی ورژن های ها این امکان را برای شما فراهم می کنند تا اپلیکیشن های اندروید خود را بر ر

مختلف اندروید با تنظیمات سخت افزاری مختلف تست کنید. حتی اگر هم یک دستگاه واقعی 

ها را بیاموزید چرا که  AVDاندروید برای تست اپلیکیشن های خود دارید، لازم است نحوه ی کار با 
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ای مختلف دستگاه های مجازی به شما اجازه می دهند برنامه ی کاربردی خود را بر روی ورژن ه

 اندروید با تنظیمات سخت افزاری خاص اجرا و تست نمایید. 

مشخص نمایید. این  AVDدستگاه مجازی را می بایست در طول پروسه ی ایجاد تنظیمات دلخواه 

( و تراکم API version(، ورژن کتابخانه های اندروید )resolutionتنظیمات انتخاب کیفیت تصویر )

 می شود. پیکسلی مد نظر را شامل 

با تنظیمات مختلف تعریف نمایید و آن ها را همزمان اجرا کنید. این کار به  AVDمی توانید چندین 

شما اجازه می دهد به طور همزمان اپلیکیشن خود را بر روی چندین دستگاه با تنظیمات مختلف 

 امتحان کنید. 

مجازی خراب می شود. راه اندازی  را حین راه اندازی اولیه متوقف نمایید، دستگاه AVD:  اگر نکته

اولیه در دستگاه های قدیمی کمی زمان می برد. در دستگاه های جدید فرایند راه اندازی اولیه معمولا 

 دقیقه طول می کشد. 3تا  1

را به وسیله ی موس کنترل نمایید. شبیه ساز همچنین با  GUI، می توانید AVDپس از اجرای کامل 

راست محیط، به شما امکان می دهد تا به دکمه های گوشی دسترسی  ارائه ی منویی در سمت

را متوقف نکنید. چنانچه در  AVDداشته باشید. سعی کنید در طول پروسه ی توسعه ی اپلیکیشن، 

اپلیکیشن خود تغییراتی را اعمال نموده و هم اکنون می خواهید نسخه ی جدیدی از آن را تست 

 ( کنید.deployمستقر ) AVDد مجددا بر روی نمایید، بهتر است اپلیکیشن خو

1-3-2-Debug certificate  شناسنامه ی تاریخ تولید و ثبت اپلیکیشن( و(

 (expiry dateتاریخ ابطال آن )
اپلیکیشن های اندروید می بایست قبل از نصب بر روی دستگاه، امضا شده و کلید منحصر بفردی 

 Eclipseپروسه ی توسعه ی برنامه، محیط کاری به آن تخصیص داده شود. در واقع در طول 

 debugیا امضای دیجیتالی خاص به نام   certificateاپلیکیشن شما را به صورت خودکار با یک 

key   .نشانه گذاری می کند تا امکان کپی برداری از آن وجود نداشته باشد 
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روز  365شود، حدودا تا حال این امضای دیجیتالی که به برنامه ی کاربردی تخصیص داده می 

( build errorاعتبار دارد. زمانی که این تاریخ به پایان می رسد، اپلیکیشن یک خطای زمان کامپایل )

یا امضای دیجیتالی تخصیص داده شده به  certificateصادر کرده و به شما اعلان می کند که  

 اپلیکیشن منقضی شده و دیگر معتبر نیست. 

را حذف نمایید. محل ذخیره ی   debug.keystoreشکل، کافی است فایل به منظور رفع این م

در آدرس  Linuxو  OS Xفایلی های اپلیکیشن به صورت پیش فرض در سیستم عامل 

~/.android/  و در سیستم عامل ویندوزXP  در آدرسC:\Documents 

andSettings\[username]\.android\   و درVista  در آدرس   7و

C:\Users\[username]]\.android\ ی باشد. م 

به همراه  keystore( می کنید، ابزار کامپایل پروژه یک buildدفعه ی بعد که اپلیکیشن را کامپایل )

debug key ( جدید برای اپلیکیشن تولید کرده و به آن اختصاص می دهدkey store  جهت تایید =

 گیرد(. توسعه دهندگان مورد استفاده قرار می  idاعتبار 

1-3-3-Google AVD با مقایسه در Android AVD 
یکی را  Google deviceیا  Android device، این اختیار را دارید که بین AVDدر طول ایجاد یک 

 انتخاب نمایید.  

 Android Open Sourceاغلب برنامه هایی از پروژه ی کد باز اندروید ) AVD Androidیک 

Projectاین در حالی است که یک ( را شامل می شود .AVD  ساخته شده باAPI  هایGoogle 

 را دربرمی گیرد.  Googleمعمولا کدهای اضافی )کتابخانه ها یا توابع اضافی( از 

AVD  هایی که برایAPI  های گوگل ایجاد می کنید به شما امکان می دهند تا اپلیکیشن هایی را

 Googleال سرویس های موقعیت یابی مانند )به عنوان مث Google Playکه از سرویس های 

Maps API .استفاده می کنند، تست نمایید ) 
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 رایانه ی میزبان GPUبا انتخاب  اجرا سرعت افزایش و سازی بهینه-1-3-4

  (Emulated Performance ی تنظیمات آیتم)
(، می emulatorدر طول فرایند تنظیم و آماده سازی یک محیط شبیه ساز برای تست برنامه )

 را انتخاب نمایید.  Use Host GPUیا  Snapshotتوانید یکی از دو گزینه ی 

: پنجره ی محاوره ای حاضر به شما اجازه می دهد هر دو گزینه را انتخاب نمایید. اما اگر هر توجه 

 دو گزینه را فعال نمایید، با خطا مواجه خواهید شد.

ای دومین بار دستگاه را راه اندازی می کنید، می بینید با انتخاب گزینه ی اول، هنگامی که شما بر 

که دستگاه مجازی با سرعت خارق العاده ای اجرا می شود. می دانید چرا؟ به این علت که به هنگام 

وضعیت و اطلاعات جاری خود را ذخیره می کند و طبیعتا با اجرای  AVDبستن دستگاه مجازی، 

را انتخاب  Use Host GPUه می شوند.  چنانچه گزینه ی بعدی این وضعیت بلافاصله بازگرداند

مستقیما از کارت گرافیک سیستم میزبان برای پردازش و نمایش گرافیک بهره می  AVDنمایید، 

 گیرد که سرعت برنامه را در شبیه ساز به طور قابل توجهی بالا می برد. 
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  Intel image systemافزایش سرعت با انتخاب -1-3-5
اجرا نمایید.  Intel CPIیا  ARM CPUمبتنی بر معماری  image systemرا  با  AVDانید یک می تو

 Intel/AMDبهره می گیرد، در اجرا بر روی سخت افزار  Intel image systemدستگاه مجازی که از 

بسیار سریع تر عمل می کند. در شرح علت آن باید گفت  ARMمبتنی بر  system imageنسبت به 

 Intel/AMDرا بر روی کامپیوتر شما به  ARMبیه ساز نیازی ندارد که دستورات پردازنده ی که ش

بیشتر با دستگاه های اندروید مطابقت  ARMتهیه شده از  imageترجمه کند. حقیقت این است که 

 x86دارد، اما لازمه ی این است که پردازنده شبیه سازی شود و این افت سرعت را در پی دارد. 

کد را به  AVDار سریع تر است چرا که سعی می کند با استفاده از مکانیزم های مربوطه ی بسی

 اجرا کند.  nativeصورت 

Intel image  را می توان به راحتی توسطAndroid SDK Manager  برایAPI  .مربوطه نصب کرد

اتفاق به صورت ، به هنگام ایجاد دستگاه مجازی، این Android Studioدر محیط برنامه نویسی 

 انجام داد.  package detailsخودکار رخ می دهد. می توان تنظمیات لازم را از طریق 

 



 

 

60 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

برای تمامی ورژن های مجموعه کتابخانه های اندروید  intel image: لازم به ذکر است که نکته

(API Level .در دسترس نیست ) 

 صب نمایید. لازم است برای ویندوز درایورهای بیشتری دانلود و ن
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پس از دانلود، می توانید به فایل مورد نظر در محل قرار گیری فایل های نصبی اندروید در پوشه 

 exe.دسترسی داشته باشید. برای نصب درایورها می بایست است فایل اجرایی   extras/intelی 

رفا دانلود درایور را کلیک نمایید. این مرحله ی اضافی برای سیستم عامل ویندوز ضروری است. ص

 کافی نیست و باید آن را نصب نمایید. 

ایجاد نمایید. شبیه ساز با سرعت  Intelمبتنی بر شبیه ساز  AVDپس از دانلود، می توانید یک 

 چندان بیشتری راه اندازی نمی شود، اما سرعت اجرای خود اپلیکیشن بسیار سریع تر خواهد بود.

 گاه واقعی اندرویدتست برنامه بر روی یک دست-1-3-6
 USB Debuggingمراجعه نموده و در آنجا قابلیت  settingابتدا در دستگاه اندروید خود به بخش 

 USB-Debugging ▸را فعال نمایید. برای این منظور مسیر رو به رو را طی کنید: 

Settings ▸ Development Options . 

اه خود را نیز نصب نمایید. برای سیستم عامل درایور مورد نیاز برای گوشی همر شاید لازم باشد 

( در اختیار شما قرار out of boxاین درایور از پیش نصب شده و آماده ) Mac OXو  Linuxهای 

 شما می بایست درایور مربوطه را خود نصب نمایید. Windowsمی گیرد، اما برای سیستم عامل 

              بر روی آن قابلیت اجرا دارد و به اصطلاح پشتیبانی  : پایین ترین ورژن اندرویدی که اپلیکیشن شماتوجه

می کند، می بایست با نسخه ی اندرویدی که بر روی دستگاه شما نصب است، سازگاری و هم خوانی 

 داشته باشد. 

زمانی که چندین دستگاه به کامپیوتر متصل کرده اید، می توانید مشخص کنید کدام یک مورد 

گیرد. چنانچه تنها یک دستگاه به کامپیوتر وصل است، اپلیکیشن به صورت خودکار بر استفاده قرار 

   . ( می شودdeployروی دستگاه مربوطه مستقر و نصب )

کامپوننت های)اجزای تشکیل دهنده(نرم افزاری یک -1-4

 اپلیکیشن اندروید
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 اپلیکیشن اندروید-1-4-1
د و قابل نصب است که می توان آن را راه اندازی اپلیکیشن اندروید در حقیقت یک موجودیت واح

نموده و مستقل از دیگر اپلیکیشن های اندورید مورد استفاده قرار داد. اجزای تشکیل دهنده یا به 

به  Intentاصطلاح کامپوننت های نرم افزاری دو اپلیکیشن می توانند بر اساس یک آبجکت به نام 

هایی  taskمی توان عملیات یا  Intentاستفاده از آبجکت یکدیگر وصل شوند. به تعبیر دیگر با 

 تعریف کرده که بین چندین اپلیکیشن رفت و آمد دارند و اطلاعاتی را بین این دو منتقل می کنند.

اپلیکیشن های اندروید به طور کلی از کامپوننت های نرم افزاری، فایل های حاوی دستورات جاوا 

(source filesو فایل های مح )( تواresource files تشکیل می شوند. کامپوننت های نرم افزاری )

 اندروید هر یک به همراه شرح چیستی و کاربرد آن در زیر عنوان شده اند:

 Application: هر برنامه ی اندروید می تواند تنها یک کلاس Applicationکامپوننت  .1

ید نمونه سازی می شود )یک داشته باشد که این کلاس قبل از دیگر کامپوننت های اندرو 

نمونه یا آبجکت از این کلاس ساخته می شود(. این جزء نرم افزاری همچنین آخرین 

کامپوننتی است که به هنگام خروج و بسته شدن برنامه، متوقف شده و چرخه ی حیات 

 آن به اتمام می رسد.

د به صورت اگر خودتان به صورت صریح یک آبجکت از این کلاس نسازید، اندروید خو

 خودکار یکی برای شما ایجاد می کند.

2. Activity جز نرم افزاری که یک صفحه از اپلیکیشن را ارائه داده و کاربر با تعامل با آن فعل :

خاصی را انجام می دهد، برای مثال با یکی از مخاطبین تماس گرفته، از منظره ای عکس 

اهده می کند یا ایمیلی را ارسال می گیرد، یک نقشه را بر روی نمایشگر گوشی خود مش

یک پنجره اختصاص می یابد که در آن رابط کاربری و ظاهر برنامه  activityمی کند. به هر 

(UI)  ،ترسیم می گردد.به عبارت دیگرActivity   جز ء اصلی اپلیکیشن های اندروید است

اده سازی می کنید . کلاس که کد و رفتار برنامه را در آن پی1که از دو بخش تشکیل شده: 

ها با  activityداشته باشد.  activity. لایه ی گرافیکی.  یک اپلیکیشن می تواند چندین 2
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ها ظاهر برنامه ی خود را ساخته و با کاربر تعامل برقرار  fragmentها و  viewاستفاده از 

 می کنند. 

3. Serviceیاتی را انجام می : یکی از اجزا تشکیل دهنده ی اپلیکیشن های اندروید که عمل

ندارد. به عبارت دیگر، یک کامپوننت نرم افزاری که در پس  UIدهد ولی رابط کاربری یا 

زمینه کار می کند و با کاربر هیچ تعاملی ندارد. سرویس ها می توانند با دیگر کامپوننت 

طریق  می تواند از broadcast receiverهای اندروید ارتباط بر قرار کنند. به عنوان مثال 

notification framework .به کاربر درباره ی رخداد خاصی خبر بدهد 

4. Broadcast receiver یک :Broadcast receiver  می تواند به پیغام ها سیستمی وintent 

ها گوش فرا دهد و به اصطلاح منتظر باشد اتفاق خاصی رخ دهد. در واقع زمانی که 

event  ،مورد نظر رخ می دهدreceiver  ای که به آن گوش فرا می دهد توسط سیستم

 اندروید مطلع می گردد. 

 

تخصیص دهید که کار آن گوش دادن به پیغام  receiverبه عنوان مثال می توانید یک 

ای اعلان کنید که منتظر تغییر در وضعیت  receiverها است. یا  intentهای سیستمی یا 

 گوشی )زمانی که گوشی زنگ می زند( است. 

اعلان  broadcastعبارت دیگر سیستم اندروید رخدادهایی را که اتفاق می افتد توسط  به

تعریف کنید که به رخداد گوش  receiverمی کند و شما می توانید برای این رخدادها 

 داده و در زمان فعال شدن رخداد از آن مطلع شود. 

(، یک bootازی سیستم )مربوط به اتمام فرایند راه اند eventشما می توانید ویژه ی 

receiver .تعریف نمایید 

5. Content provider یک جزء نرم افزاری که که رابط ساخت یافته یا یک پل ارتباطی به :

این قابلیت را دارد که  Content providerداده های اپلیکیشن فراهم می آورد. کامپوننت 

اشتراک گذاشته تا برنامه هایی  داده های مورد نیاز چندین اپلیکیشن را در مکانی واحد به

که به این داده ها نیاز دارند بتوانند به آن داده ها دسترسی داشته و از آن ها استفاده 

 کنند.



 

 

64 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

 content providerدارد که به طور مکرر همراه با  SQLiteسیستم اندروید یک دیتابیس به نام 

می کند و سپس این داده ها توسط  مورد استفاده قرار می گیرد. دیتابیس داده ها را ذخیره

 در اختیار اپلیکیشن قرار می گیرد. providerواسطی به نام 

ها و  viewها،  fragmentبرنامه با استفاده از  UIطراحی ظاهر و -1-4-2

layout manager ها 

Fragment ( ها کامپوننت هایی هستند که در بسترcontext یک )activity د که همان فرم در اندروی

ها با کپسوله سازی کدهای اپلیکیشن در خود امکان استفاده ی  fragmentاست، اجرا می شوند. 

های مختلف را فراهم آورده و همچنین توسعه دهنده را قادر می سازد  activityمجدد از آن ها در 

 .  داینامیک و انعطاف پذیر تعریف کنند UIبرای دستگاه های اندروید با اندازه صفحه متفاوت 

حاضر، در نمایشگر  Activityرا به نمایش می گذارد.  MainActivityبه نام  activityتصویر زیر یک 

، activityرا برای کاربر نمایش می دهد. این در حالی است که همین  fragmentکوچک، تنها یک 

 گذارد.  را همزمان در یک صفحه به نمایش می fragmentبه هنگام نمایش در دستگاه تبلت هر دو 
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View ( ها ابزارک های رابط کاربریUI Widget همچون دکمه یا )text field  هستند که به وسیله

 می توان رفتار و ظاهرشان را تنظیم و ویرایش کرد. attributeی 

است که نقش  viewخود یک  ViewGroupوجود دارد.  ViewGroupدر اندروید مفهومی به نام 

های فرزند آن خوانده می شوند( ایفا  viewها )که در اصطلاح  viewدیگر  میزبان یا ظرف را برای

نیز گفته می شود چرا که قادر است  layout managerمیزبان در اندروید  viewمی کند. به این 

 های دیگر را مدیریت کند. viewچینش 

است .  android.view.ViewGroupها از آن ارث بری می کنند  layout mangerکلاس پایه که 

 ها است مشتق می شود. viewکه کلاس پدر تمامی  android.view.Viewاین کلاس خود از 
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یا قالب  layoutها در دل یکدیگر )تودرتو کردن آن ها(،  layout managerمی توان با قرار دادن 

 های ترکیبی و پیچیده تری ایجاد کرد.

 ی صفحه در استفاده ردمو های widget یا کاربری رابط های ابزارک-1-4-3

 (home screen widget) اصلی
Widget  ها یا ابزارک های رابط کاربری که در صفحه ی اصلی موبایل به نمایش در می آیند، در

هستند که کامپوننت های تعاملی ارائه می دهند. شما از  broadcast receiverواقع یک سری 

 homeش هایی از برنامه در صفحه ی اصلی موبایل )می توانید به بخ      طریق این کامپوننت ها 

screen دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال، یک ابزارک می تواند به کاربر اجازه دهد خلاصه )

ای از ایمیل های جدید را مشاهده کند و زمانی که کاربر بر روی ایمیل دلخواه خود کلیک کرد، کاربر 

 هدایت کند. را به صفحه ی مربوطه در اپلیکیشن 

Live wallpapers  به شما این امکان را می دهند تاbackground  های متحرک و پویا برای نمایش

 در صفحه ی اصلی سایت خود ایجاد کنید.

  Contextکالس -1-4-4
ن دسترسی به ، اتصال/امکا android.content.Contextنمونه یا آبجکت های ایجاد شده از کلاس 

ستگاهی که اپلیکیشن بر روی آن اجرا می شود را فراهم می آورد. به عبارت سیستم اندروید و د

 بهتر، نمونه های این کلاس به سیستم، منابع و سرویس های اپلیکیشن دسترسی دارند.

اندازه ی دقیق صفحه نمایش دستگاه جاری را بدست  Contextبرای مثال، می توانید به وسیله ی 

 بیاورید.

Activity س ها از کلاس ها و سرویContext .ارث بری می کنند 

 (manifest) اندروید تنظیمات فایل-1-5
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 تنظیمات اپلیکیشن های اندروید-1-5-1
ن آ  AndroidManifest.xmlیک اپلیکیشن اندروید در فایل  metadataکامپوننت ها، تنظیمات و 

 که فایل تنظیمات در سیستم اندروید است، قید می شود. 

اپلیکیشن باید در این فایل  content providerها، سرویس ها و کامپوننت های  activityتمامی 

در فایل  staticرا می توان به صورت  Broadcast receiverتعریف شوند. اما  staticو به صورت 

manifest  یا به صورتdynamic  و در زمان اجرا در اپلیکیشن تعریف کرد. سیستم اندروید این

را به هنگام نصب اپلیکیشن خوانده و سپس با توجه به اطلاعات داخل آن، قابلیت  فایل تنظیمات

 ها و امکانات متعدد اپلیکیشن مورد نظر را شناسایی می کند. 

Gradle سیستم کامپایل و دسته بندی کلاس های اندروید تحت یک پوشه ی واحد ،

(build&packaging می تواند فایل ،)manifest و در اختیار شما قرار دهد. برای  را ایجاد کرده

 عرضه می شود.  gradle buildمثال، ورژن اپلیکیشن معمولا توسط فایل 

 (manifest) اندروید تنظیمات فایل از ای نمونه-1-5-2
 ( را مشاهده می کنید:manifestدر زیر نمونه ای از یک فایل ساده ی تنظیمات اندروید )

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.example.android.rssreader" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="16" 

        android:targetSdkVersion="19" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <application 

        android:name="RssApplication" 

        android:allowBackup="false" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            android:name="RssfeedActivity" 

            android:label="@string/title_activity_main" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 
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        <activity 

            android:name=".DetailActivity" 

            android:label="Details" > 

        </activity> 

        <activity android:name="MyPreferenceActivity" > 

        </activity> 

        <service android:name="RssDownloadService" > 

        </service> 

    </application> 

</manifest> 

 از استفاده با اپلیکیشن های نسخه تعین و Package ی خصیصه-1-5-3

 (manifest) تنظیمات فایل در Version های خصیصه
مشاهده می شود که اسم پکیجی  packageیا خصیصه ای به نام  attribute در فایل تنظیمات

که آبجکت ها )کلاس های( جاوا مورد اشاره در این فایل، داخل آن قرار دارند را مشخص می کند. 

در صورتی که یک آبجکت جاوا داخل پکیج دیگری قرار دارد، در آن صورت لازم است اسم کامل 

 پکیج قید شود.

، آن اپلیکیشن باید یک اسم پکیج Google playه ی اپلیکیشن در فروشگاه مجازی برای عرض

اختصاصی و منحصر بفرد داشته باشد. توصیه می شود برای اسم پکیج، اسم دامنه ی اپلیکیشن 

خود را به صورت وارونه بکار ببرید. بدین وسیله یک معرف یکتا برای اپلیکیشن اعلان می کنید که 

 اپلیکیشن ها برای سیستم اندروید تمییز می دهد. آن را از دیگر

android:versionName   وandroid:versionCode  ن را مشخص می کنند.  ورژن اپلیکیش

versionName   اسم قابل مشاهده برای کاربرانی است که اپلیکیشن را بارگیری و نصب می کنند

 و هر می تواند هر مقدار رشته ای باشد. 

 Googleباشد. به وسیله ی این مقدار عددی  integerباید یک عدد صحیح یا  versionCodeمقدار 

play  هم خود اپلیکیشن را شناسایی می کند و هم نسخه های جدید و آپدیت های آن را دنبال می

تنظیم می شود و همین طور که ویرایش  1کند. مقدار این خصیصه معمولا در اولین ورژن بر روی 

 ن منتشر می شود، این مقدار بالا می رود. های جدید از آ
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 دیگر های کامپوننت و )یک ظرف برای اجزا( <application> تگ-1-5-4
بنویسید )اطلاعاتی را پیرامون  metadataبه شما این امکان را می دهد تا برای اپلیکیشن خود 

ریح تعریف نمایید. به صورت ص applicationبرنامه ی خود ارائه دهید( و علاوه بر آن یک کلاس 

 این تگ همچنین می تواند ظرفی برای تعریف دیگر کامپوننت های اندروید باشد. 

( attributeدر این تگ خصیصه ) تعریف می شود. activityیک کلاس  <activity>توسط تگ 

name  به کلاسی اشاره دارد که اگر به طور کامل قید نشده باشد، نسبت به پکیجی که در خصیصه

 آن اپلیکیشن قید کردید، آدرسی دهی می شود. packageی 

بیانگر این است که </ "action android:name="android.intent.action.MAIN> در واقع 

پارامتر  نقطه ی اجرا برنامه می باشد. activityاجرا شود و این  activityاپلیکیشن می تواند با این 

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />  نیز اعلان می دارد

لانچر اضافه شود )در لیست اپلیکیشن های دستگاه به صورت فایل بایستی به حاضر  activityکه 

 اجرایی ارائه شود(.

یشن در ( اشاره دارد که اسم اپلیکresourceبه فایل های محتوا )  <string/app_name@>مقدار 

محتوای مختلف ، ره گیری از فایل های محتوا می توان به راحتی منابعآن تعریف شده است. با به

)مقادیر رشته ای، رنگ و آیکون برنامه( و مورد نیاز هر اپلکیشن را فراهم نموده و همچنین زبان برنامه 

 را به راحتی تنظیم کرد )اطلاعات مربوط به زبان برنامه را فراهم و آن را ترجمه کرد(.

، نقش ظرف را برای تعریف دیگر activityنیز می توانند مانند   providerو  service ،receiverتگ 

 کامپوننت و اجزا اندروید ایفا کنند. 
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 می اجرا آن روی بر برنامه که اندروید ی نسخه باالترین/پایین تعیین-1-5-5

 (targetSdkVersion و minSdkVersion های خصیصه) شود

ین ت به شما این امکان را می دهد که پایین ترین نسخه و همچندر فایل تنظیما uses-sdkبخش 

نسخه ی مورد نظر از اندروید که می خواهید اپلیکیشن بر روی آن قابل اجرا باشد را به ترتیب از 

 مشخص نمایید.  targetSdkVersionو  minSdkVersionهای  attributeطریق 

1. minSdkVersionپایین ترین ویرایش اندروید  : این خصیصه به شما امکان می دهد

که اپلیکیشن شما بر روی آن قابل اجرا می باشد را مشخص نمایید. مقداری که اینجا 

 Google Playمشخص می کنید در واقع به منزله ی یک فیلتر در فروشگاه مجازی 

مورد استفاده قرار می گیرد، به طوری که دستگاه هایی که اندروید نصب شده بر 

است، امکان نصب آن را  attributeن تر از مقدار مشخص شده در این روی آن پایی

 پیدا نمی کنند. 

2. targetSdkVersion مقدار این :attribute  نشانگر ورژنی از سیستم عامل اندروید

است که اپلیکیشن در اصل ویژه ی آن طراحی و بر روی آن تست شده است. لازم 

دستگاه  API versionابخانه های اندروید یا به ذکر است که این مقدار برابر ورژن کت

نیست. سیستم اندروید ممکن است جهت سازگاری و قابلیت اجرای برنامه بر روی 

 forward/backwardورژن های جدید یا قدیمی تر تغییراتی را اعمال کند )

compatibility توصیه می شود این .)attribute  را جهت بهره وری از آخرین امکانات

  قرار دهید. API versionروید، برابر آخرین اند

 

 permissionتعیین مجوزهای دسترسی با استفاده از تگ -1-5-6

( همچنین می بایست مجوزهای لازم را مشخص کند. به عنوان manifestفایل تنظیمات اندروید )

این فایل تعریف و مثال، در صورتی که اپلیکیشن به اینترنت نیاز دارد، مجوز دسترسی به آن باید در 

 اعطا شود.  
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< به سیستم اندروید اعلان می کند که به مجوز uses-permissionاپلیکیشن با استفاده از تگ >

 خاصی احتیاج دارد. 

به بعد به صورت خودکار اعطا می  6.0برخی از مجوزها، همچون دسترسی به اینترنت، از اندروید 

 اییدیه ی کاربر نیاز دارند. شوند. اما برخی دیگر جهت فعال شدن به ت

 uses-configurationتعیین سیستم سخت افزاری مورد نیاز )بخش -1-5-7

 در فایل تنظیمات( uses-featureو 

وجود دارد که  uses-configuration( اندروید همچنین بخشی به نام manifestدر فایل تنظیمات )

. برای مثال، تکه کد زیر اعلان می کند روش های دریافت ورودی برای دستگاه را مشخص می کند

 که دستگاه مورد نظر بایستی از صفحه کلید مجزا )به صورت سخت افزاری( برخوردار باشد. 

<uses-configuration android:reqHardKeyboard="true"/> 

میزبان  به شما این امکان را می دهد تا سیستم سخت افزاری که دستگاه uses-featureبخش 

کیشن باید داشته باشد را مشخص نمایید. به عنوان مثال، تکه کد زیر اعلان می کند که دستگاه اپلی

 مورد نظر باید برای اجرای اپلیکیشن و بهره وری از قابلیت های آن، دوربین داشته باشد. 

<uses-feature android:name="android.hardware.camera" /> 

 (installLocationتعیین محل نصب )خصیصه ی -1-5-8
می توانید مشخص کنید آیا اپلیکیشن شما اجازه یا  installLocationبه واسطه ی خصیصه ی 

امکان نصب بر روی حافظه ی خارجی دستگاه را دارد یا خیر. برای اعطای این مجوز کافی است 

attribute  ذکر شده را با یکی از دو مقدارauto  یاpreferExternal د. برابر قرار دهی 

در حقیقت، این امکان به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد چرا که اپلیکیشن )مسقر بر روی حافظه 

، بلافاصله USBی خارجی( به مجرد وصل شدن به کامپیوتر و استفاده از آن به عنوان یک حافظه ی 

 متوقف می شود. 
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 (Resourcesفایل های محتوا )-1-6

یل های محتوای پروژه ی خود را به صورت مجزا و جدا از کد برنامه اندروید به شما اجازه می دهد فا

(source code در قالب منابع )static  فایل های تنظیمات مبتنی بر(XML )... عکس، متن و غیره ، 

 تعریف نمایید. 

اپلیکیشن شما، در زیرپوشه ای از پیش تعریف شده  res/ پوشه یفایل های محتوا بایستی داخل 

ی شود. این زیرپوشه معمولا به نوع محتوایی که در آن قرار داده می شود، بستگی دارد. در جایگذار 

صورت لزوم می توانید شناسه های بیشتری به اسم پوشه الصاق نموده و از این طریق مشخص 

نمایید محتوای مربوطه باید برای تنظیمات خاصی مورد استفاده قرار گیرد. این شناسه ها در اصطلاح 

resource qualifier خوانده می شوند. به عنوان مثال، می توانید مشخص کنید که فایلlayout   یا

 تنظیم چیدمان های المان رابط کاربری فقط برای اندازه صفحه ی خاصی قابل استفاده می باشد. 

( مورد پشتیبانی و پیشوند مربوطه ی هر resourceجدول زیر توضیح مختصری در خصوص منابع )

 ارائه می دهد.  یک

Resource  یا

 محتوای مورد نظر
 شرح پوشه ی مربوطه

Drawables /res/drawables 

، pngفایل های تصویری )برای مثال 

jpeg/)drawable  های برداری

(vector فایل های ،)XML  که به طور

خودکار خود را متناسب با تراکم 

پیکسلی نمایشگر اندازه بندی و تنظیم 

ربرمی گیرد. می توان از می کنند را د

به آن ها  R.drawableطریق کلاس 

 دسترسی داشت.

Simple Values /res/values 

داخل این فایل مقادیر متنی یا رشته 

ای، رنگ ها، ابعاد و اندازه، استایل ها و 

آرایه ای از رشته ها یا اعداد صحیح در 

تعریف و ذخیره می  XMLقالب فایل 
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Resource  یا

 محتوای مورد نظر
 شرح پوشه ی مربوطه

ی، هر نوع در شوند. به طور قرار داد

پوشه ی جدا و مختص به خود قرار می 

رشته ای در گیرد، برای مثال مقادیر 

ذخیره   res/values/strings.xmlآدرس 

 می شوند.

Layouts /res/layout 

با مقادیر مربوط به  XMLفایل های 

layout  اپلیکیشن که امکان طراحی

ها و  activityمحیط کاربری با 

fragment م می آورند در ها را فراه

 این مسیر نگهداری می شوند.

Styles and 

themes 
/res/values 

فایل هایی که ظاهر و سبک نمایش 

 اپلیکیشن اندروید را تعریف می کنند. 

Animations /res/animator 

می توانید دستورات انیمیشن را به 

داخل این فایل )برای کار با  xmlصورت 

animation APIکه به  ( تعریف کنید

 propertyشما اجازه می دهد مقادیر 

های آبجکت را جهت اجرای انیمیشن و 

ادامه ی آن تا مدت زمان خاص، 

ویرایش نمایید. به عبارت دیگر فایل 

های ویژگی های انیمیشن را تعریف 

می کنند، در این مسیر ذخیره می 

 شوند.

Raw data /res/raw 

داده هایی که می خواهید با فرمت 

خود ذخیره شوند را در این فایل خام 

تعریف می کنید. می توانید از طریق 

به راحتی به آن  InputStreamآبجکت 

ها دسترسی داشته باشید. در واقع بهتر 

است فایل های که فرمت آن ها با دیگر 

فایل متفاوت است در این پوشه 

 جایگذاری نمایید.
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Resource  یا

 محتوای مورد نظر
 شرح پوشه ی مربوطه

Menus /res/menu 

ای که منوهای  XMLفایل های 

پلیکیشن را تشکیل می دهند در این ا

پوشه قرار دارند. برای دسترسی به آن 

استفاده  R.menuها کافی است از 

 نمایید.

)تعریف تعدادی ثابت رشته ای، آرایه ی رشته  resource فایل نمونه-1-6-1

 ای، ثابت رنگ و ابعاد(

اشاره کرد. این فایل  res/values/در پوشه ی  values.xmlمی توان به  resourceبه یک نمونه فایل  

دربردارنده ی تعدادی ثابت رشته ای، آرایه ی از نوع رشته، ثابتی حاوی مقدار رنگ و ثابتی حاوی 

 مقدار ابعاد می باشد.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <string name="app_name">Test</string> 

    <string name="action_settings">Settings</string> 

    <string name="hello_world">Hello world!</string> 

    <string-array name="operationsystems"> 

        <item>Ubuntu</item> 

        <item>Android</item> 

        <item>Microsoft Windows</item> 

    </string-array> 

    <color name="red">#ffff0000</color> 

    <dimen name="mymargin">10dp</dimen> 

</resources> 

 R.java و resource های فایل-1-6-2

های مربوطه در پوشه ی  resourceو کامپایل اندروید به تمامی فایل های محتوا و  buildسیستم 

res یک ،ID  منحصر بفرد تخصیص می دهد. اندروید سپس یک فایل به نامR.java  ایجاد می کند

و عددی از  staticا( در واقع مقادیر ها )اشاره گره IDها را در خود ذخیره می کند.  IDکه مقادیر این 

 هستند.  intنوع 
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 R.javaمتناظر با آن به صورت خودکار در فایل  IDجدید،  resourceبلافاصله پس از ایجاد یک فایل 

نیست و در صورت اعمال چنین تغییراتی  R.javaایجاد می شود. نیازی به تغییرات دستی در فایل 

آن ها را بازنویسی می کند. سیستم اندروید تعدادی متد  Android development toolingهم، 

متناظر  resourceرا به عنوان آرگومان پذیرفته و فایل  resourceمربوط به یک  IDارائه می دهد که 

 آن را بازیابی می کند. 

برنامه،  در کد  R.string.yourStringمنحصر بفرد  IDبا  Stringبرای مثال، جهت دسترسی به یک 

 را فراخوانی نمایید.  Contextاز کلاس  getString(R.string.yourString)ما می بایست متد ش

 )فایل های چیدمان رابط کاربری( Layoutفایل های -1-6-3
Activity  ها )یا فرم ها در اندروید( ظاهر وUI  خود را با استفاده ازview ( هاwidget  یا ابزارک

ها می سازند. در سیستم عامل اندروید کدهای مربوط به چیدمان  fragmentهای رابط کاربری( و 

در پوشه ی  XMLو طراحی رابط کاربری در قالب فایل های محتوا مبتنی بر  UIالمان های 

<filename class="filename">/res/layout_   تعریف می شوند یا در قالب کد جاوا نوشته و

د تلفیقی از دو روش را بکار ببرید، هر چند روش اول ذخیره می گردند. در صورت تمایل می توانی

( را از ظاهر programming logicبیشتر توصیه می شود. بدین وسیله می توان منطق برنامه )

( جدا کرد. همچنین این امکان بوجود می آید که برای هر دستگاه ظاهر و layout definitionآن )

 ویژه ای تعریف نمایید.  layoutفایل 

در اصطلاح برنامه نویسی  برنامه از آن خوانده می شوند UIکه کدهای  (resource file) ل محتوافای

یا فایل تنظیم چیدمان المان های رابط کاربری تمامی  Layoutگفته می شود.  layoutاندروید 

view  ،هاViewGroup  ها و رابطه میان آن ها وattribute  های آن ها را در قالب فایل هایXML 

 تعریف می کنند. 

 را به نمایش می گذارد. layoutکد زیر یک نمونه ساده از فایل 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
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    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/mytext" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/hello_world" /> 

</RelativeLayout> 

تخصیص می  UIجهت نمایش در  activityبه یک  setContentViewبا فراخوانی متد  layoutفایل 

 یابد، مانند زیر:

package com.vogella.android.first; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.view.Menu; 

public class MainActivity extends Activity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

} 

 های ساده layoutافزایش سرعت و کارایی با استفاده از -1-6-4

ها یک عملیات سنگین بوده و منابع و محتوای حجیمی را شامل  viewمحاسبه، پردازش و ترسیم 

های ساده استفاده نمایید تا سرعت اجرا و کارایی  layoutمی شود. شما بایستی تا حد امکان از 

ساده کفایت  manager  layoutکلی برنامه بهبود یابد. برای مثال، بهتر است در شرایطی که یک

 ها خودداری نمایید.  layout managerیش از حد می کند، از تودرتو سازی ب

های اختصاص داده شده  IDرهنمودها و روش های بهینه در خصوص -1-6-5

  resourceبه فایل های محتوا/

ای به نام  attributeبا تنظیم مقدار  لازم است، XMLاز کد جاوا یا  viewبه یک  به منظور دسترسی

android:id به ،view  دلخواهID جهت تخصیص یک  شناسه ی منحصر بفردی تخصیص دهید. یاID 

با  layoutاز المان متناظر را در فایل  android:idمورد نظر، کافی است خصیصه ی  viewجدید به 

 مقدار دلخواه تنظیم نمایید.
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SDK  یا مجموعه ابزار ساخت توسعه برنامه های اندرویدی، از سیستم نشانه گذاریcamelCase 

 بهره می گیرد. IDش مقدار برای نگار 

 . توصیه می شود شما نیز از همین سیستم استفاده نمایید.buttonRefreshمثال:  

المان  android:idنام برده )خصیصه ی  attributeدر نمونه ی زیر می بینید که با تنظیم مقدار 

منحصر بفرد  ، به المان دکمه یک شناسه ی"id/button1+@"مربوطه( بر روی پارامتر رشته ای 

 R.javaجدید در فایل  IDاختصاص داده می شود. طبق قراردادهای تعریف شده، این دستور یک 

 مربوطه انتساب می دهد. viewایجاد کرده و سپس آن را به 
<Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Show Preferences" > 

</Button> 

تعریف نمایید. این فایل ( واحد Configها را در یک فایل تنظیمات ) IDتوصیه می شود تمامی 

می  جایگذاری می شود. با این کار شما  res/values/نام گذاری شده و در پوشه ی  ids.xmlمعمولا 

مورد استفاده قرار دهید. لازم به ذکر است  layoutهای از پیش تعریف شده را در فایل  IDتوانید 

را  id+@ها را در فایل جداگانه تعریف نمایید، اما در آن صورت بایستی آیتم  IDکه شما می توانید 

ه این خود حذف نمایید چرا که در غیر این صورت با یک پیغام خطا مبنی بر اینک layoutاز فایل های 

 فایل ها قبلا ساخته شده اند مواجه می شوید. کد زیر نمونه ای از این فایل را به نمایش می گذارد. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <item name="button1" type="id"/> 

</resources> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <Button 

        android:id="@id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:layout_marginRight="27dp" 

        android:text="Button" /> 

</RelativeLayout> 
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: روشی که هم اکنون از آن نام برده شده برای پروژه های واقعی بسیار کارامد و مناسب می توجه

 باشد. اما در آموزش حاضر، به علت زمان بر بودن این پروسه، مورد استفاده قرار نمی گیرد. 

 systemکه توسط سیستم اندروید ارائه می شود ) محتوای و منابعی-1-6-6

resources) 

 systemارائه می دهد. به این محتویات و منابع  resourceدروید خود نیز محتوا و سیستم ان

resources  گفته می شود. فایل هایresource  که خود سیستم در اختیار برنامه نویس قرار می

( متمایز می شوند. به local resourceاز دیگر فایل های محتوا ) androidدهد توسط پیشوند 

( ویژه ی platformاست که محیط اندروید ) stringیک  android.R.string.cancelعنوان مثال، 

 تعریف می کند. cancelعملیات 

 

المان ها و ابزارک های رابط  –در اندروید  viewمفهوم -1-7

 UI Widgetکاربری یا 

ان هم Activityهست.  activityهمان طور که می دانید یک اپلیکیشن اندروید دارای یک یا چند 

شما می توانید المان های  activityفرم یا پنجره در برنامه های تحت ویندوز است. حال داخل هر 

رابط کاربری همچون دکمه، کادر متن و غیره داشته باشید. این اجزا رابط کاربری در واقع نمونه 

 هستند.  ViewGroupهای )کلاس های ارث بری شده از(  subclassیا  viewهایی از کلاس 

در اندروید از  GUI( است که تمامی کامپوننت های superclassکلاس پدر ) viewبه عبارت دیگر 

به نمایش  UIکه یک برچسب متنی را در  TextViewآن ارث بری می شوند. به عنوان مثال، کلاس 

است.  Viewنیز یک کلاس مشتق شده از  ViewGroupاست ) Viewمی گذارد یک کلاس فرزند از 

آبجکت هایی ساخته می شود که این آبجکت ها نقش ظرف را برای گروه بندی  ViewGroup از خود

اشاره کرد  LinearLayoutایفا می کند. به عنوان مثال می توان به کلاس  Viewنمونه های کلاس 

 است.( ViewGroupکه یک کلاس فرزند از 

 layoutاربری( همچون دکمه یا یک )ابزارک یا المان ک widgetدر اندروید نماینده ی یک  viewهر 

manager  .هستSDK  سیستم اندروید این ابزارک یا المان های رابط کاربری را از طریق کلاس
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Button ،TextView  وEditText ( در اختیار شما قرار می دهدListView  که لیستی از آیتم ها را در

 نمایشگر به صورت فهرست ارائه می دهد( . 

سنگین  ارث برده می شوند. این کلاس پدر، بسیار  android.view.Viewاز کلاس  ها viewتمامی 

کد است که قابلیت های پایه ای مختلفی را در اختیار کلاس های فرزند هزار خط  18و حاوی حدودا 

 خود قرار می دهد. 

ش های پی widgetقرار دارند و  android.viewها همگی در پوشه ی  viewکلاس های پایه ی 

 .android.widget( داخل پوشه ی platformفرض محیط اندروید )

1-8-layout manager و ViewGroup  

 layout manager از استفاده-1-8-1
Layout manager  وظیفه ی تنظیم ظاهر خود و مدیریت چیدمانview  های فرزندش را بر عهده

 است. ViewGroupیک کلاس مشتق شده از  Layout managerدارد. در واقع 

Layout manager  های متعددی در سیستم اندروید تعبیه شده که در زیر به پرکاربردین آن ها

 اشاره می شود: 

 ConstraintLayout  - وسط یک کتابخانه ی خارجی به اندروید اضافه می شود.ت 

 LinearLayout 

 FrameLayout 

 RelativeLayout 

 GridLayout 

 

 ها attributeها از طریق  layout managerتنظیم و ویرایش -1-8-2
به آسانی طبق نیاز تنظیم  attributeها را می توان با ویرایش مقادیر  layout managerتمامی 

هایی داشته باشند و از طریق  attributeمی توانند  layout managerهای موجود در  Viewکرد. 

 ند. آن ها ظاهر خود همچون اندازه ی عرض و طول را مشخص کن
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View  های موجود درlayout manager  می توانند طول و عرض مد نظر خود را به واسطه ی

attribute  .های زیر تنظیم کنند 

 android:layout_width  عرض :widget .را تعیین می کند 

 android:layout_height  طول :widget .را مشخص می کند 

 

ر حسب واحد های اندازه گیری متعارف مشخص نمود ها را می توان ب layout managerاندازه ی 

 .   100dpرا مورد استفاده قرار داد. مثال:  layoutیا مقادیر آماده و از پیش تعریف شده ی 

 view)یا  layout managerموجود در  widgetبه اپلیکیشن دستور می دهد  match_parentمقدار 

میزبان( برابر قرار دهد. در مقابل این پارامتر، مقدار ) پدر viewپدر( را دقیقا از لحاظ اندازه با 

wrap_content  وجود دارد که بهlayout  اعلان می کند تنها به میزان مورد نیاز بهwidget  فضا

 تخصیص دهد. در تصویر زیر اثر هر دو پارامتر به نمایش گذاشته شده است.  
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1-8-3-Constraint Layout 

Constraint layout  از ابزار کنترل ظاهر و چیدمان المان های یکیUI  است که توسط کتابخانه ی

 viewبه شما امکان استفاده از  layoutخارجی در اختیار توسعه دهنده قرار می گیرد. این نوع 

hierarchy  تخت وflat  را می دهد که در افزایش سرعت اجرای اپلیکیشن بسیار موثر است. علاوه

پشتیبانی می کنند.  constraint layout( به راحتی از design toolی طراحی )بر آن تمامی ابزارها
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برای طراحی ظاهر اپلیکیشن استفاده  constraint layoutدر پروژه های جدید بهتر است که از 

  شود.

می توان قالب های انعطاف پذیر، واکنشگرا و پیچیده )تودرتو(  constraint layoutدر واقع با 

که علاوه بر قابلیت تطبیق خودکار خود با نمایشگرهای مختلف و تغییر جهت نمایش تعریف کرد 

 یا وضعیت چیدمان، می تواند سرعت بالایی داشته باشد. 

1-8-4-FrameLayout  

FrameLayout  یکlayout manager ( است که تمامی المان های داخل خودchild element را بر )

شما امکان می دهد جلوه های بصری و افکت های جالب طراحی روی هم ترسیم می کند. این به 

 کنید. 

چندین دکمه را  FrameLayoutرا به نمایش می گذارد که با استفاده از  Gmailتصویر زیر اپلیکیشن 

 المان ها می توانند بر روی یکدیگر قرار گیرند.  layoutدیگر قرار می دهد. در این  layoutبر روی 

 

1-8-5-LinearLayout  
LinearLayout  تمامی المان های داخل خود را، بر اساس مقدار خصیصه یorientation دورن ،

المان های فرزند همگی  layoutیک ستون یا سطر واحد قرار می دهد. در واقع با استفاده از این 

به  attributeیک  layoutپشت سرهم در یک مسیر قرار می گیرند. همان طور که گفته شد، این 

. horizontalو  verticalدارد که می توان آن را با دو مقدار مختلف تنظیم کرد:  orientationنام 

که المان مربوطه را به صورت افقی نمایش می دهد، حالت پیش فرض می  horizontalمقدار 

 باشد. 
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به  layout manager، المان های داخل horizontalنام برده با  attributeدر صورت مقداردهی 

 صورت زیر در نمایش گر ارائه می شوند.

 

به صورت  layout manager، المان های داخل verticalبر روی  attributeدر صورت تنظیم مقدار 

 زیر در نمایشگر نشان داده می شود:

 

LinearLayout  را می توان در حالتnested  و تودرتو بکار برد. به عبارت دیگر این امکان وجود

 داخل یکدیگر، قالب های پیچیده و جالب تر ایجاد نمود. layoutکه با تعریف کردن چند  دارد

را با  layout managerشما می توانید اندازه ی هر یک از المان های حاضر در  LinearLayoutدر  

تنظیم نمایید. این مقدار مشخص می کند چه  android:layout_weightمقداردهی خصیصه ی 

ضای اضافی موجود به هر یک از المان ها اختصاص داده شود. برای مثال، چنانچه در میزان از ف

 2و دیگری را با  1یکی را با  layout_weightداشته باشید و خصیصه ی  widgetقالب خود دو 
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فضا  3/2فضای موجود را می گیرد و دومین المان  3/1مقداردهی کنید، در آن صورت اولین المان 

یک  0بر روی  layout_widthتصاص می دهد. همچنین می توانید با قرار دادن مقدار را به خود اخ

 نسبت مشخص را رعایت کنید. 

Inflate  کردن: تبدیل فایلLAYOUT XML  به کلاسview  جهت قرار گرفتن در کلاسACTIVITY. 

1-8-6-RelativeLayout  
ب به محل قرارگیری یکدیگر چیده می ( نسwidget، المان های رابط کاربری )layoutدر این نوع 

را می توانید برای ساخت رابط های کاربری پیچیده مورد استفاده قرار دهید.  relativelayoutشوند. 

پیچیده و قدرتمند است که فقط باید در شرایط  layout managerیک  RelativeLayoutدر واقع 

چیدمان و تنظیم ظاهر المان های داخل خود پیچیده مورد استفاده قرار گیرد زیرا این قالب برای 

 به منابع زیاد و محاسبات سنگین احتیاج دارد. 

زمانی است که می خواهید فقط یک کامپوننت را در  RelativeLayoutیکی از موارد استفاده ی 

اضافه نموده  RelativeLayoutمرکز صفحه قرار دهید. برای این منظور کافی است یک کامپوننت به 

 تنظیم کنید.  trueرا بر روی  android:layout_centerInParentقدار خصیصه ی و م

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <ProgressBar 

        android:id="@+id/progressBar1" 

        style="?android:attr/progressBarStyleLarge" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerInParent="true" 

         /> 

</RelativeLayout> 

1-8-7-GridLayout  
GridLayout  اندروید ارائه شد.  4.0برای اولین بار در ویرایشlayout  نام برده به شما این امکان

می تواند یک یا چند خانه را اشغال کند.  viewرا می دهد تا فضای جاری را خانه بندی کنید و هر 

 قالب را مانند یک جدول به خانه، سطر و ستون تقسیم بندی می کند.  GridLayoutدر واقع 



 

 

85 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

چند ستون را به  Viewشما می توانید دقیقا تعیین کنید هر  layout managerیله ی این به وس

خود تخصیص دهد، در کدام سطر و ستون قرار گیرد و در نهایت چند سطر و ستون را اشغال کند. 

مقادیر پیش فرض را  GridLayoutاگر خودتان به صورت صریح مشخص نکنید، در آن صورت 

 viewیک ستون و یک سطر اختصاص می یابد و محل  viewی مثال، به هر تخصیص می دهد. برا

 نیز به ترتیبی که در کد تعریف کردید مشخص می شود.

 تعریف می کند. GridLayoutزیر یک قالب با  XMLفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<GridLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@+id/GridLayout1" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:columnCount="4" 

    android:useDefaultMargins="true" > 

    <TextView 

        android:layout_column="0" 

        android:layout_columnSpan="3" 

        android:layout_gravity="center_horizontal" 

        android:layout_marginTop="40dp" 

        android:layout_row="0" 

        android:text="User Credentials" 

        android:textSize="32dip" /> 

    <TextView 

        android:layout_column="0" 

        android:layout_gravity="right" 

        android:layout_row="1" 

        android:text="User Name: " > 

    </TextView> 

    <EditText 

        android:id="@+id/input1" 

        android:layout_column="1" 

        android:layout_columnSpan="2" 

        android:layout_row="1" 

        android:ems="10" /> 

    <TextView 

        android:layout_column="0" 

        android:layout_gravity="right" 

        android:layout_row="2" 

        android:text="Password: " > 

    </TextView> 

    <EditText 

        android:id="@+id/input2" 

        android:layout_column="1" 

        android:layout_columnSpan="2" 

        android:layout_row="2" 

        android:inputType="textPassword" 

        android:ems="8" /> 
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    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_column="2" 

        android:layout_row="3" 

        android:text="Login" /> 

</GridLayout> 

 این کد ظاهری مشابه آنچه در تصویر زیر مشاهده می کنید را تعریف می کند.

 

1-8-8-ScrollView   
به نمایش بگذارید، حتی اگر فضای کافی برای نمایش  UIها را در  viewگاهی لازم است تمامی 

نوار یک  ScrollViewبیش از حد بزرگ باشد، آنگاه  viewآن ها وجود نداشته باشد. در صورتی که 

پیمایش به صفحه اضافه نموده و به شما امکان می دهد به وسیله ی آن کل محتوا یا المان 

مورد نظر را )با کشیدن نوار به سمت چپ یا راست( در نمایشگر مشاهده نمایید. لازم به ذکر 

محسوب نمی  layout managerهیچ یک  HorizontalScrollViewیا  ScrollViewاست که 
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تعدادی فرزند در خود داشته  viewمیزبان باشند و آن  viewود می توانند یک شوند، بلکه خ

 باشد.

 

)جهت نمایش کل محتوای صفحه  ScrollViewمشاهده می کنید که در آن از  XMLدر زیر یک فایل 

 با نوار پیمایش( استفاده شده است.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:fillViewport="true" 

    android:orientation="vertical" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/TextView01" 

        android:layout_width="wrap_content" 
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        android:layout_height="wrap_content" 

        android:paddingLeft="8dip" 

        android:paddingRight="8dip" 

        android:paddingTop="8dip" 

        android:text="This is a header"  android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" > 

    </TextView> 

</ScrollView> 

کل صفحه را در بر گیرد  ScrollViewسبب می شود که =true" android:fillViewportخصیصه ی "

 حتی اگر المان ها کوچکتر از کل صفحه باشند و اساسا نیازی به نوار پیمایش وجود نداشته باشد. 

المان های رابط )تنظیم چیدمان  view layoutتمرین: ویرایش 

  ( در زمان اجراکاربری

( اپلیکیشن که در تمرین قبلی ایجاد layoutبه قالب ) radio buttonدر این تمرین شما تعدادی 

کردید، اضافه خواهید نمود. بسته به انتخابی که کاربر می کند، چیدمان دکمه از افقی به عمودی 

 و بالعکس تغییر می کند.

 layoutبه قالب/ radio buttonو  radio groupافزودن -1-8-9

به قالب برنامه ی خود  radio buttonبا دو  radio groupرا باز نمایید و سپس یک  layoutفایل 

 اضافه نمایید. 

 شناسه ی المان ها را بر اساس جدول زیر مقداردهی کنید.

 

 به المان هاID جدول تخصیص 

ID View 

orientation Radio Group 

horizontal First radio button 
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 به المان هاID جدول تخصیص 

ID View 

vertical Second radio button 

می بایست به صورت زیر باشد. با کمی دقت متوجه می  XMLدر حال حاضر کد موجود در فایل 

 جدید می باشد. layoutدر این  RadioGroupشود که تنها تگ 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <EditText 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/main_input" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_alignParentEnd="true" /> 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Start" 

        android:id="@+id/button" 

        android:layout_below="@id/main_input" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:onClick="onClick"/> 

    <RadioGroup 

        android:id="@+id/orientation" 

        android:layout_below="@id/button" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginTop="16dp"> 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/horizontal" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Horizontal" > 

        </RadioButton> 



 

 

90 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/vertical" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:checked="true" 

            android:text="Vertical" > 

        </RadioButton> 

    </RadioGroup> 

</RelativeLayout> 

 به نمایش می گذارد: UIکد فوق خروجی زیر را در 
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در زمان  radio groupوضعیت چیدمان /orientationویرایش -1-8-10

 (dynamicاجرا )به صورت 
 ()findViewByIdویرایش نمایید. سپس با فراخوانی متد  activityرا در کلاس  ()onCreateتابع 

 که ظاهر برنامه را تعریف می کند( پیدا کنید.  xml)فایل  layoutرا در فایل  RadioGroupکلاس 

پیاده سازی نمایید که به تغییرات گوش فرا داده و وضعیت  radio groupداخل  Linstenerیک 

دکمه را بر اساس انتخاب جاری کاربر تغییر دهد. اینکه کدام دکمه انتخاب  orientationچیدمان یا 

 تشخیص داد. IDشده را می توان توسط پارامتر 

RadioGroup  را در قالب متغیر در کلاسactivity  خود اعلان نمایید. سپس

RadioGroup.OnCheckedChangeListener    را به واسطه ی متد

setOnCheckedChangeListener()  از پکیجandroid.widget.RadioGroup  اضافه نمایید. این

( متنظر انتخاب کاربر می ماند و به محض رخداد اتفاق مورد نظر )تغییر انتخاب کاربر( listenerمتد )

 را اجرا می کند.  onCheckedChangedمطلع شده و متعاقبا دستورات پیاده سازی شده در  از آن

 استفاده نمایید.  listenerمی توانید از قالب آماده ی زیر به عنوان الگو جهت پیاده سازی 

 

 

final RadioGroup group1 = (RadioGroup) findViewById(R.id.orientation); 

group1.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() { 

        @Override 

        public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) { 

                switch (checkedId) { 

                        case R.id.horizontal: 

                                group.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL); 

                                break; 

                        case R.id.vertical: 

                                group.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 

                                break; 

                } 

        } 

}); 
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 تست اپلیکیشن-1-8-11

برنامه ی خود را اجرا نموده و انتخاب خود را تغییر دهید. بایستی بر اساس گزینه ی مورد انتخاب 

orientation  .دکمه ها تغییر کند 

 آن از استفاده و static محتوای به دسترسی-1-9

 کالس طریق از( resources) محتوا های فایل به دسترسی-1-9-1

Resources 
به شما اجازه می دهد به منابع و محتوای اپلیکیشن خود به صورت مجزا و  Resourcesکلاس 

به  Contextاز کلاس  ()getResourcesفردی دسترسی داشته باشید. می توانید با فراخوانی متد 

 activityکه کلاس های  دسترسی داشته باشید. از آنجایی Resources راحتی به نمونه ی کلاس  

ارث بری دارند، شما می توانید این  Contextها و متدهای کلاس(  propertyهمگی از ) serviceو 

 متد را مستقیما در پیاده سازی های این کامپوننت ها بکار ببرید. 

احتیاج دارند. برای  Resourcesاندروید نیز به نمونه ای از کلاس  frameworkسایر کلاس های 

 اشاره گر ایجاد نمایید. IDاز  Bitmapمثال، کد زیر برای شما نمایش می دهد چگونه یک فایل 

// BitmapFactory requires an instance of the Resource class 

BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.ic_action_search); 

  activityکالس  در layoutها از  viewدسترسی به -1-9-2
به آن ها  fragmentو  activityها، شما لازم دارید که در کد  viewطبیعتا برای تنظیم ظاهر 

 های آن ها را ویرایش نمایید.  propertyدسترسی داشته و 

را فراخوانی  findViewById(id)جاری، کافی است متد  layoutمورد نظر از  viewجهت دسترسی به 

دارد.  layoutمورد نظر در فایل  viewاز  IDدر واقع اشاره به خصیصه ی  idورودی نمایید. پارامتر 

 کد زیر کاربرد این متد را به نمایش می گذارد. 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.mytext); 
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    // TODO do something with the TextView 

} 

 view hierarchyدر یک ، findViewById(id)به وسیله ی متد این امکان وجود دارد که  همچنین

(view  های تودرتو در فایلlayout به آسانی )view .مد نظر را پیدا کرده و به آن دسترسی داشت 

( تعریف کنید و به وسیله ی آن آسان تر به utility methodهمچنین می توانید یک متد کمکی )

view  .دلخواه دسترسی داشته باشید 

( صریح، آسان تر و سریع تر به castبا این روش شما می توانید بدون طی کردن پروسه ی تبدیل )

view رد نظر دسترسی داشته باشید.مو 

package com.example.android.test; 

import android.app.Activity; 

import android.view.View; 

public class UiUtils { 

   public static <T extends View> T findView(View root, int id)      { 

      return (T) root.findViewById(id); } 

   public static <T extends View> T findView(Activity activity, int id)      { 

      return (T) activity.getWindow().getDecorView().getRootView().findViewById(id); } 

} 

// search in the layout of the activity 

LinearLayout linearLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.mylayout); 

// afterwards search in linearLayout for another view 

TextView textView = (TextView) linearLayout.findViewById(R.id.mytext); 

// note, you could have directly searched for R.id.mytext, the above coding 

// is just for demonstration purposes 
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package com.example.android.test; 

import android.app.Activity; 

import android.view.View; 

public class UiUtils { 

   public static <T extends View> T findView(View root, int id)      { 

      return (T) root.findViewById(id); } 

   public static <T extends View> T findView(Activity activity, int id)      { 

      return (T) activity.getWindow().getDecorView().getRootView().findViewById(id); } 

} 

 

Button button = UiUtils.findView(this, R.id.button); 

از دیگر فایل های  XMLدسترسی به محتوای مورد نظر در فایل های -1-9-3

resource 

ها  resourceاپلیکیشن، می توانید به سایر  layoutخود، برای مثال فایل های  XMLدر فایل های 

اشاره کرده و در واقع از داخل فایل مورد نظر به آن ها دسترسی داشته باشید. این کار از طریق 

 ورت می پذیرد. ص درج علامت @

( تعریف شده، resource file) XMLکه در یک فایل  colorبرای مثال، جهت دسترسی به مقدار 

. همچنین ممکن است قبلا یک color/your_id@کافی است این ساختار نگارشی را بکار ببرید: 

String  باID  یا شناسه ی"titlepage"  در فایلXML واهید به تعریف کرده باشید و اکنون می خ

به راحتی به آن متغیر  string/titlepage@آن دسترسی داشته باشید. می توانید با دستور 

 دسترسی داشته باشید. 

(، لازم system resourceبه منظور دسترسی به محتوایی که خود سیستم اندروید ارائه می دهد )

ه برای دسترسی به آن منبع هایی ک idرا در اشاره گرها ) androidیا پوشه ی  namespaceاست  

 (.   android.R.string.cancelمورد استفاده قرار می دهید( لحاظ نمایید )مثال:
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 در شده ذخیره های داده به دسترسی و assets ی پوشه از استفاده-1-9-4

  آن
تعریف شده که دربردارنده ی مقادیر ساخت یافته و  resاندروید، پوشه ای به نام در سیستم 

و معانی از پیش تعریف شده( ویژه ی محیط کاری اندروید است.  semanticsندهی شده )با سازما

هر نوع داده ای را می توان در این پوشه ذخیره کرد. شما می توانید به فایل های ذخیره شده در 

همچنین  assetsپوشه، بر اساس محل قرارگیری آن فایل دسترسی داشته باشید. داخل این پوشه ی 

نگهداری داده هایی که با ساختار مشخصی سازمان دهی  برای وانید زیرپوشه داشته باشید.می ت

استفاده نمایید. هر  res/raw/(، می توانید از پوشه ی unstructured dataو ذخیره نشده اند )

ذخیره نمایید )منابعی که در پوشه  assetsچند بهتر است این نوع اطلاعات را نیز در همان پوشه ی 

 ذخیره می شود برای کاربر قابل دسترسی هستند(.  resی 

را برمی گرداند،  AssetManagerکه نمونه ای از کلاس  ()getAssetsمی توانید با فراخوانی متد 

دسترسی داشته باشید. این متد از کلاس   res/raw/به فایل های خام ذخیره شده در پوشه ی

 برگرفته شده است. Contextانتزاعی 

ایجاد می کنید که این کلاس اجازه ی دسترسی به فایل  AssetsManagerیر یک آبجکت از کلاس در ز 

انتخاب می کنید.  managerرا می دهد. اسم این آبجکت را  assetsهای خام مستقر در پوشه ی 

را برمی گردانید. از کلاس  AssetsManagerنمونه ای از کلاس   ()getAssetsسپس با فراخوانی متد 

InputStream  یک آبجکت به نامopen  ایجاد می کنید. سپس متدopen()  را بر روی آبجکت ایجاد

فراخوانی می کنید و اسم فایل مورد نظر را به عنوان پارامتر ورودی  InputStreamشده از کلاس 

 InputStreamاز کلاس  openپاس می دهید. این متد فایل را می خواند و در آبجکت  ()openبه متد 

 می ریزد.

// get the AssetManager 

AssetManager manager = getAssets(); 

// read the "logo.png" bitmap from the assets folder 

InputStream open = null; 

try { 

        open = manager.open("logo.png"); 

        Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(open); 

        // assign the bitmap to an ImageView in this layout 
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        ImageView view = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1); 

        view.setImageBitmap(bitmap); 

        } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

        } finally { 

                if (open != null) { 

                        try { 

                                open.close(); 

                        } catch (IOException e) { 

                                e.printStackTrace(); 

                        } 

                } 

} 

 و در کد XMLدر فایل های  resourceتمرین: استفاده از محتوا/

 افزودن عکس به اپلیکیشن-1-9-5
در این تمرین نیز اپلیکیشن قبلی را ادامه می دهید. دو تصویر جدید ایجاد می کنید و آن را به 

 اضافه می نمایید.  ic_offlineو   ic_tetheringپروژه ای به نام 

 جدید به پروژه viewافزودن -1-9-6
به آن اضافه نمایید. سپس فایل  ImageViewو  Buttonخود را باز نموده و یک تگ  layoutفایل 

ic_offline  را از طریق فایلlayout  بهImageView   .اضافه کنید 

<!-- 

        NOTE: More attributes are required 

        for the correct layout of the ImageView. These are left 

        out for brevity 

    --> 

<ImageView 

  android:id="@+id/myicon" 

  .... more attributes 

  android:src="@drawable/ic_offline" /> 

 جایگزین کردن عکس ها با کلیک بر روی دکمه -1-9-7
 ImageViewبه  ()findViewByIdزمانی که بر روی دکمه کلیک می شود، با استفاده از متد 

را )که در زمان  pngفایل  ()SetImageResourceدسترسی پیدا می کنید. سپس با استفاده از متد 

خود اضافه  ImageViewنمایش داده می شود( به  Drawableاجرای برنامه به صورت یک آبجکت 

ست که به فایل ا IDیک شناسه یا  ()SetImageResourceنمایید. پارامتر ارسال شده به متد 

R.drawable.your_png_file  .اشاره دارد و شناسه ی متناظر فایل مورد نظر می باشد 
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 تست اپلیکیشن-1-9-8
برنامه را اجرا نمایید. حال بر روی دکمه کلیک کنید. در پی کلیک بر روی دکمه ی جدید، تصویری که 

 ود. قابل مشاهده می باشد باید با تصویر دیگری جایگزین ش UIدر 

 در پروژه ScrollViewتمرین: استفاده از 

به پروژه اضافه می کنید که یک نوار پیمایش به اپلیکیشن  ScrollViewدر این تمرین یک کلاس 

را در صفحه ی نمایشگر برای کاربر  viewاضافه نموده و امکان مشاهده ی تمامی بخش های 

ایجاد کرده و سپس  de.vogella.android.scrollviewفراهم می آورد. یک پروژه اندروید به نام 

 را به آن اضافه نمایید. ScrollViewActivityبا نام  activityکلاس 

activity_main.xml  را به عنوان فایلی که اپلیکیشن ظاهر برنامه را بر اساس آن طراحی می کند

(layout.انتخاب نمایید ،) 

 خوانی می کنید، به صورت زیر ویرایش نمایید:خود فرا activityمزبور را که در  layoutفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:fillViewport="true" 

    android:orientation="vertical" > 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/LinearLayout01" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:orientation="vertical" > 

        <TextView 

            android:id="@+id/TextView01" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:paddingLeft="8dip" 

            android:paddingRight="8dip" 

            android:paddingTop="8dip" 

            android:text="This is a header" 

           android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" > 

        </TextView> 

        <TextView 

            android:id="@+id/TextView02" 

            android:layout_width="wrap_content" 
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            android:layout_height="match_parent" 

            android:layout_weight="1.0" 

            android:text="@+id/TextView02" > 

        </TextView> 

        <LinearLayout 

            android:id="@+id/LinearLayout02" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" > 

            <Button 

                android:id="@+id/Button01" 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_weight="1.0" 

                android:text="Submit" > 

            </Button> 

            <Button 

                android:id="@+id/Button02" 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_weight="1.0" 

                android:text="Cancel" > 

            </Button> 

        </LinearLayout> 

    </LinearLayout> 

</ScrollView> 

ScrollViewActivityکد کلاس  را به صورت زیر ویرایش نمایید.   package de.vogella.android.scrollview; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

public class ScrollViewActivity extends Activity { 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        TextView view = (TextView) findViewById(R.id.TextView02); 

        String s=""; 

        for (int i=0; i < 500; i++) { 

                s += "vogella.com "; 

        } 

        view.setText(s); 

    } 

} 

اپلیکیشن خود را اجرا کنید. با توجه به کدی که برای برنامه نوشته اید، بایستی بتوانید با استفاده از 

 نوار پیمایش به پایین صفحه دسترسی داشته و دکمه ها را مشاهده نمایید.
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 تست اپلیکیشن -1-9-9
را جایگزین اکنون می بایست با کلیک بر روی دکمه ی جدید، تصویر قابل مشاهده در نمایشگر 

 نمایید. 

 

 تمرین: نوشتن برنامه ی تبدیل دما 
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 و محتوای اندروید را خواهید آموخت.  resourceشما نحوه ی ایجاد و استفاده از در طی این تمرین 

این اپلیکیشن از قبل نوشته شده و به صورت آماده در آدرس 

http://play.google.com/store/apps/details?id=de.vogella.android.temperature  از

 قابل دسترسی می باشد.  Google Playطریق 

می توانید با گوشی اندروید خود بارکد زیر را اسکن کرده، سپس برنامه ی تبدیل دما را از طریق 

 دانلود و نصب نمایید.  Google Playاپلیکیشن 

 

 ساخت پروژه-1-9-10
 ارائه شده در جدول زیر ایجاد نمایید.یک پروژه ی جدید اندروید بر اساس پارامتر های 

 

Table 7. New Android project 

Property Value 

Application 

Name 

Temperature Converter 

Package name com.vogella.android.temperatureconverter 

API (Minimum, 

Target, Compile 

with) 

Latest 
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Table 7. New Android project 

Property Value 

Template Empty Activity 

Activity MainActivity 

Layout activity_main 

 

 ها attributeایجاد -1-9-11
آن را انتخاب و سپس بر روی آن دابل کلیک نمایید.  res/values/strings.xmlجهت ویرایش فایل 

 بر اساس جدول زیر اضافه نمایید.  Stringو  Colorدو متغیر 

Table 8. New 

attributes to add 

Type Name Value 

Color myColor #F5F5F5 

String celsius to Celsius 

String fahrenheit to Fahrenheit 

String calc Calculate 

 

 

 درج شود.  XMLمقادیر می بایست به صورت زیر در فایل 

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
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<resources> 

    <string name=”app_name”>Temperature Converter</string> 

    <string name=”action_settings”>Settings</string> 

    <string name=”hello_world”>Hello world!</string> 

    <color name=”myColor”>#F5F5F5</color> 

    <string name=”102ahrenh”>to Celsius</string> 

    <string name=”102ahrenheit”>to Fahrenheit</string> 

    <string name=”calc”>Calculate</string> 

</resources> 

 و تنظیم کننده ی ظاهر اپلیکیشن Layoutایجاد فایل -1-9-12
را انتخاب نموده و با دوبار کلیک بر روی آن ویرایشگر  res/layout/activity_main.xmlفایل 

 متناظر را باز نمایید. 

حذف نمایید. این کار را می توانید یا به طور مستقیم از طریق فایل  layoutها را از  viewتمامی 

XML ه وسیله ی ویرایشگر گرافیکی انجام دهید. و یا ب 

و  ViewTextدیگر با  LinearLayoutاضافه نموده و بعد از آن یک  LinearLayoutسپس یک 

EditText .به عنوان فرزند در داخل آن تعریف کنید 

خود اضافه نمایید. این کار را  layoutبه  radio buttonبه همراه دو  RadioGroupپس از آن یک 

و یا ویرایشگر گرافیکی انجام دهید. یک روش ساده برای سازمان  XMLتوانید یا از طریق فایل می 

 Component Treeدهی کامپوننت ها این است که آن ها را با اشاره گر موس کشیده و بر روی 

view  .جایگذاری نمایید 

 خروجی می بایست به صورت زیر باشد. 



 

 

103 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 
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خود کلیک نمایید. آن را با کد زیر تطبیق داده و از مشابه  layoutفایل  XMLاکنون بر روی تب 

 بودن آن اطمینان حاصل نمایید. 

: تیم توسعه دهندگان ابزار اندروید این کد را هر چند وقت یکبار تغییر می دهند، به همین توجه

 شما کمی متفاوت بود، جای تعجب نیست.  XMLخاطر اگر فایل 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 
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    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" 

    android:background="@color/myColor"> 

    <EditText 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/editText1" /> 

    <RadioGroup 

        android:id="@+id/radioGroup1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignStart="@+id/editText1" 

        android:layout_below="@+id/editText1"> 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio0" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:checked="true" 

            android:text="RadioButton" /> 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio1" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="RadioButton" /> 

    </RadioGroup> 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignStart="@+id/radioGroup1" 

        android:layout_below="@+id/radioGroup1" 

        android:layout_marginTop="22dp" 

        android:text="Button" /> 

</LinearLayout> 

با تعدادی پیغام هشدار مواجه می شوید. این خطاها را در بخش بعدی تمرین برطرف : توجه

 خواهید نمود. 

.rning messages. You fix these in the following section of this exerciseYou see some wa 
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 viewهای  propertyویرایش مقادیر -1-9-13 
یا خصوصیت  propertyرا به  string/Celsius@فایل را باز نمایید و مقدار  XMLنسخه ی 

android:text  از اولینradio button  تخصیص دهید. سپس رشته یfarenhiet  را به خصوصیت

text  از دومینradio button  .انتساب دهید 

 

را به خوصیصت  onClickتنظیم نمایید و سپس مقدار  trueرا بر روی  Checkedمقدار خصوصیت 

onClick  .اختصاص دهید 

را به  onClickاولین دکمه اختصاص داده، سپس مقدار  textرا به خصوصیت  string/calc@مقدار 

 انتساب دهید. onClickخصوصیت 

مقداردهی نمایید.  numberDecimalو  numberSignedبا  EditTextرا در  inputTypeخوصیصت 

" تغییر InputValueآن را به " IDزیر قابل مشاهده می باشد. در پایان  XMLاین اصلاحات در فایل 

 دهید. 

<EditText 

  android:id="@+id/inputValue" 

  android:layout_width="match_parent" 
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  android:layout_height="wrap_content" 

  android:layout_alignParentEnd="true" 

  android:layout_below="@+id/textView" 

  android:ems="10" 

  android:inputType="numberSigned|numberDecimal" /> 

تعریف می شوند. رنگ پس زمینه  XMLبا فرمت  layoutدر یک  UIتمامی کامپوننت های 

(background color .را نیز در این فایل اضافه نمایید ) 

Color  را انتخاب نموده و سپسmyColor  را در کادر محاوره ای انتخاب نمایید. رنگ پس زمینه ی

UI  در فایلXML  .به صورت زیر در آخرین خط تنظیم می شود 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" 

    android:background="@color/myColor"> 

تنظیم شود.هر چند تشخیص  whitesmokeپس از افزودن این خط کد، پس زمینه بایستی با رنگ 

 این تغییر ممکن است با توجه به رنگ انتخابی کمی دشوار باشد.

کلیک نموده و با بررسی آن از صحیح بودن کامل کد اطمینان  activity_main.xmlحال بر روی تب 

 حاصل نمایید. 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" 

    android:background="@color/myColor"> 

    <EditText 

        android:layout_width="match_parent" 
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        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/inputValue" 

        android:inputType="numberSigned|numberDecimal"/> 

    <RadioGroup 

        android:id="@+id/radioGroup1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignStart="@+id/editText1" 

        android:layout_below="@+id/editText1"> 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio0" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:checked="true" 

            android:text="@string/celsius" /> 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio1" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="@string/fahrenheit" /> 

    </RadioGroup> 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignStart="@+id/radioGroup1" 

        android:layout_below="@+id/radioGroup1" 

        android:layout_marginTop="22dp" 

        android:text="@string/calc" 

        android:onClick="onClick"/> 

</LinearLayout> 

 ( utility classتعریف یک کالس کمکی )-1-9-14
یک کلاس تعریف کرده و در آن کد لازم برای انجام عملیات تبدیل از واحد سلسیوس به فارانهایت 

 و بالعکس را بنویسید. 

package com.vogella.android.temperatureconverter; 

public class ConverterUtil { 

        // converts to celsius 

        public static float convertFahrenheitToCelsius(float fahrenheit) { 

                return ((fahrenheit - 32) * 5 / 9); 

        } 

        // converts to fahrenheit 

        public static float convertCelsiusToFahrenheit(float celsius) { 

                return ((celsius * 9) / 5) + 32; 

        } 

} 
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  activityویرایش کد -1-9-15
 را به صورت زیر ویرایش کنید: MainActivityکد موجود در کلاس 

package com.vogella.android.temperatureconverter; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.RadioButton; 

import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends Activity { 

  private EditText text; 

  @Override 

  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

    super.onCreate(savedInstanceState); 

    setContentView(R.layout.activity_main); 

    text = (EditText) findViewById(R.id.inputValue); 

  } 

  // this method is called at button click because we assigned the name to the 

  // "OnClick" property of the button 

  public void onClick(View view) { 

    switch (view.getId()) { 

    case R.id.button1: 

      RadioButton celsiusButton = (RadioButton) findViewById(R.id.radio0); 

      RadioButton fahrenheitButton = (RadioButton) findViewById(R.id.radio1); 

      if (text.getText().length() == 0) { 

        Toast.makeText(this, "Please enter a valid number", 

            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        return; 

      } 

      float inputValue = Float.parseFloat(text.getText().toString()); 

      if (celsiusButton.isChecked()) { 

        text.setText(String    .valueOf(ConverterUtil.convertFahrenheitToCelsius(inputValue))); 

        celsiusButton.setChecked(false); 

        fahrenheitButton.setChecked(true); 

      } else { 

        text.setText(String       .valueOf(ConverterUtil.convertCelsiusToFahrenheit(inputValue))); 

        fahrenheitButton.setChecked(false); 

        celsiusButton.setChecked(true); 

      } 

      break; 

    } 

  } 

} 
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 راه اندازی اپلیکیشن -1-9-16
اپلیکیشن اندروید خود را راه اندازی نموده و یک عدد جهت تبدیل در آن وارد نمایید. سپس تبدیل 

را انتخاب نموده و دکمه ی مربوطه را کلیک نمایید. پس از مشاهده ی نتیجه گزینه ی اول، جهت 

 ینه ی دیگر را انتخاب نمایید.اطمینان حاصل نمودن از عملکرد صحیح برنامه در تبدیل بالعکس، گز 

 

فرایند آماده سازی، عرضه، توزیع و نصب اپلیکیشن -1-10

(Deployment) 

 نحوه ی آماده سازی و عرضه ی اپلیکیشن برای نصب-1-10-1
روش های مختلفی برای نصب اپلیکیشن بر روی دستگاه وجود دارد. شما می توانید اپلیکیشن را 

بر روی دستگاه مستقر نمایید یا آن را از طریق ایمیل به خود ارسال  و در حالت تست USBاز طریق 

نموده و نصب کنید و یا اپلیکیشن را بر روی فروشگاه های مجازی عرضه ی اپلیکیشن های تحت 

موبایل اندروید بارگذاری نموده و از آنجا امکان دانلود و نصب آن را فراهم نمایید. در زیر روش 

 ر عرضه و نصب اپلیکیشن تشریح شده اند. های معمول و پرطرفدا
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مشخص کردن اجزا نرم افزاری و سیستم سخت افزاری مورد نیاز -1-10-2

 برای اپلیکیشن 
( مشخص manifestدر فایل تنطیمات اندروید ) <uses-feature>شما می توانید با تعریف تگ 

چه ابزاری نیاز دارد. با تنظیم نمایید اپلیکیشن شما برای اجرای موفقیت آمیز بر روی دستگاه به 

در واقع شما به دستگاه اعلان  trueبر روی  android:required( attributeمقدار خصیصه ی )

می کنید که برای اجرای اپلیکیشن بایستی از سخت افزار و نرم افزار مربوطه برخوردار باشد یا 

می کند اما در عین حال به گونه ای  چنانچه آن ویژگی در دستگاه تعبیه شده باشد برنامه بهتر کار

طراحی شده که بتواند بدون حضور آن ویژگی نیز با موفقیت اجرا شود. برای مثال، اپلیکیشنی را 

در نظر بگیرید که برای عملکرد خود به یک حسگر یا دوربین احتیاج دارد. کافی است تگ نام برده 

آن را بر روی  android:requiredر خصیصه ی را در فایل تنظیمات این برنامه تعریف کرده و مقدا

true  .تنظیم نمایید 

1-10-3-Sign  کردن )تخصیص امضای الکترونیکی جهت دیباگ( اپلیکیشن

 قبل از انتشار و عرضه ی آن در فروشگاه های مجازی
اپلیکیشن های اندروید بایستی قبل از اینکه بر روی دستگاه نصب شوند، امضا شده و کلید یا 

ی الکترونیکی منحصربفردی به آن اختصاص یابد. به هنگام ساخت و توسعه ی اپلیکیشن، امضا

)امضای الکترونیکی جهت دیباگ(  debug keyبرنامه ی شما را با یک  buildپروسه ی کامپایل و 

 امضا می کند. 

 اندروید را با یک کلید منحصر بفرد apkجهت نصب اپلیکیشن اندروید، شما می بایست فایل 

(signature key .که به صورت خودکار تولید می شود، امضا نمایید ) 

در signature key لازم به ذکر است که برای بروز رسانی اپلیکیشن خود، می بایست از همان 

اگر این کلید منحصربفرد را از دست بدید، دیگر  .استفاده نمایید Google Playفروشگاه مجازی 

ه ی خود را بروز رسانی کنید. توصیه می شود از این کلید نسخه ی هیچ وقت نمی توانید برنام

 پشتیبان تهیه نمایید.
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( اپلیکیشن از طریق محیط کاری Exportخروجی امضا شده دادن )-1-10-4

Android Studio  
منوی اصلی را باز نموده و سپس  Android Studioجهت خروجی دادن اپلیکیشن از داخل محیط 

 . Build ▸ Generate Signed APKی نمایید: مسیر روبرو را ط

اپلیکیشن از طریق محیط برنامه  Exportخروجی امضا شده دادن/-1-10-5

 Eclipse( IDEنویسی )

، کافی است بر روی آن راست کلیک کرده و Eclipseجهت خروجی دادن اپلیکیشن از محیط کاری  

  .Android Tools ▸ Export Signed Application Packageسپس این مسیر را طی نمایید: 

ویزارد به شما اجازه می دهد یک کلید جدید ایجاد کنید یا همان کلید از پیش آماده را مورد استفاده 

 قرار دهید. 

 نصب اپلیکیشن از روش های دیگر-1-10-6
اندروید به شما اجازه می دهد تا اپلیکیشن را به طور مستقیم نصب نمایید. کافی است بر روی 

اشاره دارد، کلیک کنید. اندروید از  apk.ینکی که در یک پیوست ایمیل یا صفحه ی وب به فایل ل

 شما می پرسد آیا مایلید اپلیکیشن را نصب نمایید یا خیر. 

البته برای این منظور می بایست به بخش تنظیمات دستگاه مراجعه نموده و اجازه ی نصب 

مجازی معتبر عرضه می شود را به طور صریح اعطا  اپلیکیشن هایی که خارج از فروشگاه های

تنظیمات دستگاه خود دسترسی داشته  Securityنمایید. می توانید به گزینه ی مورد نظر در بخش 

 باشید.  

  Google Playفروشگاه مجازی -1-10-7
دلار را برای  25می بایست مبلغ  Google playجهت عرضه ی اپلیکیشن های اندرویدی خود در 

یکبار پرداخت کنید. پس از پرداخت این مبلغ می توانید برنامه های خود را به همراه آیکون های 

 Google Playمسقیما در  https://play.google.com/apps/publishمربوطه تحت آدرس 

 بارگذاری نمایید. 
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کند. معمولا چند گوگل ابتدا برنامه را اسکن کرده و از عدم وجود بدافزار در آن اطمینان حاصل می 

 دقیقه پس از بارگذاری، اپلیکیشن برای دانلود و نصب در دسترس قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Android Studioآشنایی با محیط برنامه نویسی -1-11

Android Studio  در حال حاضر محیط برنامه نویسی مورد تایید شرکتGoogle  است. محیط

Android Studio  برنامه نویسی خود بر اساس محیطIntelliJ  شکل گرفته و در اصل همان کد و

( مزبور است که قابلیت های جدیدی code baseدستورات نوشته شده برای محیط برنامه نویسی )

 Android( یا به عبارت دیگر forkویژه ی برنامه سازی برای اندروید به آن اضافه شده است )

Studio  ازIntelliJ یت های جدیدی ویژه ی توسعه ی برنامه برای سیستم منشعب گردیده و قابل

 عامل اندروید به آن اضافه شده است. 

  Android Studioنوارابزار محیط برنامه نویسی -1-11-1
Toolbar  و نوار ابزار محیط کاریAndroid Studio  دربردارنده ی تعداد زیادی گزینه ویژه ی

باشد. در زیر به هر یک از ابزار موجود در این ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندرویدی می 

ToolBar .اشاره شده است 
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 محل ذخیره سازی پروژه های اندروید-1-11-2
Android Studio  تمامی پروژه های شما را به صورت پیش فرض در پوشه یhome  کاربر تحت

 ذخیره می کند.  AndroidStudioProjectsنام 

می  Gradle buildدربردارنده ی فایل های تنظیمات محیط کاری و فایل های   mainپوشه ی 

دی پروژه در فایل گریدل صورت می پذیرد. در این فایل شما می توانید باشد )عملیات پیکربن

متدها و خواصی را تعریف کرده و وظایف معینی را مشخص نمایید(.  فایل های مربوط به خود 

جایگذاری می شود. این پوشه فایل های جاوایی را شامل شده و پیش  appاپلیکیشن در پوشه ی 

می باشد که برنامه به هنگام راه اندازی  MainActivity.javaنام  فرض دربردارنده ی یک فایل به

 از آن شروع می شود. این ساختار در زیر به نمایش گذاشته شده است. 

این فایل ها را با نمای خاصی به نمایش می گذارد. برای مثال فایل های  Android Studio: توجه

سازمان  res( node( اپلیکیشن را تحت گره )resourceحاوی تعاریف رشته ها، رنگ ها و محتویات )

 دهی می کند که با ساختار واقعی فایل یکسان نیست.  

 محیط برنامه نویسی اندروید استودیو toolbarابزار های موجود در 

Number Action 

1 AVD Manager 

2 Sync Project with Gradle Files 

3 Project Structure / Settings 

4 Android SDK manager 
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 باز کردن پروژه ها و راه گزینی )سوییچ( بین آن ها-3-11-1
هر پروژه را در پنجره ی متفاوتی به نمایش می گذارد. جهت  Android Studioمحیط برنامه نویسی 

جره ی جدیدی را طی نمایید. به دنبال آن، پن Open ▸ File…کافی است مسیر  باز کردن پروژه ی جاری

  پدیدار شده و پروژه ی مورد نظر را در خود نمایش می دهد.  
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. سپس یک پروژه ی Close Project ▸ Fileجهت بستن پروژه نیز کافی است این مسیر را طی نمایید: 

 را به روش یاد شده در بالا باز نمایید.جدید ایجاد نموده یا پروژه ی از قبل موجود 

و کامپایل مجدد پروژه/هماهنگ  buildپاک کردن محتوای پوشه های -1-11-4

  Gradleسازی پروژه با 
( resتغییرات وارد شده به فایل های محتوا ) Android Studioدر محیط کاری  buildمتاسفانه ابزار 

نمایید، کافی  rebuildد. اگر می خواهید پروژه را کاملا را نمی شناسد و خود را با آن تطبیق نمی ده

 را طی کنید.  Clean Project ▸ Build است مسیر 

باید به صورت دستی وارد نمایید. جهت هماهنگ سازی پروژه با  gradle buildتغییرات را در فایل 

Gradle :لازم است این مسیر را طی نمایید ،with Gradle ync ProjectS ▸ Android ▸ Tools  و یا

در اختیار شما قرار می دهد،  Gradle buildکه ویرایشگر فایل  tooltipبر روی لینک مربوطه در 

 کلیک نمایید.    

  Android Studioبروز رسانی تنظیمات -1-11-5
Android Studio ( در نسخه هاflavor مختلف ارائه می شود. برنامه نویس می تواند نسخه ی )

ایی را مورد استفاده قرار دهد یا ویژگی های نسخه های جدید ولی غیرنهایی و در حال ثابت و نه

 تغییر را تست کند.

1. Canary channel :build  هایCanary در واقع نسخه هایی با جدیدترین ویژگی های ،

اضافه شده به محیط کاری هستند و به صورت هفتگی منتشر می شوند. اگر چه این نسخه 

هستند، اما همچنان احتمال بروز خطا در آن ها وجود دارد چرا که با عجله و با  ها تست شده

هدف عرضه یا معرفی امکانات جدید انتشار می یابند. از این جهت استفاده از آن برای 

production  زمان و مرحله ای که کاربر محیط توسعه را بر روی سیستم نصب می کند و(

 ازد( توصیه نمی شود.در آن به برنامه سازی می پرد

2. Dev channel :build  هایDev نسخه های برتر و دستچین شده از ،build  های قدیمی تر

Canary  هستند که تست شده و مورد تایید می باشند. این نسخه هر دو هفته یا ماهی

 یکبار بروز آوری می شود.
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3. Beta channel نسخه هایی با سطح کیفیتی :beta  در اینchannel  ضه می شوند. عر 

4. Stable channel جدیدترین نسخه ی ثابت از :Android Studio  که تمامی خطاهای آن

 برطرف شده و آماده ی عرضه ی نهایی در اختیار توسعه دهنده و کاربران می باشد.  

 

 proxyبا  Android Studioاستفاده از -1-11-6
ر ببرید. برای این منظور کافی است از بکا proxyرا با  Gradleو  Android Studioمی توانید 

 را برای Gradleهمچنین تنظیمات  Android Studioوارد شوید.  …File ▸ Settingsمسیر 

این  Android Studioمحیط کاری  1.4بروز رسانی می کند. از ویرایش  proxyاستفاده از این 

 امکان بهینه شده است. 
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  Android Device Monitorابزار -1-11-7
می توانید یکی از دو مسیر رو به رو را طی نمایید:  Android Device Monitorجهت اجرای 

Tools > Android > Android Device Monitor  یا در نوار ابزار محیط کاریAndroid Studio 

 کلیک کنید. Android Device Managerبر روی 

برای تعامل با  Android Device Monitorم به نا Eclipseدر پی این کار، یک اپلیکیشن مبتنی بر 

 دستگاه مجازی اندروید و اپلیکیشن اندرویدی باز می شود.

 Android Studioشروع به استفاده از -1-12

مشاهده می کنید پویا هستند و می توانند بر اساس  Android Studioالمان هایی که در منوهای 

نه این ویژگی در زمان حاضر هنوز کامل نیست و آن طور انتخاب جاری کاربر تغییر کنند. اما متاسفا

که باید عمل نمی کند. در صورتی که المان مورد نظر را مشاهده نکردید، سعی کنید دوباره بر 

 کلیک نمایید.  appروی المان 
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 جدید layoutیجاد یک فایل ا-1-12-1
آن راست کلیک نمایید و سپس  جدید، پروژه را انتخاب نموده، بر روی layoutجهت ایجاد یک فایل 

، یک Layoutانتخاب گزینه ی  . با File ▸ New ▸ Android resource fileاین مسیر را طی کنید: 

 ( ایجاد نمایید.Layoutبرای تعریف المان های رابط کاربری خود )فایل  XMLفایل جدید 

که ظاهر  layoutون فایل ( همچresource fileآسان ترین راه برای ایجاد یک فایل حاوی محتوا )

است که با راست کلیک بر روی پوشه ی مربوطه به  context menuبرنامه را تعیین می کند، 

 جدید را در تصویر زیر مشاهده می کنید.  layoutنمایش در می آید. نحوه ی ایجاد یک فایل 
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خاص طراحی کنید، در همین برای دستگاه با پیکربندی  layoutاگر می خواهید یک فایل جدید  :نکته

  انتخاب نمایید.  Available Qualifierبخش پنجره ی محاوره ای می توانید آن را از 

 (resource fileایجاد یک فایل محتوای جدید )-1-12-2

در صورتی که فایل محتوای مورد نظر موجود نبود، بایستی آن را ایجاد کنید. در تصویر زیر 

 ود. شایجاد می  layout-port_folder_محتوای  مشاهده می کنید که فایل
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 layoutکار با فایل های -1-12-3
 layoutیک ویرایشگر ویژوال و متنی برای اعمال تغییر در فایل های  Android Studioمحیط کاری 

( به فایل UI Widgetفراهم می آورد. آسان ترین روش برای افزودن ابزارک های رابط کاربری )

layout ، انتخاب آن ها ازPalette  است. می توانید المان های مورد نظر را با اشاره گر موس

(، visual design modeکشیده و به راحتی در فایل جایگذاری نمایید. در حالت طراحی ویژوال )

 Contextاز  Deleteمورد نظر و انتخاب گزینه ی  viewشما می توانید با راست کلیک بر روی 

menu آن ،view  .را حذف نمایید 

Android Studio ( مقادیر جای نگهدار و موقتیplaceholder را با مقادیر حقیقی جایگزین می )

کند. این امر سبب می شود مقایسه ی فایل ها کمی دشوار شود. در چنین مواقعی برای پی بردن 

 ر کلیک نمایید. ، کافی است بر روی مقادیر مورد نظر دوباplaceholderبه مقادیر موقتی یا 

 ( در پروژهimageرار دادن فایل تصویری )ق-1-12-4
را باز نموده و سپس این مسیر را طی نمایید:  Android Studioمنوی محیط کاری 

File ▸ New ▸ Vector Assert  در پی این کار یک فایل .drawable  برداری یاvector  ایجاد می
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به نمایش  Android Studioدر محیط کاری   ic_tetheringشود. در زیر پروسه ی ایجاد آیکون 

 گذاشته شده است: 

 



 

 

123 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

 

 ( menu resourceافزودن یک منوی جدید )-1-12-4
 تعریف نشده، اکنون آن را ایجاد نمایید. menuاگر پوشه ای به نام 
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 برای این منو تعریف نمایید.  mainmenu.xmlجدید به نام  XMLیک فایل 

 

به صورت دستی ویرایش کنید و یا تب  Textتوانید فایل مزبور را از طریق تب پس از آن می 

Design  را باز نموده و از طریقdrag&drop  .محتوای فایل را ویرایش نمایید 
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  preferenceایجاد فایل -1-12-6
 ندارد، می بایست آن را ایجاد کنید.   app/res/xml/اگر پروژه ی شما پوشه ی 
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 ایجاد کنید.  xmlدر پوشه ی  XMLی توانید یک فایل اکنون م
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 اپلیکیشن اندرویدی logمشاهده ی محتوای فایل های -1-12-7
را همزمان فشار  Alt+6و گزارشات ثبت شده از وقایع، کلیدهای  logجهت مشاهده ی محتوای 

 دهید.  

  Javaهای مربوط به برنامه نویسی  taskوظایف و -1-13

 ...  Getter/Setter ،toStringد کد ایجا-1-13-1
( به صورت constructorو توابع سازنده ) getter ،setterجهت دریافت ساختمان یا اسکلت کد 

آماده از محیط، ابتدا منوی محیط کاری را باز نموده و سپس مسیر رو به رو را طی نمایید: 

Code ▸ Generate . 

 یشن های اندرویدیدر ساخت اپلیک Java 8استفاده از -1-13-2

است و کاملا با آن سازگار می  Java 8کدهای  buildقادر به ترجمه و  Gradleجدیدترین افزونه ی 

کتابخانه های اندروید( به بعد می توانید از قابلیت ها و  9)ورژن  Gingerbreadباشد. از ویرایش 

 ابزار زیر استفاده نمایید: 

  Lambdaعبارت های  .1

2. Java.util.function 

 اندروید به بعد می توانید از قابلیت ها زیر بهره بگیرید: 7.0از ویرایش 

برای پیاده سازی در  interface)متدهایی که توسط  interfaceو پیش فرض  staticمتدهای  .1

 کلاس در اختیار توسعه دهنده قرار می گیرد(

2. Repeatable annotation ها 

3. Stream ها 

4. Reflection API 
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و  jackOptionsدر پروژه، تنظیمات زیر را بکار ببرید. بخش های مهم  Java 8 جهت فعال سازی

compileOptions  :هستند 

android { 

  ... 

  defaultConfig { 

    ... 

    jackOptions { 

      enabled true 

    } 

  } 

  compileOptions { 

    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8 

    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8 

  } 

} 

 و تکه کدهای آماده در کد برنامه ی خود live templateاستفاده از -1-13-3
تکه کدهای  androidو  javaها و وظایف معمول در  taskبرای  Android Studioمحیط کاری 

 اربرد هر یک، عنوان کرده است:آماده ارایه می دهد. لیست زیر پرکاربردترین آن ها را با ذکر ک

1. Toast –  یکToast  جهت نمایش پیغامی مختصر به صورت زودگذر برای کاربر، تعریف

 می کند. 

2. fbc –  متدfindViewById .را همراه با تبدیل در اختیار شما قرار می دهد 

3. const –  یک ثابت یاconstant .تعریف می کند 

های یاد شده، این مسیر را طی نمایید:  templateبه منظور مشاهده ی لیست کاملی از 

File ▸ Settings ▸ Editor ▸ Live Templates. 

 Gitکار با نرم افزار کنترل نسخه ی -1-14

1-14-1-Clone  یا کپی کردن یکGit repository  
   VCS ▸ Checkout ▸ :مورد نظر، این مسیر را طی نمایید repositoryبرای ایجاد یک کپی محلی از 

Version Control ▸ Git 
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  Github از repositoryکپی کردن یک -1-14-2

Version Control ▸ Github  ▸ Checkout 

 (Memory Monitorنظارت بر مصرف حافظه )-1-15

به منظور مشاهده ی میزان حافظه ای که برنامه مصرف می کند، ابتدا باید اپلیکیشن را اجرا نموده 

 Monitors ،Memoryرا باز کنید. پس از کلیک بر روی تب  Android Monitorو حین اجرای آن، 

Monitor  .را باز نمایید 

 

  IntelliJدر محیط برنامه نویسی  Gradleاستفاده از -1-16

  Gradleو قابلیت پشتیبانی از  IntelliJمحیط توسعه ی -1-16-1
 تیبانی می کند. پش Gradleبا تنظیمات پیش فرض خود به راحتی از  IntelliJمحیط 

1-16-2-Gradle project view 
 . View ▸ Tool Buttons، این مسیر را طی نمایید: Gradle projectsبرای نمایش 

با این کار یک نوار ابزار عمودی در سمت راست محیط به نمایش در می آید. با کلیک بر روی دکمه 

 را باز نمایید.  Gradle Projectsی میانی، 
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  Gradleهای  taskه اندازی را-1-16-3
 کلیک نمایید تا اجرا شود.  Gradle Projectsها در  taskبر روی یکی از 

در محیط برنامه  Gradle( یک پروژه ی آماده ی importوارد کردن )-1-16-4

 IntelliJنویسی 

ک نمایید. کلی Import Project ( و سپس بر روی لینک File ▸ Close Projectپروژه ی جاری را بسته )

 پس از آن مراحلی که در تصاویر زیر نمایش داده شده را به ترتیب دنبال کنید. 
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 مشاهده ی نتیجه ی تمامی تست های اجرا شده -1-16-5
بر روی دکمه ی اشاره شده در تصویر زیر کلیک کرده تا نتیجه ی تمامی تست ها )علاوه بر تست 

 های ناموفق( به نمایش درآید.
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 Android Studioبه  Eclipseانتقال پروژه از محیط -1-17

این مراحل را به ترتیب دنبال  Android Studioبه  Eclipseبه منظور انتقال پروژه از محیط کاری 

 نمایید:

، تمامی پروژه های باز را ببندید. به دنبال این کار صفحه ی Android Studioداخل محیط  .1

Welcome  این صفحه بر روی لینک به نمایش در می آید.درImport Non-Android 

Studio project  .کلیک نمایید 

 را کلیک نمایید.  OKبه پوشه ی پروژه رفته و دکمه ی  .2

 Eclipseهای  bindingجهت استفاده از  keybindingویرایش -1-17-1

 )تغییر تنظیمات صفحه کلید(
اندروید استودیو را به  keybindingبتدا برای اینکه سرعت کار شما در محیط جدید افزایش یابد، ا

keybinding  محیط کاریEclipse   .تغییر دهید 



 

 

135 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

136 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

137 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

  Androidدر  Intentآموزش -2-1

جهت برقراری ارتباط بین کامپوننت ها و اجزا نرم  Intentاین مبحث به آموزش نحوه ی استفاده از 

 دازد. افزاری مختلف اندروید می پر 

اجرا و راه اندازی دیگر کامپوننت ها و اجزا نرم افزاری اندروید به -2-1-1

)تبادل اطالعات بین اجزا و کامپوننت های مختلف به وسیله  ها intentوسیله ی 

 ( intentی آبجکت های 
Intent  ها پیغام هایی هستند که به واسطه ی آن ها از سیستم تقاضای انجام کار یا عملیات

می توانید بین کامپوننت های مختلف یک  intentی را می کنید. در واقع با استفاده از آبجکت خاص

اپلیکیشن و حتی کامپوننت های نرم افزاری دیگر اپلیکیشن ها تعامل بر قرار نمایید و اطلاعات رد  

 کند. دیگر را جهت عکس گرفتن اجرا  activityمی تواند  Activityو بدل کنید. برای مثال، یک 

ها را اجرا کنید یا مقادیری را از یک  Activityها و  serviceها می توانید  intentبه وسیله ی 

activity  بهactivity  .دیگری ارسال نمایید 

Intent  ها آبجکت یا نمونه هایی از جنس کلاسandroid.content.Intent  هستند. کد شما می

دروید ارسال کرده و صریحا اعلام کند کدام کامپوننت ها را به سیستم ان intentتواند آبجکت های 

 ()startActivityرا به کمک متد  activityهدف و مد نظر شما هستند. به طور مثال، می توانید یک 

 بکار گرفته شود(.  activityباید فقط به قصد اجرای  intentراه اندازی کنید )تعریف کنید که این 

قرار دهید. داده  Bundleدیگر داخل  activityتوانید برای ارسال به داده های مورد نظر را می 

هایی که داخل این آبجکت قرار دادید توسط کامپوننت مد نظر دریافت و مورد استفاده قرار می 

 گیرد. 

شناخته  taskدر سیستم اندروید استفاده ی مجدد از دیگر کامپوننت های اپلیکیشن تحت عنوان 

شن می تواند برای انجام عملیات خاصی به دیگر کامپوننت های اندروید می شود. یک اپلیکی

دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال می توانید از یک کامپوننت اپلیکیشن خود، کامپوننت دیگری 

در سیستم عامل اندروید را فعال سازی نمایید که فایل های تصویری را مدیریت می کند، با اینکه 
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پلیکیشن جاری تعلق ندارد. سپس در این کامپوننت عکس دلخواه را انتخاب کرده این کامپوننت به ا

 و به اپلیکیشن خود برای استفاده از عکس انتخابی باز گردید. 

 این این جریان تعامل و تبادل اطلاعات در زیر به تصویر کشیده شده است.

 

  intentها به وسیله ی آبجکت  Activityراه اندازی -2-1-2
را بکار ببرید. این متد در  startActivity(intent)، می توانید متد activityنظور راه اندازی یک به م

از این کلاس پدر ارث بری داشته و  Activityتعریف شده است. کلاس  Contextسطح آبجکت 

 کند.  متعاقبا متد ذکر شده را نیز از این کلاس به ارث می برد و آن را در بدنه ی خود فراخوانی می
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 را به نمایش می گذارد: intentاز طریق آبجکت  activityکد زیر نحوه ی راه اندازی یک 

# Start the activity connect to the 

# specified class 

Intent i = new Intent(this, ActivityTwo.class); 

startActivity(i); 

 

Activity  هایی که توسطactivity دازی می شوند در اصطلاح های دیگر راه انsub-activity 

 خوانده می شوند. 

 

 ها serviceراه اندازی -2-1-3

ها را نیز راه اندازی نمود. کافی است متد  serviceها می توان  intentگفتنی است که توسط 

startService(Intent)  .را فراخوانی نمایید 
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 implicitو ضمنی/ explicitهای صریح/ intentارسال -2-1-4
 ضمنی.  intentصریح و  intentوجود دارد.  intentدر اندروید  دو نوع 

Intent  صریح یاexplicit  برای صدا زدن و به اجرا در آوردنservice  یاActivity  مشخصی مورد

استفاده قرار می گیرد. در این سناریو کاربر نمی تواند تصمیم بگیرد رخداد مورد نظر توسط کدام 

 Activityانجام شود، برای مثال شرایطی را در نظر بگیرید که برنامه ی کاربردی شما دو کامپوننت 

دوم راه پیدا کنید. در این حالت لازم  activityاول به  activityدارد و شما می خواهید از طریق 

صریح استفاده نمایید. به عبارت دیگر به منظور برقراری ارتباط بین بخش های  intentاست از 

های ضمنی هدف و کامپوننت  Intentصریح استفاده می شود.  intentداخلی یک نرم افزار از 

مد نظر خود را با نام مشخص نمی کنند و معمولا برای راه اندازی کامپوننت دیگر نرم افزار ها 

ام مورد استفاده قرار می گیرند. به بیان دیگر زمانی که می خواهید سیستم اندروید عملیاتی را انج

          انجام می شود،  serviceیا  activityدهد و برای شما چندان اهمیتی ندارد این کار توسط کدام 

ضمنی استفاده نمایید. در این سناریو سیستم اندروید تمامی کامپوننت  intentمی بایست از 

بگیرد  هایی که قابلیت انجام درخواست را دارند، فهرست می کند و کاربر می تواند تصمیم

 درخواست توسط کدام کامپوننت اجرا شود.  

 activityجهت راه اندازی  Androidصریح و ارسال آن به سیستم  intentکد زیر نحوه ی ایجاد یک 

 دیگر را نمایش می دهد. 

Intent i = new Intent(this, ActivityTwo.class); 

i.putExtra("Value1", "This value one for ActivityTwo "); 

i.putExtra("Value2", "This value two ActivityTwo"); 

درخواست انجام عملیات خاصی را از سیستم  intentهمان طور که در بالا ذکر شد، هنگامی که 

اندروید می کند، اندروید تمامی نرم افزارهایی که برای اجرای این درخواست و عملیات ثبت شده اند 

صورت می پذیرد. برای  intent filterربر فهرست می کند. این کار توسط را شناسایی کرده و برای کا

مثال، کد زیر از اندروید درخواست مشاهده ی یک صفحه ی وب را می کند. تمامی مرورگرهای وب 

که برای این منظور ثبت شده اند، توسط اندروید شناسایی شده و برای کاربر جهت انتخاب، نمایش 

 امکان پذیر می باشد.  intent filterتوسط  داده می شود. این کار
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کد زیر به سیستم اندروید اعلام می کند که یک صفحه ی وب را باز کند. تمامی مرورگر های نصب 

ثبت شده اند، لیست می شوند و کاربر یکی از آن ها را  intentشده بر روی سیستم که برای این 

 برای مشاهده ی صفحه انتخاب می کند.

Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://www.vogella.com")); 

startActivity(i); 

 

 ها serviceها و  activityانتقال و تبادل اطلاعات بین -2-2

 ارسال داده به کامپوننت مقصد -2-2-1
د. در حقیقت را نیز مشخص نمایی intentبایستی اطلاعات مرتبط با آن  intentدر زمان تعریف یک 

می تواند دربردارنده ی یک سری اطلاعات پایه ای پیرامون خود باشد همچون اینکه چه  intentیک 

عملیاتی باید انجام شود و چه نوع و غیره ... برای هر نوع درخواست نیز ممکن است اطلاعات 

ی از کلاس می تواند همچنین داده های اضافی در نمونه ا     intentبیشتری نیاز باشد. یک 

 قابل بازیابی است.   ()getExtrasداشته باشد که به راحتی از طریق متد  Bundle)آبجکت( 

شده ی متد  overloadشما می توانید داده های اضافی را مستقیما از طریق نسخه های 

putExtra()  از آبجکت هایIntent )نمونه ای از کلاس( ،Bundle  قرار دهید. داده های اضافی در

است و مقادیر آن را می توانید از  Stringالب جفت های کلید/مقدار هستند. کلید همیشه از نوع ق

 Serializableو  String ،Bundle ،Parceableیا آبجکت های از نوع  int ،floatنوع داده ای اولیه 

 تنظیم نمایید.  

آبجکت  ()getDataو  ()getActionکامپوننت دریافت کننده می تواند به این اطلاعات از طریق توابع 

Intent  دسترسی داشته باشد. خود آبجکتIntent  را نیز می توان از طریق متدgetIntent()  بازیابی

 نمود. 

 ()getIntent() .getExtrasاست، می تواند با فراخوانی  intentکامپوننتی که دریافت کننده ی این 

 ملیات در تکه کد زیر به نمایش گذاشته شده است. به داده های اضافی دسترسی داشته باشد. این ع
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Bundle extras = getIntent().getExtras(); 

if (extras == null) { 

        return; 

} 

// get data via the key 

String value1 = extras.getString(Intent.EXTRA_TEXT); 

if (value1 != null) { 

        // do something with the data 

} 

 

 جهت به اشتراک گذاری اطلاعات intentنمونه: استفاده از 

اغلب اپلیکیشن های اندروید این امکان را به شما می دهند تا داده هایی را با کاربران که عضو 

هستند به اشتراک بگذارید. در واقع می توانید  Twitterو  Facebbok ،G+ ،Gmailاپلیکیشن های 

به یکی از این کامپوننت ها ارسال کنید. تکه کد زیر  Intentرا از طریق آبجکت داده های مورد نظر 

 جهت به اشتراک گذاری اطلاعات را نمایش می دهد: intentروش استفاده از 

// this runs, for example, after a button click 

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 

intent.setType("text/plain"); 

intent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_TEXT, "News for you!"); 

startActivity(intent); 

 

  subactivityبازیابی اطالعات از یک -2-2-2
را می توانید با اعمال دکمه ی بازگشت در نمایشگر گوشی خود پایان دهید. با فشردن  activityیک 

مورد نظر با صدا خوردن متد  activityفراخوانی می شود. چنانچه  ()finishاین دکمه، متد 

startActivity(Intent)  اجرا شده باشد، در آن صورت فراخواننده انتظار بازگشت هیچ نتیجه یا

 مزبور را ندارد.  activityبازخوردی از 

باشید، در آن صورت راه اندازی کرده  ()startActivityForResultرا با فراخوانی متد  activityاگر 

subactivity  طبق انتظار، نتیجه ای را برمی گرداند. با پایان یافتنsubactivity متد ،

onActivityResult()  درsubactivity  فرخوانده می شود و شما می توانید عملیاتی را با توجه به

 نتیجه بازگشتی انجام دهید. 



 

 

143 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

( جهت شناسایی resultcodeما می توانید کدی )ش ()startActivityForResultدر فراخوانی متد 

activity  .راه اندازی شده تعریف نمایید. این کد به شما بازگردانده می شودactivity  فراخوانده

 activityشده نیز می تواند کدی داشته باشد که فراخواننده به کمک آن می تواند تشخیص دهد آیا 

 لغو شده یا خیر. 

 

 

 

Sub-activity استفاده از  باfinish()  یکintent  .جدید ایجاد کرده و داده ها را در آن می ریزد

 نتیجه را تنظیم می کند.  ()setResultسپس به واسطه ی فراخوانی متد 
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)و ارسال کلاس ایجاد  ()startActivityForResultنمونه کد زیر نشان می دهد چگونه با اجرای متد 

 نمایید.  triggerرا فعال و به اصطلاح  intentان به این متد(، یک به عنوان آرگوم intentشده از 

public void onClick(View view) { 

        Intent i = new Intent(this, ActivityTwo.class); 

        i.putExtra("Value1", "This value one for ActivityTwo "); 

        i.putExtra("Value2", "This value two ActivityTwo"); 

        // set the request code to any code you like, 

        // you can identify the callback via this code 

        startActivityForResult(i, REQUEST_CODE); 

} 

 sub-activityده راه اندازی ش activityرا صدا می زنید،  ()startActivityForResultزمانی که متد 

 خوانده می شود. 

به فراخواننده  intentبسته می شود، به دنبالش داده ها را از طریق آبجکت  subactivityهنگامی که 

 پیاده سازی می شود.  ()finishی خود ارسال می کند. این عملیات داخل بدنه ی 

@Override 

public void finish() { 

        // Prepare data intent 

        Intent data = new Intent(); 

        data.putExtra("returnKey1", "Swinging on a star. "); 

        data.putExtra("returnKey2", "You could be better then you are. "); 

        // Activity finished ok, return the data 

        setResult(RESULT_OK, data); 

        super.finish(); 

} 

 activityدر سطح کلاس  ()onActivityResult، متد subactivityبا بسته شدن یا به پایان رسیدن 

 فراخواننده صدا خورده می شود. 

@Override 

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

        if (resultCode == RESULT_OK && requestCode == REQUEST_CODE) { 

                if (data.hasExtra("returnKey1")) { 

                        Toast.makeText(this, data.getExtras().getString("returnKey1"), 

                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                } 

        } 

} 
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  intentبرای  intent filterو معرفی  ثبت-2-3

2-3-1-Intent filter چیست؟ 
Intent  ها رخداد یک اتفاق را به سیستم اندروید اعلان می کنند و در پی آن تمامیActivity  و

Service  .هایی که برای آن اتفاق در سیستم ثبت شده اند، صدا خورده و اجرا می شوندIntent 

اید اجرا شوند را شرح داده و اطلاعاتی را نیز درباره ی عملیاتی که باید ها معمولا عملیاتی که ب

خاص،  URLاجرا شود ارائه می دهد. برای مثال، اپلیکیشن شما می تواند جهت دسترسی به آدرس 

یک کامپوننت مرورگر را راه اندازی کند. در تکه کد زیر این عملیات به  intentبا استفاده از آبجکت 

 ته شده است. نمایش گذاش

String url = "http://www.vogella.com"; 

Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

i.setData(Uri.parse(url)); 

startActivity(i); 

اینجا یک سوال مطرح می شود: چگونه سیستم اندروید می تواند کامپوننت هایی را که قادر به 

 نشان دادن به آن هستند را شناسایی کند؟  خاص و واکنش intentاجرای درخواست 

خود را برای عملیات یا داده  intent filterدر سیستم اندروید، کامپوننت ها می توانند به وسیله ی 

مورد نظر  intentای خاص ثبت کنند و در واقع اعلان نمایند که قابلیت انجام درخواست و عملیات 

ای که یک  intentبا تعریف قابلیت های یک کامپوننت، نوع  intent filterرا دارند. به بیانی دیگر 

activity ،service  یاbroadcast receiver  .قادر به پاسخ گویی آن است را مشخص می کند 

 AndroidManifest.xmlو ثابت در فایل  staticرا یا به صورت  intent filterکامپوننت های اندروید 

و از طریق کدنویسی.  dynamicبه صورت  broadcast recieverتعریف می کنند و یا در خصوص 

Intent filter  از طریقcategory ،action  وdata  تعریف می شود )در فایل تنظیمات به وسیله ی

هایی را که با  dataها و categoryها، actionمی توانید فهرستی از                <intent-filter>تگ 

مرتبط هستند را معرفی کنید(.  broadcast receiverیا  activity ،serviceای هر کدام از کامپوننت ه

intent filter  می تواندmeta data  .نیز داشته باشد 
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 android( یا بستر اجرای platformبه سیستم اندروید ارسال می شود، محیط ) intentزمانی که یک 

 intentموجود در آبجکت با استفاده از داده های  دریافت کننده ی آن را شناسایی می کند. این کار را

ثبت نام کرده و گوش بدهند،  intent filterانجام می دهد. در صورتی که چندین کامپوننت برای یک 

در آن صورت سیستم اندروید لیستی از کامپوننت هایی که باید راه اندازی شده و پردازش یا 

داده و به دنبال آن کاربر می تواند تصمیم بگیرد کدام درخواست را اجرا کنند برای کاربر نمایش 

  کامپوننت باید اجرا شود.

  intent filterتعریف -2-3-2
تشخیص می دهد آیا یک برنامه  intent filterهمان طور که گفته شد سیستم اندروید به وسیله ی 

ید برنامه نویس می ی کاربردی قابلیت اجرای درخواست معینی را دارد یا خیر. در سیستم اندرو 

 اعلان کند.امکاناتی که نرم افزار دارد را  intent filterتواند با استفاده از 

و رخدادهای  eventبرای  intent filterمی توانید کامپوننت های اندرویدی خود را به وسیله ی 

داده و  خاص معرفی کنید )در واقع به کامپوننت ها اعلان کنید که به رخدادهای مورد نظر گوش

منتظر فعال شدن آن ها باشند(. در صورتی که این کار برای کامپوننت معینی انجام نشده باشد، 

کنند. مبحث حاضر  ( می توانند آن کامپوننت را فراخوانیexplicitهای صریح ) intentآنگاه فقط 

هم و کلیدی معین را با ذکر مثال شرح می دهد. نکته ی م intentنحوه ی ثبت یک کامپوننت برای 

و  مناسب ثبت نام کرده و گوش فرادهند action ،mime-typeاین است که کامپوننت ها برای 

meta-data  اطلاعاتی پایه ای درباره ی(intent  .مربوطه را دربر گیرد ) 

ای را به سیستم اندروید ارسال کنید، سیستم تمامی کامپوننت هایی که برای  intentاگر  شما چنین 

 intentبه ثبت رسیده اند را شناسایی می کند. در صورتی که چندین کامپوننت برای این  intentاین 

ثبت شده باشند، سیستم اندروید آن ها را برای کاربر لیست می کند و کاربر می تواند تصمیم بگیرد 

 با کامپوننت درخواست اجرا شود. 

 به عنوان مرورگر  activityمثال: ثبت و تخصیص یک 
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زمانی که کاربر می خواهد یک صفحه  intentثبت می کند. این  intentرا برای  activityیر یک کد ز 

 ی وب را باز کند، فعال شده و فراخوانی می گردد. 

<activity android:name=".BrowserActivitiy" 

          android:label="@string/app_name"> 

  <intent-filter> 

     <action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 

     <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

     <data android:scheme="http"/> 

  </intent-filter> 

</activity> 

 

به اشتراک گذاری و  intentبرای  activityمثال: ثبت و تخصیص یک 

 ارسال اطلاعات

ثبت می کند. همان طور که در کد زیر می بینید  ACTION_SENDویژه ی  activity مثال زیر یک

activity  حاضر تنها قادر به پردازش داده هایی از نوعtext/plain  می باشد )با استفاده ازintent-

filter ).خود را مربوط به این داده اعلان یا ثبت کرده است 

<activity 

        android:name=".ActivityTest" 

    android:label="@string/app_name" > 

    <intent-filter> 

      <action android:name="android.intent.action.SEND" /> 

      <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

      <data android:mimeType="text/plain" /> 

    </intent-filter> 

</activity> 

صریح می تواند آن را  intentتعریف نکند، در آن صورت فقط  intent filterاگر یک کامپوننت 

 فراخوانی کند. 

 

ها )ارسال پیغام به سیستم  eventگوش فرا دادن به -2-4

 (intentاندروید از طریق 
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د ارسال ( را به سیستم اندرویbroadcast messageها می توان پیغام هایی ) intentبا استفاده از 

کرده( و زمانی که رخداد  registerمی تواند به رخدادی گوش فرا داده ) Broadcast receiverکرد. 

 اتفاق افتاد، از آن مطلع شود. 

اپلیکیشن شما نیز می تواند به رخدادهای سیستم همچون دریافت ایمیل جدید، بالا آمدن سیستم، 

 العمل مربوطه را نشان دهد. تماس جدید گوش فرا داده، و متناسب با آن عکس 

های مربوطه/بررسی اینکه آیا  intent receiverشناسایی -2-5

خاصی گوش فرا می دهد/برای آن ثبت  intentیک کامپوننت به 

 شده یا خیر

 intentگاهی لازم می شود برنامه نویس بررسی کرده و مطمئن شوید آیا کامپوننت خاص برای یک 

خاصی  intent receiverهد یا خیر. برای مثال، می خواهید ببینید آیا ثبت شده و به آن گوش می د

)یک کامپوننت( وجود دارد یا خیر، و در صورت وجود آن کامپوننت قابلیت خاصی را در اپلیکیشن 

 خود فعال نمایید. 

 استفاده کنید.  PackageManagerبرای این منظور می توانید از کلاس 

مورد نظر ثبت شده است یا خیر. کافی  intentآیا کامپوننتی برای  نمونه کد زیر بررسی می کند

 خود را ساخته و آن را به متد زیر به عنوان آرگومان ارسال کنید.  intentاست 

public static boolean isIntentAvailable(Context ctx, Intent intent) { 

        final PackageManager mgr = ctx.getPackageManager(); 

        List<ResolveInfo> list = 

                mgr.queryIntentActivities(intent, 

                        PackageManager.MATCH_DEFAULT_ONLY); 

        return list.size() > 0; 

} 

ثال، می توانید برخی با توجه به نتیجه ی بازگشتی می توانید اپلیکیشن خود را تنظیم کنید. برای م

 از آیتم های منو را غیرفعال ساخته یا پنهان نمایید. 

 صریح intentبه وسیله ی  activityتمرین: راه اندازی 
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را راه اندازی  subactivityصریح، یک  intentتمرین زیر نشان می دهد چگونه با استفاده از یک 

 نموده و به آن داده هایی را ارسال کنید. 

 اصلی layoutخت پروژه و فایل سا-2-5-1
یجاد کرده )این اسم را ا  com.vogella.android.intent.explicitیک پروژه ی جدید اندروید به نام 

 نام گذاری نمایید.  MainActivityآن را  activityوارد نمایید( و  packageدر فیلد 

 نمایید:را به صورت زیر ویرایش  activityاین  layoutحال محتویات فایل 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <EditText 

        android:id="@+id/inputforintent" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:minHeight="60dip" 

        android:text="First Activity" 

        android:textSize="20sp" > 

    </EditText> 

    <Button 

        android:id="@+id/startintent" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignLeft="@+id/inputforintent" 

        android:layout_below="@+id/inputforintent" 

        android:onClick="onClick" 

        android:text="Calling an intent" /> 

</RelativeLayout> 

 جدید layoutایجاد یک فایل -2-5-2
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/displayintentextra" 

        android:layout_width="wrap_content" 
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        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Input" 

       /> 

    <EditText 

        android:id="@+id/returnValue" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

        <requestFocus /> 

    </EditText> 

</LinearLayout> 

 دیگر  activityایجاد یک -2-5-3
تعریف نموده و کد موجود در بدنه ی این کلاس را  ResultActivityدیگری به نام  activityکلاس 

 مانند نمونه ی زیر نگارش نمایید.

package com.vogella.android.intent.explicit; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

public class ResultActivity extends Activity { 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle bundle) { 

                super.onCreate(bundle); 

                setContentView(R.layout.activity_result); 

        } 

} 

 .اضافه نمایید AndroidManifest.xmlفوق را به فایل  activityکلاس 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.vogella.android.first" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="14" /> 

    <application 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:label="@string/app_name" 

            android:name=".MainActivity" > 

            <intent-filter > 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:label="Result Activity" 

            android:name=".ResultActivity" > 

        </activity> 
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    </application> 

</manifest> 

 

( راه اندازی MainActivityدیگری )کلاس  acitivityذکر شده توسط  activity: از آنجایی که نکته

 به آن اشاره می کنیم.  subactivityمی شود، از این به بعد تحت عنوان 

  subactivityه اندازی را-2-5-4
Subactivity  را با کلیک بر روی یک دکمه در صفحه ی اصلی برنامه که همان کلاسMainActivity 

محسوب می شود، راه اندازی نمایید. کد زیر شما را در خصوص پیاده سازی این عملیات راهنمایی 

کیشن خود را طوری ها در کد برنامه، اپلی TODOمی کند. با نوشتن دستورات مناسب بجای 

راه اندازی شود )به محض کلیک بر روی  ()OnClickبا فراخوانی متد  ResultActivityبنویسید که 

 دوم هدایت کند(. activityدکمه در صفحه ی اصلی، اپلیکیشن کاربر را به 

package com.vogella.android.intent.explicit; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

public class MainActivity extends Activity { 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                EditText text = (EditText) findViewById(R.id.inputforintent); 

                // used later 

                String value = text.getText().toString(); 

                // TODO 1 create new Intent(context, class) 

                // use the activity as context parameter 

                // and "ResultActivity.class" for the class parameter 

                // TODO 2 start second activity with 

                // startActivity(intent); 

        } 

} 

پس از اتمام این بخش از تمرین، اپلیکیشن خود را راه اندازی نموده و مطمئن شوید که کاربر با کلیک 

 دوم راه پیدا می کند. activityبر روی دکمه در صفحه ی اول اپلیکیشن، به 
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دوم  activityاول به  activityانتقال داده )ارسال مقدار( از -2-5-5

(ResultActivity) 
ارسال کند. برای این منظور  subactivityرا به  EditTextمی بایست مقدار  MainActivityکلاس 

 ببرید. بکار Intentرا بر روی آبجکت   putExtra("yourKey", string)کافی است متد 

( در intent)داده های  اول activityدریافت اطالعات ارسالی از -2-5-6

ResultActivity 
است  intentکه بخشی از آبجکت  Bundleاصلی اپلیکیشن را از  activityحال داده های ارسالی از 

    بازیابی نمایید. ResultActivityدر کلاس  ()getIntent().getExtrasبا فراخوانی متد 

که  bundleبر روی آبجکت  extras.getString("yourkey")را با فراخوانی متد  extraحال مقدار 

 بدست آوردید، بازیابی نمایید. ()getExtrasدر نتیجه ی فراخوانی متد 

جایگذاری  displayintentextraیا شناسه ی  IDبا  TextViewاین مقدار می بایست داخل کلاس 

 شود. 

 activity)انتقال داده ها از  ResultActivityتمرین: بازیابی داده ها از 

 اصلی برنامه( activityدوم به 

در Back اضافه می کنید که با کلیک کاربر بر روی دکمه ی در تمرین زیر کدی به متن برنامه 

activity  دوم، داده هایی را ازsubactivity  بهactivity  .اصلی اپلیکیشن ارسال کند 

 پیاده سازی می کنید.  ResultActivityرا در کلاس  ()finishبرای نیل به این هدف، متد 

@Override 

public void finish() { 

        // TODO 1 create new Intent 

        // Intent intent = new Intent(); 

        // TODO 2 read the data of the EditText field 

        // with the id returnValue 

        // TODO 3 put the text from EditText 

        // as String extra into the intent 

        // use editText.getText().toString(); 

        // TODO 4 use setResult(RESULT_OK, intent); 

        // to return the Intent to the application 
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        super.finish(); 

} 

 را پیاده سازی نمایید.  ()finishها در کد فوق، بدنه ی متد  TODOدر جایگاه 

Solve all TODOs. 

دوم( در  activityدریافت و ارزیابی داده های بازگشتی )ارسالی از -2-5-7

  MainActivityکالس 
راه  subactivityفراخوانی نمایید تا  MainActivityرا در کلاس  ()startActivityForResultمتد 

را برای دریافت داده از  ()onActivityResultاندازی شود. این کار به شما امکان می دهد تا متد 

subactivity  .حال داده های ارسالی فراخوانی نماییدextra  که همراه با آبجکتbundle  ازactivity 

 دوم ارسال شده، استخراج نمایید.

نیز برای کاربر نمایش داده و اطمینان دهید که  Toastم یک پیغا extraبد نیست همراه داده های 

داده ها طبق انتظار دریافت شدند. کد زیر شما را در خصوص پیاده سازی این عملیات راهنمایی 

 می کند:

package com.vogella.android.intent.explicit; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

public class MainActivity extends Activity { 

        // constant to determine which sub-activity returns 

        private static final int REQUEST_CODE = 10; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                EditText text = (EditText) findViewById(R.id.inputforintent); 

                String string = text.getText().toString(); 

                Intent i = new Intent(this, ResultActivity.class); 

                i.putExtra("yourkey", string); 

                // TODO 2.. now use 

                // startActivityForResult(i, REQUEST_CODE); 

        } 
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        // TODO 3 Implement this method 

        // assumes that "returnkey" is used as key to return the result 

        @Override 

        protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

                if (resultCode == RESULT_OK && requestCode == REQUEST_CODE) { 

                        if (data.hasExtra("returnkey")) { 

                                String result = data.getExtras().getString("returnkey"); 

                                if (result != null && result.length() > 0) { 

                                        Toast.makeText(this, result, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                                } 

                        } 

                } 

        } 

} 

 

 

 ها  intentراه حل: استفاده از 

 شما می بایست مشابه کد کلاس های زیر باشد. activityبا تکمیل این تمرین، پیاده سازی 

package com.vogella.android.intent.explicit; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 

public class ResultActivity extends Activity { 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle bundle) { 

                super.onCreate(bundle); 

                setContentView(R.layout.activity_result); 

                Bundle extras = getIntent().getExtras(); 

                String inputString = extras.getString("yourkey"); 

                TextView view = (TextView) findViewById(R.id.displayintentextra); 

                view.setText(inputString); 

        } 

        @Override 

        public void finish() { 

                Intent intent = new Intent(); 

                EditText editText= (EditText) findViewById(R.id.returnValue); 

                String string = editText.getText().toString(); 

                intent.putExtra("returnkey", string); 

                setResult(RESULT_OK, intent); 

                super.finish(); 

        } 

} 
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package com.vogella.android.intent.explicit; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Toast; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

        // constant to determine which sub-activity returns 

        private static final int REQUEST_CODE = 10; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                EditText text = (EditText) findViewById(R.id.inputforintent); 

                String string = text.getText().toString(); 

                Intent i = new Intent(this, ResultActivity.class); 

                i.putExtra("yourkey", string); 

                startActivityForResult(i, REQUEST_CODE); 

        } 

        @Override 

        protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

                if (resultCode == RESULT_OK && requestCode == REQUEST_CODE) { 

                        if (data.hasExtra("returnkey")) { 

                                String result = data.getExtras().getString("returnkey"); 

                                if (result != null && result.length() > 0) { 

                                        Toast.makeText(this, result, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                                } 

                        } 

                } 

        } 

} 

 

 به اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات  intentتمرین: استفاده از 

خود اضافه نمایید. کلیک بر روی این دکمه  activityمربوط به  layoutیک دکمه ی دیگر به فایل 

را به اشتراک بگذارید. برای ارسال اطلاعات  EditTextمی بایست این امکان را فراهم بیاورد تا متن 

ید. قرار ده  Intent.ACTION_SENDی بایست مقدار مربوطه را در ثابت از اپلیکیشن دیگر، م

بر اساس تکه کد زیر در  public void shareData(View view)سپس یک متد با این تعریف  

activity .خود ایجاد نمایید 



 

 

156 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

Intent sharingIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 

sharingIntent.setType("text/plain"); 

sharingIntent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_TEXT, "REPLACE WITH YOUR TEXT"); 

startActivity(sharingIntent); 

خود به دکمه ی  layoutدر فایل  android:onClick یا خصوصیت propertyاین متد را به وسیله ی 

و بر روی دکمه ی مورد نظر کلیک کنید. در  مربوطه متصل نمایید. سپس این برنامه را اجرا نموده

گوش فرا می دهد و در سیستم اندروید  intentمحیط شبیه ساز، قاعدتا تنها برنامه ای که به این 

 می باشد.  SMSبرای آن ثبت شده و متعاقبا مستقیما راه اندازی می شود، اپلیکیشن ارسال 

  به عنوان مرورگر activityتمرین: تخصیص و ثبت یک 

 هدف اصلی

خود به عنوان مرورگر ثبت می کنید. پس از این کار،  XMLرا در فایل  activityدر تمرین زیر یک 

 activityآغاز می شود را مشاهده کند،  httpای که با  URLهر زمان که کاربر می خواهد آدرس 

 مربوطه در دسترس خواهد بود.  intentای ذکر شده، برای پردازش 

activity  برده کد نامHTML  این صفحه را دانلود کرده و آن را در یکTextView  به نمایش می

 گذارد.  

 ایجاد پروژه-2-5-8
به ترتیب به نام های  activityیک پروژه ی اندروید و یک 

de.vogella.android.intent.browserfilter   وBrowserActivity  .ایجاد نمایید 

 به عنوان مرورگر activityثبت و تخصیص یک -2-5-9
Attribute  هایandroid:name  وandroid:scheme  را در فایل تنظیمات

AndroidManifest.xml به ترتیب باIntent.Action_VIEW   و"http"  مقداردهی نمایید. همچنین
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 uses-permissionاجازه ی دسترسی به اینترنت را از طریق تگ      manifestلازم است در فایل 

 مایید. تنظیم ن

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.intent.browserfilter" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="15" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" > 

    </uses-permission> 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:name=".BrowserActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

                <data android:scheme="http" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 

 مربوطه را به صورت زیر ویرایش نمایید. layoutحال فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    > 

<TextView 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:id="@+id/textView"/> 

</LinearLayout> 

 را نیز به ترتیب زیر ویرایش نمایید.  activityکد کلاس 

package de.vogella.android.intent.browserfilter; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.URL; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 
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import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.StrictMode; 

import android.widget.TextView; 

public class BrowserActivity extends Activity { 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

 

                // To keep this example simple, we allow network access 

                // in the user interface thread 

                StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode.ThreadPolicy.Builder() 

                                .permitAll().build(); 

                StrictMode.setThreadPolicy(policy); 

                setContentView(R.layout.main); 

                Intent intent = getIntent(); 

                TextView text = (TextView) findViewById(R.id.textView); 

                // To get the action of the intent use 

                String action = intent.getAction(); 

                if (!action.equals(Intent.ACTION_VIEW)) { 

                        throw new RuntimeException("Should not happen"); 

                } 

                // To get the data use 

                Uri data = intent.getData(); 

                URL url; 

                try { 

                        url = new URL(data.getScheme(), data.getHost(), data.getPath()); 

                        BufferedReader rd = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

                                        url.openStream())); 

                        String line = ""; 

                        while ((line = rd.readLine()) != null) { 

                                text.append(line); 

                        } 

                } catch (Exception e) { 

                        e.printStackTrace(); 

                } 

        } 

} 

 تست برنامه-2-5-10
 URLرا جهت مشاهده ی محتویات صفحه ی  intentاپلیکیشن خود را نصب نمایید. زمانی که یک 

عال می کنید، کاربر قاعدتا باید بتواند پیاده سازی سفارشی مرورگر شما را انتخاب فراخوانی یا ف

 کند. 

در این راستا یک دکمه ی اضافی به اپلیکیشن خود اضافه می کنید که با کلیک بر روی آن کد 

intent  .فراخوانی می شود 
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intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,Uri.parse("http://www.vogella.com")); 

startActivity(intent); 

مورد  HTMLپس از انتخاب کامپوننت دلخواه از میان کامپوننت های پیشنهادی توسط سیستم، کد 

 به نمایش در می آید.   TextViewنظر ابتدا در حافظه بارگذاری شده، سپس در المان رابط کاربری 
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 تبدیل اپلیکیشن به یک مرورگر واقعی-2-5-11
جایگزین نموده و اپلیکیشن خود را به  WebViewرا با یک  TextView ر صورت تمایل می توانیدد

را برای شما مدیریت و بارگذاری  HTTPخود درخواست  WebViewیک مرورگر واقعی تبدیل نمایید. 

 به آن تخصیص دهید.  loadURLرا به واسطه ی متد  URLمی کند. کافی است آدرس 

 

 

 

  intentیک عکس به وسیله ی آبجکت  تمرین: انتخاب
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 هدف

، عکس دلخواه را از اپلیکیشن intentمثال زیر نمایش می دهد چگونه می توان با استفاده از یک 

 های تخصیص یافته برای این منظور در سیستم اندروید، انتخاب نمود. 

 ایجاد پروژه

و  de.vogella.android.imagepick به ترتیب با نام های activityیک پروژه ی جدید اندروید و یک 

ImagePickActivity  .ایجاد نمایید 

 را به صورت زیر ویرایش نمایید.  activity_main.xmlمربوط به  layoutفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="pickImage" 

        android:text="Button" > 

    </Button> 

    <ImageView 

        android:id="@+id/result" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:src="@drawable/icon" > 

    </ImageView> 

</LinearLayout> 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید.  activityکد کلاس 

 

package de.vogella.android.imagepick; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.Bitmap; 
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import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.ImageView; 

public class ImagePickActivity extends Activity { 

        private static final int REQUEST_CODE = 1; 

        private Bitmap bitmap; 

        private ImageView imageView; 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                imageView = (ImageView) findViewById(R.id.result); 

        } 

        public void pickImage(View View) { 

                Intent intent = new Intent(); 

                intent.setType("image/*"); 

                intent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 

                intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE); 

                startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE); 

        } 

        @Override 

        protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

                InputStream stream = null; 

                if (requestCode == REQUEST_CODE && resultCode == Activity.RESULT_OK) 

                        try { 

                                // recyle unused bitmaps 

                                if (bitmap != null) { 

                                        bitmap.recycle(); 

                                } 

                                stream = getContentResolver().openInputStream(data.getData()); 

                                bitmap = BitmapFactory.decodeStream(stream); 

                                imageView.setImageBitmap(bitmap); 

                        } catch (FileNotFoundException e) { 

                                e.printStackTrace(); 

                        } finally { 

                                if (stream != null) 

                                        try { 

                                                stream.close(); 

                                        } catch (IOException e) { 

                                                e.printStackTrace(); 

                                        } 

                        } 

        } 

} 

 تست اپلیکیشن 
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ه را از با توجه به کدی که برای اپلیکیشن خود نوشته اید، باید پس از اجرای آن بتوانید عکس دلخوا

image library  مستقر در دستگاه اندروید خود انتخاب نموده و سپس آن را بهImageView 

 تخصیص دهید.

 ها activityهای ضمنی جهت راه اندازی  intentتمرین: استفاده از 

 هدف

ها در سیستم اندروید  activityهای ضمنی جهت راه اندازی  intentتمرین زیر نحوه ی استفاده از 

 برای شما شرح می دهد. را 

 ایجاد پروژه

و  de.vogella.android.intent.implicitبه ترتیب به نام های  activityیک پروژه ی جدید و یک 

CallIntentsActivity  .ایجاد نمایید 

، یک لیست کشویی ایجاد می کنید که به کاربر اجازه Spinnerدر این مثال، با پیاده سازی کلاس 

را فراخوانی کند. محتوای این لیست کشویی  intentتصمیم بگیرد کدام  می دهد تا خود

(Spinner را مقادیر )static .و ثابت تعریف خواهید نمود 

 ایجاد نمایید.  res/valuesزیر را در پوشه ی  intents.xmlبرای این منظور فایل 

 

<resources> 

    <string-array name="intents"> 

        <item>Open Browser</item> 

        <item>Call Someone</item> 

        <item>Dial</item> 

        <item>Show Map</item> 

        <item>Search on Map</item> 

        <item>Take picture</item> 

        <item>Show contacts</item> 

        <item>Edit first contact</item> 

    </string-array> 

</resources> 

 مورد نظر را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityمربوط به  layoutفایل 

Change the layout file of the activity to the following. 



 

 

164 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<GridLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:alignmentMode="alignBounds" 

    android:columnCount="1" > 

      <Spinner 

        android:id="@+id/spinner" 

        android:layout_gravity="fill_horizontal" 

        android:drawSelectorOnTop="true" 

        > 

      </Spinner> 

    <Button 

        android:id="@+id/trigger" 

        android:onClick="onClick" 

        android:text="Trigger Intent"> 

    </Button> 

</GridLayout> 

های مورد نظر استفاده کنید، لازم است مجوزهای مربوطه را در فایل  intentبرای اینکه بتوانید از 

ا می بایست ثبت نمایید. در واقع فایل تنظیمات اپلیکیشن شم  AndroidManifest.xmlتنظیمات 

 باشد.  ( در خود به صورت زیر داشتهuses-permissionمجوزهای زیر را )در تگ 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.intent.implicit" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="15" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PRIVILEGED" > 

    </uses-permission> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" > 

    </uses-permission> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" > 

    </uses-permission> 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" > 

    </uses-permission> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:name=".CallIntentsActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 
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        </activity> 

    </application> 

</manifest> 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید.  activityکد کلاس 

Change your activity class to the following code. 

package de.vogella.android.intent.implicit; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Spinner; 

import android.widget.Toast; 

public class CallIntentsActivity extends Activity { 

        private Spinner spinner; 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner); 

                ArrayAdapter adapter = ArrayAdapter.createFromResource(this, 

                                R.array.intents, android.R.layout.simple_spinner_item); 

                adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

                spinner.setAdapter(adapter); 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                int position = spinner.getSelectedItemPosition(); 

                Intent intent = null; 

                switch (position) { 

                case 0: 

                        intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, 

                                        Uri.parse("http://www.vogella.com")); 

                        break; 

                case 1: 

                        intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, 

                                        Uri.parse("tel:(+49)12345789")); 

                        break; 

                case 2: 

                        intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, 

                                        Uri.parse("tel:(+49)12345789")); 

                        startActivity(intent); 

                        break; 

                case 3: 

                        intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, 

                                        Uri.parse("geo:50.123,7.1434?z=19")); 

                        break; 
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                case 4: 

                        intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, 

                                        Uri.parse("geo:0,0?q=query")); 

                        break; 

                case 5: 

                        intent = new Intent("android.media.action.IMAGE_CAPTURE"); 

                        break; 

                case 6: 

                        intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, 

                                        Uri.parse("content://contacts/people/")); 

                        break; 

                case 7: 

                        intent = new Intent(Intent.ACTION_EDIT, 

                                        Uri.parse("content://contacts/people/1")); 

                        break; 

 

                } 

                if (intent != null) { 

                        startActivity(intent); 

                } 

        } 

        @Override 

        public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

                if (resultCode == Activity.RESULT_OK && requestCode == 0) { 

                        String result = data.toURI(); 

                        Toast.makeText(this, result, Toast.LENGTH_LONG); 

                } 

        } 

} 

 تست اپلیکیشن 

با اجرای اپلیکیشن می بینید که یک لیست کشویی به برنامه اضافه شده که کلیک بر روی هر یک 

 های مربوطه منتهی می شود.  activityاز آن ها به اجرا و راه اندازی 

 intentطر داشته باشید، شما هیچ اپلیکیشن مشخصی را به عنوان دریافت کننده ی : اگر بخاتوجه

به طور صریح مشخص نکردید )تنها عملیاتی که باید انجام شود را قید نمودید (. این امر به شما 

( تعریف نمایید که قابلیت استفاده loosely coupledهایی با وابستگی کم ) taskاجازه می دهد تا 

پونتت های اپلیکیشن های مختلف را فراهم می آورد )در این سناریو، سیستم اندروید تمامی از کام

تخصیص یافته و قابلیت اجرای درخواست آن را دارند، شناسایی  intentکامپوننت هایی که برای این 

 کرده و لیستی از کامپوننت های مزبور را برای کاربر لیست می کند. سپس کاربر تصمیم می گیرد

activity .)را با کدام کامپوننت باز کند 
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 اپلیکیشن lifecycle /مدیریت چرخه ی حیات -2-6

 در اندروید activityاپلیکیشن و  life cycleمدیریت چرخه ی حیات/
 در اندروید می پردازد.  activityیا چرخه ی حیات اپلیکیشن و  life cycleاین مبحث به شرح 

 

اپلیکیشن هایی که کاربر در دستگاه اندروید خود راه اندازی می کند، در شرایط ایده ال، کلیه ی 

باید در حافظه باقی بمانند. نا گفته پیدا است که این امر در تسریع راه اندازی مجدد اپلیکیشن 

بسیار موثر است. اما حقیقت امر این است که حافظه ی دستگاه اندروید همانند اندازه ی خود 

دارای ظرفیت محدود می باشد. به منظور مدیریت بهینه ی این منابع  دستگاه، کوچک بوده و

محدود سیستم اندروید این اجازه را دارد که فرایندهای در حال اجرا را متوقف کرده یا کامپوننت 

 ( کند.recycleهای اندروید را بازیابی )

این منابع را آزاد کند.  در صورتی که سیستم اندروید به این منابع نیاز داشته باشد، طبیعتا باید

برای آزاد کردن این منابع از تعدادی قانون ساده پیروی می کند. در واقع هر فرایند در حال اجرا 

 دارای اولویتی است که اندروید آن ها را بر اساس این اولویت از حافظه پاک می کند. 

Table 1. Priorities 

وضعیت 

 processفرایند/

status 

 اولویت شرح

Foreground/ پیش

 زمینه

 

آن می باشد  activityاپلیکیشنی که کاربر در حال تعامل با 

متصل است.  activityیا دارای سرویسی است که به این 

همچنین سرویسی که در حال اجرای یکی از متدهای 

( بوده یا lifecycle methodمدیریت چرخه ی حیات )

broadcast receiver اجرای متد  ای که در حال فراخوانی و

onReceive()  .خود می باشد 

1 
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Table 1. Priorities 

وضعیت 

 processفرایند/

status 

 اولویت شرح

قابل 

 Visibleمشاهده/

هنوز )تا  activityتعامل ندارد، اما  activityکاربر دیگر با 

اندازه ای( قابل مشاهده است یا اپلیکیشن مورد نظر 

قابل مشاهده اما  activityسرویسی دارد که توسط 

 غیرفعال مورد استفاده قرار می گیرد.

2 

Service 
 2یا  1اپلیکیشن با یک سرویس در حال اجرا که ویژگی های 

 را ندارد.
3 

Background/ پس

 زمینه

های آن متوقف شده و هیچ  activityاپلیکیشنی که تمامی 

سرویس یا دریافت کننده ای ندارد. سیستم اندروید تمامی 

نگه داشته و در صورت لزوم آن  LRUآن ها را در یک لیست 

یخ آخرین بار استفاده ی آن خیلی می گذرد یا هایی که از تار 

 کم ترین استفاده را داشته اند را از حافظه حذف می کند.

4 

Empty .5 اپلیکیشنی که هیچ کامپوننت در حال اجرا و فعالی ندارد 

" قرار می گیرند( به لیست Emptyبرخوردار هستند )در رده ی " 6تمامی فرایندهایی که از اولویت 

LRU ه می شوند و فرایندهایی که در ابتدای این لیست ها قرار دارند، توسط اضافout of memory 

killer  نابود می شوند )برای آزاد سازی منابع از حافظه حذف می شوند(. حال چنانچه اپلیکیشنی

 1توسط کاربر مجددا راه اندازی شد، آن اپلیکیشن به انتهای صف هدایت می شود و اولویت آن به 

 یر می یابد. این جریان در تصویر زیر به نمایش گذاشته شده است:تغی
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 انتقال یابد.  LRU (cache)برای یک آیتم سبب می شود آن آیتم به انتهای حافظه ی  ()getفراخوانی متد 

  applicationآبجکت -2-7

 applicationجکت هر زمان که یک کامپوننت راه اندازی می شود، سیستم اندروید به صورت خودکار یک آب

منحصربفرد و مختص به یک کاربر خاص ایجاد می  IDایجاد می کند که این آبجکت تحت یک فرایند جدید با 

(، در تگ AndroidManifest.xmlرا در فایل تنظیمات ) applicationشود. حتی اگر برنامه نویس آبجکت 

application  نمونه از کلاس مشخص نکند، سیستم اندروید به صورت پیش فرض یکApplication  همان(

( ایجاد می کند )این آبجکت بیشتر برای نگهداری وضعیت و اطلاعات سراسری اپلیکیشن applicationآبجکت 

 مورد استفاده قرار می گیرد(. 

ارائه می دهد که در زیر به هریک  lifecycleآبجکت ذکر شده یک سری توابع مربوط به مدیریت 

 ن اشاره می کنیم:همراه با عملکرد آ

 onCreate() –  ،این متد قبل از اینکه اولین کامپوننت های اپلیکیشن راه اندازی شوند

 activityهنگامی که  است و callbackفراخوانی می گردد. به عبارت دیگر این متد یک تابع 

  برای نخستین بار اجرا می شود، فراخوانی می گردد.
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 onLowMemory() – ود حافظه مواجه ه می شود که کل سیستم با کمبزمانی صدا خورد

شده و فرایندهای در حال اجرا یا فعال می بایست میزان استفاده ی خود از حافظه را کاهش 

دهند. سیستم اندروید با فراخوانی این تابع به اپلیکیشن دستور می دهد که باید حافظه را 

امکان محدود کند. شما این متد را  بهینه استفاده کرده و میزان استفاده ی خود را تا حد

یا دیگر منابع غیر ضروری که برنامه  cacheبایستی زمانی پیاده سازی کنید که لازم باشد 

 اشغال کرده را آزاد سازی نمایید. 

 onTrimMemory() –  این متد زمانی صدا خورده می شود که سیستم عامل احساس کند

ز حافظه را کاهش دهد. این اتفاق )برای مثال( زمانی که فرایند باید میزان استفاده ی خود ا

قرار گرفته باشد و در این میان حافظه ی کافی  backgroundوضعیت می افتد که فرایند در 

برای فعال نگه داشتن تعداد دلخواه فرایند پس زمینه ای وجود ندارد. به عبارت دیگر، این متد 

از اپلیکیشن درخواست استفاده ی بهینه از  زمانی فراخوانده می شود که سیستم اندروید

حافظه/کاهش استفاده از آن را داشته باشد. این متد پارامترهایی دارد که از وضعیت جاری 

بیانگر این است  TRIM_MEMORY_MODERATEاپلیکیشن خبر می دهند. برای مثال، ثابت 

زاد سازی حافظه به سیستم قرار دارد. در این شرایط طبیعتا آ LRUکه فرایند در اواسط لیست 

کمک می کند تا دیگر فرایندهای در حال اجرا را جهت بهبود کارایی کلی سیستم، در انتهای 

 لیست مذکور نگه دارد. 

 onTerminate() –  تنها به منظور تست در محیط شبیه ساز بکار رفته و به هیچ وجه در

  نمی شود. ( اپلیکیشن فراخوانیproductionبستر اجرا نهایی )محیط 

 onConfigurationChanged() –  این متد زمانی فراخوانده می شود که کامپوننت شما

 دستگاه تغییر می کند.  configurationدر حال اجرا است و در این حین تنظیمات و 

قبل از راه اندازی هر کامپوننتی ایجاد شده و حداقل تا  applicationلازم به توضیح است که آبجکت 

 که کامپوننت دیگری از اپلیکیشن راه اندازی نشده، به اجرا ادامه می دهد.  زمانی

 

2-8-LifeCycle/ چرخه ی حیاتcontent provider  
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مورد دسترسی قرار می گیرد، این کامپوننت هیچگاه به صورت انفرادی و  content providerهر زمان که 

ننت تنها زمانی کاملا متوقف می شود که کل فرایند جداگانه متوقف نمی شود. به بیانی روشنتر این کامپو

 اپلیکیشن خاتمه یابد. 

 

2-9-Lifecycle/ چرخه ی حیاتActivity  

  activityوضعیت های مختلف یک -2-9-1
می تواند بسته به نحوه ی تعاملی که کاربر با آن دارد، در وضعیت های متفاوت  Activityیک 

 ر جدول زیر تشریح شده است:قرار داشته باشد. این وضعیت ها د
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Table 2. Activity state 

 شرح stateوضعیت/

Running 

)در حال اجرا و 

قابل تعامل 

 مستقیم(

 

کاملا قابل مشاهده بوده و کاربر می تواند با آن  activityدر این وضعیت، 

 مستقیما تعامل داشته باشد.

Paused 

)متوقف شده 

اما همچنان قابل 

 رویت(

Activity is still visible but partially obscured, instance is running 

but might be killed by the system. 

، اما نه به طور  همچنان قابل مشاهده است Activityدر این وضعیت، 

قرار ندارد. در واقع نمونه در  foregroundکامل و به اصطلاح دیگر در 

م اندروید آن را از حافظه پاک کند حال اجرا است، اما ممکن است سیست

(kill .) 

Stopped 

)متوقف شده و 

 غیر قابل رویت(

Activity is not visible, instance is running but might be killed by 

the system. 

Activity  قابل مشاهده نیست، نمونه در حال اجرا است اما ممکن است

 توسط سیستم از حافظه پاک شود.

Killed  کاملا(

نابود یا به 

اصطلاح از 

حافظه پاک شده 

 است(

Activity has been terminated by the system of by a call to 

its finish() method. 

مورد  activityرا صدا زده و  ()finishدر این وضعیت سیستم اندروید متد 

 نظر در پی اجرای شدن این متد از حافظه پاک شده است.
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 را به همراه متدهای مهم آن مشاهده می کنید. activityر نمودار زیر چرخه ی حیات یک د

 

 

 
لازم به ذکر است که اندروید متدهای دیگری نیز جهت چرخه ی حیات در اختیار دارد، اما موارد 

 اشاره کرد.  ()onDestroyاستفاده از آن ها نادر است. به عنوان مثال می توان به متد 
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 ها توسط سیستم عامل activityپایان یافتن -2-9-2
کردن  recycleسیستم اندروید این اجازه را دارد که در راستای بهبود کارایی و بهینه سازی سرعت، با 

activity  ها )استفاده ی مجدد(، منابعی را آزاد کند. گفته می شود که سیستم عامل اندروید می

ند اپلیکیشن )به صورت منفرد( خاتمه دهد، در حالی که واقعیت ها را فارغ از کل فرای activityتواند 

نمی کند، بلکه کل فرایند  recycleهای فردی را  activityچیز دیگری است. سیستم اندروید هیچگاه 

 را بر اساس قوانین مشخص پایان می دهد. 

  

ک می کند. متاسفانه های منفرد را از حافظه پا activity: این یک باور غلط است که اندروید توجه

 Dianneاین توضیح اشتباه در سایت رسمی توسعه اندروید نیز ذکر شده است. اما بنا به گفته ی 

Hackborn  که عضو تیم طراحان و توسعه دهندگان اندروید، بخش پیاده سازیout of memory 

killer  هست، اندروید هیچگاهactivity ،بلکه کل فرایند  ها را به صورت منفرد خاتمه نمی دهد

 ها را پایان می دهد.   activityمیزبان 

برای اینکه اطلاعات و وضعیت خود را به درستی ذخیره کرده و بعده ها بتواند  activity: یک توجه

را در زمان مناسب ذخیره کند. همچنین، در صورتی  stateآن را بازیابی کند، ناگذیر است اطلاعات 

ی دیگر قابل مشاهده یا دسترسی نبودند، می بایست عملیات غیر های غیر ضرور  activityکه 

  ضروری را به منظور صرفه جویی در منابع سیستم متوقف کند.

، می UI)گوش فراخوان ها( و بروز رسانی های  frameworkهای  listenerبرای متوقف کردن 

داده های اپلیکیشن  ()onStopرا فراخوانی کرده و سپس با استفاده از متد  ()onPauseبایست متد 

صدا خورده می شوند. با  activityرا ذخیره نمایید. دو تابع نام برده حتما پیش از خاتمه یافتن 

ها را تخصیص داده و در صورت لزوم،  listenerمی توانید دوباره        ()onResumeفراخوانی 

 ید )مجددا راه اندازی نمایید(. را بر اساس داده های ذخیره شده از سر بگیر  UIبروز رسانی های 

ها را در صورت  activityاندروید می بایست (، resource managementعلاوه بر مدیریت منابع )

دربردارنده ی تنظیمات و  Configurationرخداد تغییر در تنظیمات دستگاه، از نو ایجاد کند. آبجکت 
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های مجددا راه اندازی می  activityیر کند، پیکربندی جاری دستگاه می باشد. اگر این تنظیمات تغی

 متفاوت استفاده کنند.  resourceشوند چرا که لازم است برای این تنظیمات جدید از منابع/

جهت  activityداده ها و اطلاعات ذخیره شده از آبجکت -2-10

  Activity instance state به وضعیت قبلی/ activityبازگردانی 

ا ذکر شد، هنگامی تنظیمات دستگاه تغییر می کند، مثلا وضعیت و جهت همان طور که در بال

برای اینکه متناسب با تنظیمات جدید نمایش داده شود، باید  activityمی یابد،     نمایش تغییر

صدا ()onDestroy مقادیر و منابع متفاوتی را بخواند و از اینرو از نو ساخته می شود )ابتدا متد

فراخوانی می شود(. حال به منظور اینکه سیستم اندروید  ()onCreateمتد  خورده و بلافاصله

را با تنظیمات جدید، اما وضعیت قبلی بازگردانی کند، ناچار نمونه ای از آن کلاس  activityبتواند 

را به حالت قبلی بازمی گرداند.  activityرا ذخیره می کند. سپس بر اساس داده های ذخیره شده، 

Instance state  در واقع داده های موقتی و غیر ماندگار هستند که باید در بازه ی زمانی تغییر

ها )نمونه ی  activityبین دو وضعیت نمایش )برای مثال بخاطر تغییر در تنظیمات دستگاه( بین 

و نمونه ی مجدد ایجاد شده( پاس داده شود تا اطلاعات و انتخاب های  activityذخیره شده از 

)اینک با تنظیمات جدید( به حالت قبل بازگردانی شود. این اپلیکیشن است که وظیفه ی کاربر 

 بازگردانی خود به حالت قبلی را دارد.

Instance state هستند که از  مقدار-معمولا جفت های کلیدactivity  خاتمه یافته، در آبجکت

Bundle  ذخیره می شوند و جهت بازگردانی وضعیتactivity ت قبلی )وضعیتی که کاربر به حال

 در آن اپلیکیشن را ترک کرد( مورد استفاده قرار می گیرند.

( که ListViewسناریویی را در نظر بگیرید که کاربر با نوار پیمایش به پایین یک لیست می رود )

 حذف و مجددا ساخته می شود. طبیعتا کاربر activityدر آن هزاران آیتم وجود دارد و در این میان 

دوست ندارد موقعیت جاری خود را در این لیست بسیار بزرگ از دست بدهد و دوباره مجبور به 

دوباره  activityپیدا کردن آن شود. از اینرو موقعیت جاری کاربر باید حفظ شده و پس از ایجاد 

 کاربر به آن بازگردانده شود. 
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و وضعیت نمونه را در قالب یک صدا خورده شده  ()onSaveInstanceStateبرای این منظور متد 

می تواند انواع داده ی اولیه، آرایه،  Bundleدر خود ذخیره می کند. آبجکت  Bundleآبجکت 

 را در خود ذخیره کند. Serialisableو  Parcelableهایی از جنس  Objectو  Stringرشته/

مورد نظر به عنوان  activity، در زمان راه اندازی مجدد Bundleذخیره شده در کلاس داده های 

 ارسال می شوند.  ()onRestoreInstanceStateو  ()onCreateپارامتر به متدهای 

و  ()onSaveInstanceStateتوابع  ( پیاده سازیoverrideدر صورت بازنویسی )

onRestoreInstanceState()( لازم است پیاده سازی کلاس پدر ،super implementation را نیز )

های پیش فرض اندروید داده های خود را به واسطه ی فراخوانی  viewنمایید زیرا فراخوانی 

View.onSaveInstanceState  از متدonSaveInstanceState()  ،ذخیره می کنند. برای مثال

EditText  .محتوای خود را از طریق فراخوانی پیش فرض این متد ذخیره می کند 

یک  instance stateمی توانید   ()onCreateو   ()onRestoreInstanceStateبا استفاده از دو تابع 

activity  در صورتی که( راactivity  .بازسازی نمایید )نابود شده و مجددا ساخته شد 

( توصیه می کنیم از متد instance state)بازیابی  activity: برای بازگردانی وضعیت توجه

onRestoreInstanceState() ید. این روش تنظیم و راه اندازی اولیه استفاده نمایactivity  را از

 ( جدا می سازد.instance stateبازگردانی وضعیت آن به حالت قبلی )

آن  ()finishرا فشار دهد یا اینکه متد  Backتعامل داشته و سپس دکمه ی  activityاگر کاربر با 

activity  ،صدا خورده شودactivity اری مورد نظر از پشته ی جactivity  ها حذف شده وrecycle 

 activity)داده ی ذخیره شده ای از وضعیت  instance stateمی شود. در چنین شرایطی، هیچ 

وجود ندارد که بخواهد بازگردانی شود( برای بازگردانی وجود ندارد، از اینرو متد 

onSaveInstanceState()   .هیچگاه فراخوانی نمی شود 

را فشار دهد، اطلاعات مربوط به  Homeتعامل داشته و بعد دکمه ی  activityر با حال چنانچه کارب

می بایست ذخیره شود. در پی این رخداد، متد  activity / activity instance وضعیت
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onSaveInstanceState()  فراخوانده می شود و اطلاعات مربوط به وضعیتactivity  را در خود

کاربر به اپلیکیشن بازگردد یا به عبارتی آن را مجددا راه اندازی کند، سیستم  ذخیره می کند. اکنون اگر

که هنگام ترک اپلیکیشن فعال و در حال اجرا بود را فراخوانی می کند.  activityعامل اندروید آخرین 

)حامل داده های ذخیره شده  Bundleمجددا راه اندازی می شود، آبجکت  activityدر واقع زمانی که 

 قرار می گیرد.  ()onCreateو  ()onRestoreInstanceState( در اختیار متدهای activityاز وضعیت 

صدا زده  ()onSaveInstanceState: در صورتی که کاربر دکمه ی بازگشت را فشار دهد، متد توجه

می  نمی شود. توجه داشته باشید که از این روش نباید به هیچ وجه برای ذخیره ی داده هایی که

 بایست ماندگار شوند، استفاده نمایید.       

آبجکت های جاوایی که در صورت تغییر در تنظیمات -2-11

 پاس داده شوند activityدستگاه باید بین نمونه های 

از  activityتغییر کند، آن  activity( حین اجرای configurationدر صورتی که تنظیمات دستگاه )

طبیق خود با شرایط جدید و بارگذاری منابع جدید، مجددا ایجاد می شود. بین رفته و مجددا جهت ت

را جهت بازگردانی وضعیت اپلیکیشن به قبل ذخیره کرده و با راه اندازی  activityسیستم اطلاعات 

قبلی  activity( پاس داده می شود. این اطلاعات که از activity، به این نمونه )activityمجدد 

جدید پاس داده می شود، در واقع داخل آبجکت های جاوایی ذخیره می  activityه ذخیره شده و ب

گردد. در ویرایش های قبلی اندروید ذخیره و بازگردانی این آبجکت ها توسط 

getLastNonConfigurationInstance()  وonRetainNonConfigurationInstance()  قابل

های جدید بهتر است برای  APIدیگر منسوخ هستند و در دسترسی و بازیابی بودند. اما این دو متد 

ذخیره ی آبجکت هایی که می بایست بر اثر تغییر در تنظیمات یا کانفیگ بین نمونه های کلاس 

activity  رد و بدل شوند، ازheadless fragment  .ها استفاده نمایید 

ه می کنید، در آن صورت نباید استفاد ()onRetainNonConfigurationInstance: اگر از متد توجه

 activityرا به نمونه ی بعدی آن )که خود از قبل اشاره گری به آبجکت اولیه  activityآبجکتی از 

( را به دنبال دارد. بدین معنی memory leakدارد( ارسال نمایید. چرا که این کار هدر رفتن حافظه )
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را که هنوز اشاره گری به آن در  activityاز قادر نخواهد بود نمونه ای  garbage collectorکه 

 آبجکت جدید وجود دارد، حذف نموده و حافظه را آزاد کند. 

 و تنظیمات  configurationمدیریت -2-12

بر اثر تغییر در  activityجلوگیری از نابود و مجدد ایجاد شدن -2-12-1

 تنظیمات و وضعیت برنامه
 configبر اثر تغییر در تنظیمات و وضعیت دستگاه ) activityهمان طور که در بالا ذکر شد، 

change از بین رفته و جهت تطبیق با تنظیمات جدید و همچنین بارگذاری )resource  ،های جدید

 دوباره ساخته می شود. 

که از خود دستگاه اندروید اعلان یا صادر می  eventتغییر در تنظیمات ممکن است به دنبال یک 

 ه برنامه ی جاری می باشد، اتفاق بیافتد. شود و مربوط ب

ذخیره می شود.  Configurationاطلاعات مربوط به تنظیمات جاری دستگاه در نمونه ای از کلاس 

یک کلاس است که تمامی اطلاعات مربوط به تنظیمات جاری دستگاه  Configurationدر واقع 

وای مورد نیاز اپلیکیشن را تحت تاثیر قرار را تعریف می کند و این اطلاعات می توانند منابع و محت

و  locale listدهند. کلاس مزبور هم می تواند تنظیمات تعریف شده توسط کاربر )همچون 

scaling  مقیاس بندی به صورت پویا( را شامل شود و هم تنظیمات دستگاه نظیر حالت دریافت =

 یش.(، اندازه ی صفحه یا وضعیت و جهت نماinput modeورودی )

به عنوان مثال زمانی که کاربر با چرخاندن دستگاه، وضعیت نمایش و چیدمان را تغییر می دهد )از 

 activityنمای عمودی به افقی تغییر می دهد(، در این هنگام سیستم اندروید متوجه می شود که 

کنونی را نابود کرده  activityجهت تطبیق با شرایط جاری، لازم به بارگذاری منابع جدید دارد. از اینرو 

 و بار دیگر با تنظیمات جدید آن راه اندازی می کند. 

نابود و مجدد ساخته می شود، برنامه نویس می بایست اطمینان حاصل کند  activityهنگامی که 

با اطلاعات مربوط به وضعیت قبلی ایجاد و بارگذاری شود. سیستم  activityکه نمونه ی جدید 
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می توانید   emulatorش های مختلفی برای این منظور ارائه می دهد. در محیطاندروید ابزار و رو

 به راحتی تغییر در وضعیت و جهت نمایش را شبیه سازی نمایید. Ctrk+F11با فشردن کلیدهای 

تعریف کنید که نسبت به برخی از تغییرات در وضعیت  XMLرا طوری در فایل  activityمی توانید 

در موارد مزبور جلوگیری نمایید.  activityباشد و به تبع از راه اندازی مجدد  و تنظیمات بی تفاوت

، خصیصه activityخود، داخل تگ  AndroidManifest.xmlکافی است در فایل تنظیمات 

(attribute )configChanges   .را با مقدار مربوطه تنظیم نمایید 

Activity ییر در وضعیت نمایش یا موقعیت صفحه زیر طوری تنظیم شده که در صورت رخداد تغ

کلید )قابل مشاهده/پنهان(، از نو راه اندازی نشود و به بیانی دیگر نسبت به این تغییرات بی تفاوت 

 باشد. 

<activity android:name=".ProgressTestActivity" 

     android:label="@string/app_name" 

     android:configChanges="orientation|keyboardHidden|keyboard"> 

</activity> 

فوق از روش های دیگر نظیر  attribute: بهتر است برای مدیریت تغییر در تنظیمات، بجای توجه

( استفاده نمایید. در آینده به headless fragments) UIهای فاقد  fragmentیا  loaderفریم ورک 

 شرح مفاهیم نام برده خواهیم پرداخت.  

  activity( یک orientationثابت کردن وضعیت نمایش )-2-12-2

طوری  AndroidManifest.xmlرا در فایل تنظیمات  activityاین امکان برای شما وجود دارد که 

( خاص نمایش داده شود. برای مثال orientationتعریف کنید که فقط در یک وضعیت یا نمای )

( به کاربر landscapeه تنها در حالت و نمای افقی )تعریف کرده ک activityزیر یک  XMLفایل 

 نشان داده می شود.

<activity 

   android:name="com.vogella.android.multitouch.MainActivity" 

   android:label="@string/app_name" 

   android:screenOrientation="landscape" > 

   <intent-filter> 

      <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
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          <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

   </intent-filter> 

</activity> 

  Lifecycleتمرین: بررسی 

 ایجاد پروژه

 ایجاد کنید.  com.vogella.android.lifecycle.activityیک پروژه ی جدید به نام 

های  eventها، رخدادها یا  notificationسی با پیاده سازی زیر تعریف کنید که از طریق کلا

 مربوط به چرخه ی حیات را گزارش می کند. 

package com.vogella.android.lifecycle.activity; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Notification; 

import android.app.NotificationManager; 

import android.os.Bundle; 

public class TracerActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                notify("onCreate"); 

        } 

        @Override 

        protected void onPause() { 

                super.onPause(); 

                notify("onPause"); 

        } 

        @Override 

        protected void onResume() { 

                super.onResume(); 

                notify("onResume"); 

        } 

        @Override 

        protected void onStop() { 

                super.onStop(); 

                notify("onStop"); 

        } 

        @Override 

        protected void onDestroy() { 

                super.onDestroy(); 

                notify("onDestroy"); 

        } 

        @Override 

        protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 

               super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState); 
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                notify("onRestoreInstanceState"); 

        } 

        @Override 

        protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 

                super.onSaveInstanceState(outState); 

                notify("onSaveInstanceState"); 

        } 

        private void notify(String methodName) { 

                String name = this.getClass().getName(); 

                String[] strings = name.split("\\."); 

                Notification noti = new Notification.Builder(this) 

                 .setContentTitle(methodName + " " + strings[strings.length - 1]).setAutoCancel(true) 

                 .setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher) 

                 .setContentText(name).build(); 

                NotificationManager notificationManager = 

                                (NotificationManager) getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 

                notificationManager.notify((int) System.currentTimeMillis(), noti); 

        } 

} 

 های مورد نیاز  activityایجاد -2-12-3
ک اول باید از طریق ی Activityبالا را به ارث می برند.  activityدیگر ایجاد کنید که  activityدو 

intent .اکتیویتی دوم را راه اندازی کند ، 

package com.vogella.android.lifecycle.activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

public class MainActivity extends TracerActivity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class); 

                startActivity(intent); 

        } 

} 

 

 

 

 

package com.vogella.android.lifecycle.activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.view.Menu; 

public class SecondActivity extends TracerActivity { 

        @Override 
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        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_second); 

        } 

} 

 ( تعریف نمایید. manifestرا در فایل تنظیمات ) activity: بایستی هر دو توجه

 تست اپلیکیشن

 اپلیکیشن خود را اجرا کرده و اطمینان حاصل کنید همه چیز طبق برنامه اتفاق می افتد. 
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 activityدوم و مشاهده ی محتویات آن، دکمه ی بازگشت را در این  activityپس از راه یابی به 

فراخوانی  ()onSaveInstanceState)صفحه ی دوم اپلیکیشن( فشار دهید. خواهید دید که متد 

جاری ذخیره نمی شود. می توانید تشریح کنید چرا این متد  activityنشده و به تبع آن وضعیت 

 صدا خورده نمی شود! 
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دهید. خواهید را فشار  homeدوم یا همان صفحه ی دوم اپلیکیشن، دکمه ی  activityحال در 

 activityصدا خورده شده و وضعیت  ()onSaveInstanceStateدید که به دنبال این رخداد، متد 

 جاری ذخیره می شود. علت فراخوانده شدن این متد را شرح دهید. 

( محیط شبیه orientationیا صفحه ی دوم اپلیکیشن را اجرا نمایید. جهت نمایش ) activityحال 

صدا زده می شوند. آیا  lifecycleاده و دقت کنید که کدام متدهای مربوط به ساز را تغییر د

activity  اول نیز دوباره ساخته می شود یا فقطactivity  .دوم مجددا راه اندازی می شود 

 Developerرا در بخش تنظیمات مربوط به توسعه دهنده ) Don’t keep activitiesگزینه ی 

Optionsار دیگر دقت کنید کدام متدها فراخوانده می شوند. ( فعال نمایید. ب 

 activityبازگردانی وضعیت نمونه -2-12-4
)لیست کشویی( به  Spinnerابتدا آرایه ای از نوع رشته تعریف کرده و سپس یک آبجکت 

activity  اول خود اضافه نمایید که مقادیر آن از این آرایه پر می شود. در کدXML  زیر، فایل

strings.xml  وlayout  مورد استفاده یactivity  .اول را مشاهده می کنید 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <string name="app_name">Lifecycle</string> 

    <string name="action_settings">Settings</string> 

    <string name="hello_world">Hello world!</string> 

    <string-array name="operating_systems"> 

        <item >Ubuntu</item> 

        <item >Android</item> 

        <item >iOS</item> 

    </string-array> 

</resources> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/LinearLayout1" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <Spinner 
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        android:id="@+id/spinner" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginRight="58dp" 

        android:entries="@array/operating_systems" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="onClick" 

        android:layout_gravity="bottom" 

        android:text="Start new Activity" /> 

</LinearLayout> 

لیست کشویی را به صورت خودکار یا همان  Spinnerاندروید وضعیت و اطلاعات مربوط به آبجکت 

بازگردانی می کند. در واقع سیستم اندروید خود وضعیت جاری آبجکت مزبور )همچون انتخاب کاربر( 

را ذخیره کرده و در صورت تغییر در تنظیمات اپلیکیشن یا دستگاه و همچنین راه اندازی مجدد 

activity  نابود شدن( هاactivity آن را ب ،)ه وضعیت قبلی بازگردانی می کند. و بازسازی آن 

 sourceرا حذف کرده و آن را در کد برنامه )از طریق  layoutحال مقادیر ثابت آرایه در فایل 

code به آبجکت )Spinner  .تخصیص دهید 

// configure the spinner in code 

Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner); 

String[] values = getResources().getStringArray(R.array.operating_systems); 

ArrayAdapter<String> adapter = 

        new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, values); 

spinner.setAdapter(adapter); 

 نیز حذف نمایید.خود  layoutمقادیر تخصیص یافته ی ثابت را از فایل 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/LinearLayout1" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <Spinner 

        android:id="@+id/spinner" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 
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        android:layout_marginRight="58dp" 

        /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="onClick" 

        android:layout_gravity="bottom" 

        android:text="Start new Activity" /> 

</LinearLayout> 

 

همچنان مانند قبل به صورت خودکار  Spinnerاطمینان حاصل نمایید که وضعیت آبجکت 

 بازگردانی می شود.
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 بخش سوم :

در اندروید  مبحث امنیت و مجوزهای دسترسی-2-13

(Security&Permission) 

 مفهوم امنیت در اندروید-2-13-1
)شناسه ی یکتا که به گروه  GIDبر روی دستگاه، یک سیستم اندروید به هنگام نصب یک اپلیکیشن 

)شناسه ی یگانه ی کاربری( به آن اپلیکیشن اختصاص می  UIDکاربری خاص تخصیص می یابد( و 

هستند  privateدهد. در واقع تمامی فایل های یک آپلیکیشن در انحصار این کاربر یا به اصطلاح 

به این فایل ها را ندارند. علاوه بر آن، هر اپلیکیشن  و به تبع دیگر اپلیکیشن ها اجازه ی دسترسی

اندروید تحت فرایند اختصاصی خود اجرا و راه اندازی می شود. از اینرو، به واسطه ی این ویژگی 

، هر اپلیکیشن اندرویدی از دیگر برنامه های کاربردی در حال اجرا کاملا مستقل و Linuxهسته ی 

اپلیکیشن اندروید می بایست بر حسب نیاز اطلاعاتی را با یک مجزا است. در صورتی هم که یک 

اپلیکیشن دیگر رد و بدل کرده و آن ها را به اشتراک بگذارد، این اتفاق بایستی به صورت صریح و 

یا  serviceتوسط یک کامپوننت نرم افزاری که وظیفه ی آن انتقال داده می باشد همچون یک 

content provider   .صورت گیرد 

 مفهوم مجوزهای دسترسی در اندروید-2-13-2
یا عملیات مجوزها و  taskاندروید از یک سیستم تخصیص مجوز برخوردار است که ویژه ی هر 

سطوح دسترسی خاصی معین می کند. در حقیقت هر اپلیکیشن می تواند جهت انجام عملیات 

ل، یک برنامه ی کاربری می تواند خاص، مجوزهای لازم را از این سامانه درخواست نماید. برای مثا

 از سیستم تخصیص مجوز، درخواست دسترسی به اینترنت را داشته باشد. 

گفته  protection levelسیستم مزبور سطوح مختلفی برای مجوزها دارد که به آن در اصطلاح 

 می شود.

( تغییر کرده API level) 23لازم به توضیح است که مفهوم مجوز از کتابخانه های اندروید، نسخه ی 

است. قبل از ویرایش مذکور، یک اپلیکیشن حین نصب مجوزهای مورد نیاز و درخواست خود را به 
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به بعد دیگر تنها در زمان اجرای برنامه مجوزهای لازم را  API 23می کرد. اما از            کاربر اعلان 

 از کاربر درخواست می کند.  

( اعلان manifestمورد نیاز خود را در فایل تنظیمات اندروید ) اپلیکیشن های اندروید مجوزهای

می کنند. البته اپلیکیشن می تواند مجوزهای اضافی در این فایل تعریف کند که دسترسی به برخی 

 کامپوننت های نرم افزار را محدود می سازند. 

 

  API 23سیستم مدیریت و تخصیص مجوز در اندروید پیش از -2-13-3
کتابخانه های اندروید، مجوزهای مورد نیاز قبل از نصب اپلیکیشن از کاربر  23ویرایش قبل از 

می شدند. کاربر تصمیم می گرفت که آیا مجوزهای مربوطه باید به برنامه داده       درخواست 

شوند یا خیر. چنانچه کاربر مجوز مورد درخواست اپلیکیشن را تایید نمی کرد، در آن صورت اپلیکیشن 

ورد نظر به هیچ وجه بر روی دستگاه نصب نمی شد. اگر مجوز لازم را حین نصب به اپلیکیشن م

می داد، اپلیکیشن به بخش های مد نظر خود دسترسی پیدا می کرد و دیگر کاربر نمی توانست 

 این امر را )پس از اتمام نصب برنامه( تغییر دهد.  

عطای مجوز به هنگام به بعد )ا API 23سیستم تخصیص مجوز از -2-13-4

 اجرا برنامه( 
جدید را معرفی کرد  permission model، یک Marshmallowسیستم عامل اندروید،  6.0ویرایش 

که طی آن مجوزهای لازم، در زمان اجرای اپلیکیشن از کاربر درخواست می شود. بنابراین اگر 

آن را  targetsdkversionه )اپلیکیشنی که در دست توسعه دارید، ویژه ی این نسخه طراحی شد

 تنظیم کرده اید(، لازم است از مدل تخصیص مجوز جدید استفاده نمایید.  23بر روی 

 در اندروید دو سطح دسترسی و امنیت به شرح زیر تعریف شده است: 

 Normal در این سطح، مجوزهایی درخواست می شود که به اطلاعات، فایل ها شخصی :

ات دیگر اپلیکیشن ها لطمه ای وارد نمی کند )به بخش های حساس کاربر یا فعالیت و عملی
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دسترسی ندارد(. به عنوان مثال می توان به مجوز تنظیم منطقه ی زمانی اشاره کرد. 

 مجوزهایی که در این سطح هستند معمولا به صورت خودکار به اپلیکیشن اعطا می شوند.  

 Dangerousا اطلاعات شخصی کاربر سروکار دارند : مجوزهای مربوط به این سطح، اغلب ب

و حتی ممکن است این اطلاعات یا فرایندهای مربوط به اپلیکیشن های دیگر را دستکاری 

کنند. به عنوان مثال می توان به اجازه ی دسترسی به اطلاعات مخاطبین کاربر اشاره کرد. 

 می شوند.    این دست از مجوزها باید در زمان اجرای اپلیکیشن از کاربر درخواست

برای بررسی اینکه آیا مجوز خاصی به اپلیکیشن داده شده یا خیر، می توان از متد 

checkSelfPermission .استفاده نمود 

// called in a standard activity, use  ContextCompat.checkSelfPermission for AppCompActivity 

int permissionCheck = checkSelfPermission(this, Manifest.permission.WRITE_CALENDAR); 

if (!permissionCheck == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

  // User may have declined earlier, ask Android if we should show him a reason 

    if (shouldShowRequestPermissionRationale(thisActivity, Manifest.permission.WRITE_CALENDAR)) { 

        // show an explanation to the user 

        // Good practise: don't block thread after the user sees the explanation, try again to request the 

permission. 

    } else { 

        // request the permission. 

        // CALLBACK_NUMBER is a integer constants 

        requestPermissions(thisActivity,  new String[]{Manifest.permission.WRITE_CALENDAR}, 

CALLBACK_NUMBER); 

        // The callback method gets the result of the request. 

    } 

} else { 

// got permission use it 

} 

 دریافت می کنید. callbackاز کاربر درخواست اعطای مجوز می شود، شما یک هنگامی که 

@Override 

public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String permissions[], int[] grantResults) { 

    switch (requestCode) { 

        case MY_PERMISSIONS_REQUEST_READ_CONTACTS: { 

            // If request is cancelled, the result arrays are empty. 

            if (grantResults.length > 0 

                && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

                // permission was granted, do your work.... 

            } else { 

                // permission denied 

                // Disable the functionality that depends on this permission. 

            } 
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            return; 

        } 

        // other 'case' statements for other permssions 

    } 

} 
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 جهت نمایش آیتم ها در اندروید gridیا  listپیاده سازی -2-14

)نمای جدولی و خانه بندی شده همراه  grid)نمای فهرستی( و  listپیاده سازی 

اپلیکیشن های اندروید به وسیله ی کالس/ویجت   با سطر و ستون( در

RecyclerView  
 

)جهت پیاده سازی  RecyclerViewاربری رابط ک کامپوننت/widgetاین آموزش نحوه ی استفاده از 

 لیست های پیچیده( در اپلیکیشن های مبتنی بر اندروید را به شما آموزش می دهد.

 

 در اپلیکیشن اندروید gridیا  listاستفاده از -2-14-1
)با نمای جدولی و به صورت خانه بندی  grid)با نمای فهرستی( یا  listنمایش آیتم ها در قالب یک 

در اپلیکیشن های تحت موبایل یک الگوی کاملا معمول و پرکاربرد است که به فور شاهد آن شده( 

هستید. کاربر در مقابل خود مجموعه ای از آیتم های مرتب و سازماندهی شده را می بیند که به 

، listراحتی به وسیله ی یک نوار اسکرول قابل پیمایش می باشد. حال این مجموعه می تواند یک 

grid  یا هر ساختار سازمان دهی شده ی دیگری از داده ها باشد. تصویر زیر یکactivity  با این

 نما را به نمایش می گذارد. 
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 touchهایی که با لمس نمایشگر اتفاق می افتند ) eventکاربر با این مجموعه از آیتم ها از طریق 

event( یا نوارابزار )toolbar این المان ها می تواند برای کاربر قابل ( تعامل می کند. هر یک از

بروز رسانی شود یا به  toolbarانتخاب باشد. در پی کلیک کاربر بر روی یک المان، ممکن است 

 طور کلی یک صفحه ی جدید با جزئیات فراوان به نمایش در آید.
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 جهت پیاده سازی لیست های پیچیده RecyclerViewاستفاده از -2-14-2
RecyclerView  یک کلاس است که به برنامه نویس قابلیت پیاده سازی لیست های پیچیده را می

دهد. این لیست می تواند حجم بالایی از اطلاعات را نمایش داده که ممکن است در زمان اجرای 

 برنامه )بر اساس افعال کاربر( بارها تغییر کنند.

RecyclerView  در واقع نسخه ی جدیدی ازListView  وGridView  است که توسط چارچوب نرم

تعدادی زیادی  Recycler view( اندروید در اختیار توسعه دهنده قرار می گیرد. framework)افزاری 

های قبلی وجود داشت را برطرف نموده و سبکی از  widgetاز مشکلات و کاستی هایی که در 

ر اجرای اپلیکیشن را به دنبال دارد. برنامه نویسی را اعمال می کند کند که افزایش کارایی و سرعت د

علاوه بر موارد ذکر شده، این کلاس همراه با انیمیشن های پیش فرض و از قبل تعریف شده ارائه 

     می گردد که المان ها را با انیمیشن از لیست حذف کرده یا به آن اضافه می کند.

RecyclerView  به شما اجازه می دهد تا ازlayout manager ی مختلف برای مدیریت چیدمان و ها

برای پیاده سازی لیست و نمایش آیتم ها با  RecyclerViewموقعیت دهی آیتم ها استفاده نمایید. 

که وظیفه ی نگهداری یک المان در لیست را برعهده دارد  ViewHolderسه کلاس همکاری دارد. 
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 viewمتغیری متناظر در آبجکت  )تمامی المان هایی که در لیست مشاهده می کنید، اشاره گر یا

holder کلاسدارند(. دومین المان ، adapter  هست کهview  یا همان المانی که در لیست قرار می

 bindمتصل یا  viewقرار می دهد و در نهایت داده ها را به هر  viewholderگیرد را ساخته، آن را در 

چگونگی چیدمان و نمایش المان ها در هست که  LayoutManagerمی کند. و اما آخرین المان 

لیست را مدیریت می کند )لیست را با نمای افقی، عمودی، به صورت جدول بندی شده نمایش 

 دهد(.  

ViewHolder  یک کلاسstatic  و درون ساخته درadapter ( است که اشاره گری reference و

ها در  viewنگه داشتن اشاره گر به این مربوطه نزد خود نگه می دارد. با  view( به متغیری متناظر

جهت بروز رسانی  ()findViewByIdمتد  مکرر کلاس مزبور، توسعه دهنده می تواند از فراخوانی

widget  صرفه جویی در منابع و افزایش کارایی ها با داده های جدید خودداری کند )که در نهایت

 را در پی دارد(.  اپلیکیشن

 

2-14-3-Adapter    ها 

یا همان المانی که  viewهست که  adaptor ، کلاسهمان طور که در بالا اشاره شد، دومین المان

قرار می دهد و در نهایت داده ها را  viewholder آبجکت در لیست قرار می گیرد را ساخته، آن را در

را بر  data modelدر واقع وظیفه ی مدیریت  adapterمی کند. کلاس  bindمتصل یا  viewبه هر 

تنظیم یا بروز رسانی ( RecyclerViewعهده داشته و آن را با توجه به هر المان در لیست )ویجت 

)این  را به ارث برده RecyclerView.Adapter. کلاس نام برده ویژگی ها و متدهای کلاس می کند

صیص تخ recycler viewبه  RecyclerView.setAdapterو توسط متد  می کند( extendکلاس را 

 adapterمی تواند هر آبجکت جاوایی باشد. بر پایه ی این ورودی، آبجکت  adapterمی یابد. ورودی 

قرار است  recycler view لیست یا المان هایی که درتعداد ی لیست )می بایست تعداد کل آیتم ها

  بازگردانی نماید. ()getItemCountرا از طریق متد  (نمایش داده شود
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آیتم های موجود در لیست را مدیریت و آماده  (layoutظاهر )چگونه چیدمان و  adapterمی دانید 

متناظر و  layoutفایل برای نمایش هر آیتم در لیست،  adapterمی کند؟ در جواب باید گفت که 

 آبجکتبه  LAYOUT XMLتبدیل فایل = عبارت است از  inflate. )می کند inflateرا  آنمربوطه ی 

view رار گرفتن در کلاس  جهت قACTIVITY در واقع هر زمان که بخواهید .layout  را برای مثال

(. این کار در متد نمایید inflateزمان اجرا در برنامه نمایش دهید، باید آن را در 

onCreateViewHolder()  .داخلبه ازای هر المان بصری این متد انجام می شود recycler view ،

       بازمی گرداند.را به عنوان خروجی  ViewHolderآبجکتی از نوع 

بارگذاری و به صورت نهایی  layoutها در  view( می توانید به instanceبه واسطه ی این نمونه )

جدید ساخته شود، متد  viewشده دسترسی داشته باشید. هر زمان که لازم باشد یک  inflateارائه /

onCreateViewHolder همان طور که از نامش پیدا است،  نام بردهمتد د. صدا خورده می شو

view  می سازد، سپس آن را در     راViewHolder  قرار می دهد و در نهایت آبجکت مورد نظر را

 می دهد.  RecyclerViewبرای نمایش به 

Adapter ( هر المان در لیستrecycler view )( را با آیتم متناظر و مناسب )درdata model  پر

این داده  adapter، ( مورد نظر در دسترس قرار می گیردdata itemداده ی )کند. پس از اینکه  می

 bind، متصل یا و در حافظه بارگذاری کرده  inflateهای مربوطه که قبلا  widgetرا به تک تک 

به عبارت دیگر این انجام می شود.  ()onBindViewHolderعملیات در بدنه ی متد  می کند. این

را به آن به صورت دو طرفه وصل می  data modelرا می گیرد و داده های مربوطه از  viewمتد 

 کند. 

برای مثال، آیتمی را در لیست تصور کنید که ممکن است یک عکس در سمت چپ و دو خط متن 

 مانند تصویر زیر در وسط داشته باشد. 
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  متناظر این سطر به صورت زیر خواهد بود. layoutفایل 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="?android:attr/listPreferredItemHeight" 

    android:padding="6dip" > 

    <ImageView 

        android:id="@+id/icon" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_marginRight="6dip" 

        android:contentDescription="TODO" 

        android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/secondLine" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="26dip" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_toRightOf="@id/icon" 

        android:ellipsize="marquee" 

        android:singleLine="true" 

        android:text="Description" 

        android:textSize="12sp" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/firstLine" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_above="@id/secondLine" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_alignWithParentIfMissing="true" 

        android:layout_toRightOf="@id/icon" 

        android:gravity="center_vertical" 

        android:text="Example application" 

        android:textSize="16sp" /> 

</RelativeLayout> 

جهت  gradle buildبه فایل )کتابخانه ها(  dependencyاضافه کردن 

  recycler viewاستفاده از 

توسط یک کتابخانه ی مجزا در اختیار توسعه دهنده قرار گرفته و در واقع جدا  RecyclerViewویجت 

های  levelو  API  7کتابخانه های اندروید به بعد ) 7شود که از ورژن از فریم ورک اندروید ارائه می 
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در پروژه ی خود، لازم است  recycler viewبالاتر( قابل استفاده می باشد. به منظور استفاده از 

dependency  مربوطه را مانند زیر به فایلgradle build .اضافه نمایید   

dependencies { 

    ... 

    compile "com.android.support:recyclerview-v7:23.0.1" 

} 

2-14-4-Layout manager پیش فرض 

Layout manager  تعیین می کند که داده ها چگونه در لیست یا همانRecyclerView  به نمایش

 recyclerدر آیند )نحوه ی چیدمان و آرایش المان ها در لیست را مدیریت می کند(.  کتابخانه ی 

view  یک سریlayout manager هد که در زیر عنوان شده:درون ساخته و پیش فرض ارائه می د 

 LinearLayoutManager –  آیتم ها را در یک لیست عمودی یا افقی قابل پیمایش )دارای

 نوار اسکرول( به نمایش می گذارد.

 GridLayoutManager – یتم ها را با نمای جدولی )به صورت خانه بندی شده( و به آ

 نمایش می دهد.  gridاصطلاح در یک 

 StaggeredGridLayoutManager –  الب یک قآیتم ها را درstaggered grid  به نمایش             

معمولی، هر گرید یا خانه برای خود  Grid View، بر خلاف staggered gridمی گذارد )در 

طول و ارتفاع متفاوتی می تواند داشته باشد و به عبارتی خانه های جدول و آیتم هایی که 

 آیند می توانند نامتقارن باشند(. در لیست به نمایش در می

  RecyclerViewکالس های مورد نیاز برای پیاده سازی -2-14-5

لازم است تعدادی کلاس را قبلش پیاده سازی کرده باشید. در  RecyclerViewبه منظور پیاده سازی 

 جدول زیر به برخی از مهمترین این کلاس ها همراه با شرح کاربرد اشاره شده است.
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 Optional کاربرد کلاس

Adapter 

view  یا همان المانی که در لیست

قرار می گیرد را ساخته، آن را در 

viewholder  قرار می دهد و در

متصل  viewنهایت داده ها را به هر 

 می کند. bindیا 

 الزامی

ViewHolder 

تمامی المان هایی که در لیست 

مشاهده می کنید، اشاره گر یا 

 viewر آبجکت متغیری متناظر د

holder  دارند. این متغیرها با مقدار

المان های لیست پر می شوند. به 

 viewعبارت بهتر این کلاس تک تک 

های تشکیل دهنده ی لیست که 

متناظر آن ها به صورت تگ در فایل 

Layout  قرار دارد را در خود ذخیره

کرده و به طور آماده در دسترس 

دیگر قرار می دهد، به گونه ای که 

لازم نباشد برای هر با استفاده از 

view  مورد نظر، در فایلlayout  آن

 را جستجو کنید.

 الزامی 

LayoutManager 

این کلاس مدیریت نحوه ی چیدمان 

و نمایش المان ها در لیست را بر 

عهده دارد. به عبارت دیگر 

LayoutManager  آیتم ها یاview 

ی های موجود در لیست را اندازه گیر 

و موقعیت دهی کرده و همچنین 

قوانین مربوط به زمان بازیافت و 

هایی که  viewاستفاده ی مجدد از 

دیگر برای کاربر قابل مشاهده 

نیستند را تعیین می کند. با ویرایش 

LayoutManager کلاس ،

RecyclerView  قادر خواهد بود به

راحتی یک لیست افقی قابل 

معمولی،  gridپیمایش، یک 

staggered grid لیست های افقی ،

با قابلیت پیمایش و غیره ... پیاده 

 سازی کند.

الزامی است، هرچند 

پیاده سازی های پیش 

 فرض و آماده دارد.
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 Optional کاربرد کلاس

ItemDecoration 

بر روی آیتم های لیست یا 

)خط  decorationپیرامون آن ها 

های تزئین/خط پیرامون یا 

 جداکننده غیره ..( ترسیم می کند.

رفتار پیش فرض دارای 

است، هرچند پیاده سازی 

یا بدنه ی آن قابل 

 overrideبازنویسی یا 

 می باشد.

ItemAnimator 

ItemAnimator  این امکان را

فراهم می کند تا برای مبنای 

عملیاتی که بر روی آیتم های 

لیست اجرا می شود )یک المان 

اضافه/حذف شده یا ترتیب آن 

صی تغییر می کند(، انیمیشن خا

تعریف نمایید. به عبارت دیگر به 

شما اجازه می دهد تا انیمیشن 

هایی تعریف کنید که با تغییر در 

adapter بر روی المان های ،

 لیست اعمال می شوند.

دارای رفتار پیش فرض 

بوده، اما قابل بازنویسی 

 می باشد.

 

 

 صاصی پیاده سازی نمایید. ها را به صورت اخت layout managerها و  animationمی توانید این 

های مربوط به کلیک یا لمس نمایشگر در  eventمدیریت -2-14-6

 recycler viewلیست/
رخدادهایی که بر اثر لمس یا کلیک بر روی آیتم های موجود در لیست فعال می شوند، بایستی 

خدادی سبب فراخوانی ر viewمدیریت شود. در صورتی که  recycler viewها در  viewتوسط 

می توانید آن را از طریق متد سازنده  ( شود،fragmentیا  activityمیزبان ) objectدر 

(constructor)  کلاسadapter این کار به شما امکان می دهد تا اشاره گری مدیریت نمایید .

(reference .به آبجکت مورد نظر ذخیره کرده و متدهای آن را برای بازخورد صدا بزنید ) 
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  recycler viewهای مختلف در  layoutاستفاده از -2-14-7

Adapter  می بایست به ازای هر سطر در لیست، یکlayout  .ایجاد کندroot  فایلlayout  معمولا

را شامل می  TextViewو  ImageViewمانند  viewاست که خود چندین  ViewGroupیک کلاس 

 layoutدر آن سطرهای زوج و فرد چیدمان و  شود. تصویر زیر لیستی را به نمایش می گذارد که

 متفاوتی دارند.

 

Recycler view  نوع داده ایview  را از طریق متدgetItemViewType  تشخیص می دهد )متد

getItemViewType  نوعview  مستقر در مکان خاص را به منظورrecycle  و استفاده ی مجدد از

( خود به صورت پیش فرض متد frameworkندروید )آن برمی گرداند(. چارچوب نرم افزاری ا

onCreateViewHolder  را، در صورتی که برای این نوع داده ای لازم باشد، صدا می زند. در متد

مربوطه را  view holderکرده و سپس  inflateمناسب را برای نوع مورد نظر  layoutمذکور، 

 بازگردانی می کنید. 
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 ن های اختصاصی پیاده سازی انیمیش-2-14-8
، می بایست از RecyclerViewبه منظور تنظیم سفارشی و پیاده سازی انیمیشن ها در کلاس 

نمایید( و سپس به وسیله ی  extendارث بری کرده )آن را  RecyclerView.ItemAnimatorکلاس 

د یا آیتم مورد نظر در لیست خو widgetآن را به  ()RecyclerView.setItemAnimatorمتد 

 تخصیص دهید. 

 

 فیلتر و مرتب سازی داده ها-2-14-9
عملیات فیلتر و مرتب سازی داده ها را بر عهده دارد. برای این منظور لازم است  adapterکلاس 

 اختصاصی خود پیاده سازی نمایید.  adapterمنطق مربوطه را در بدنه ی کلاس 

 

 adapterبروز رسانی داده ها در کالس -2-14-10

را مطلع  viewمی توان  adapterدر کلاس  notifyItemInserted(position)له ی متد به وسی

 نمود که یک المان جدید در مکان قرار گیری خاصی درج شده است. 

را مطلع کرد که المانی مستقر  viewمی توان  ;notifyItemRemoved(position)به وسیله ی متد 

 حذف شده است. viewدر مکان خاص، از 

 و استفاده از آن در پروژه RecyclerViewین: پیاده سازی تمر 

لیست پیچیده  RecyclerViewدر این تمرین یک پروژه ایجاد خواهید نمود که با استفاده از کلاس 

 ای ایجاد نموده و برای کاربر نمایش می دهید. 
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مورد نظر در فایل  dependencyایجاد پروژه ها و افزودن -2-14-11

gradle build  
 ایجاد نمایید.  com.vogella.android.recylerviewبا نام پکیج  Androidابتدا یک پروژه ی جدید 
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 dependenciesزیر را در بخش  Dependency، کتابخانه یا RecyclerViewجهت استفاده از کلاس 

 اضافه نمایید.   gradle buildبه فایل 

dependencies { 

    ... 

    compile "com.android.support:recyclerview-v7:23.0.1" 

} 

 مورد نیاز layoutایجاد فایل های -2-14-12
را در آن تعریف  RecyclerViewایجاد کرده و سپس  activity_main.xmlبه نام  layoutیک فایل 

 نمایید.

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context="${relativePackage}.${activityClass}" > 

    <!-- A RecyclerView with some commonly used attributes --> 

    <android.support.v7.widget.RecyclerView 

        android:id="@+id/my_recycler_view" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:scrollbars="vertical" /> 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_marginBottom="12dp" 

        android:layout_marginRight="12dp" 

        android:elevation="2dp" 

        android:src="@drawable/ic_add_circle" /> 

</RelativeLayout> 

به نام  attributeیک  ImageViewمی بینید، المان  XML: همان طور که در فایل  نکته

android:elevation   2دارد که با پارامترdp  وید دستور مقدار دهی شده است. این ویژگی به اندر

 می دهد که برای المان مزبور سایه ایجاد کند. 

  .ر آیتم در لیست را مشخص می کندتعریف می کنید که ویژگی های ه layoutحال یک فایل 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="fill_parent" 

   android:layout_height="?android:attr/listPreferredItemHeight" 
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    android:padding="6dip" > 

    <ImageView 

        android:id="@+id/icon" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_marginRight="6dip" 

        android:contentDescription="TODO" 

        android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/secondLine" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="26dip" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_toRightOf="@id/icon" 

        android:ellipsize="marquee" 

        android:singleLine="true" 

        android:text="Description" 

        android:textSize="12sp" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/firstLine" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_above="@id/secondLine" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_alignWithParentIfMissing="true" 

        android:layout_toRightOf="@id/icon" 

        android:gravity="center_vertical" 

        android:text="Example application" 

        android:textSize="16sp" /> 

</RelativeLayout> 

پیاده سازی شده را در حالت  RecyclerViewاضر نمی توان لیستی که با کلاس : در حال حنکته

 ( مشاهده نمود.previewپیش نمایش )

 را به صورت زیر پیاده سازی نمایید. adapterکلاس 

package com.vogella.android.recyclerview; 

import java.util.ArrayList; 

import android.support.v7.widget.RecyclerView; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.TextView; 

public class MyAdapter extends RecyclerView.Adapter<MyAdapter.ViewHolder> { 
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        private ArrayList<String> mDataset; 

        // Provide a reference to the views for each data item 

        // Complex data items may need more than one view per item, and 

        // you provide access to all the views for a data item in a view holder 

        public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder { 

                // each data item is just a string in this case 

                public TextView txtHeader; 

                public TextView txtFooter; 

                public ViewHolder(View v) { 

                        super(v); 

                        txtHeader = (TextView) v.findViewById(R.id.firstLine); 

                        txtFooter = (TextView) v.findViewById(R.id.secondLine); 

                } 

        } 

        public void add(int position, String item) { 

                mDataset.add(position, item); 

                notifyItemInserted(position); 

        } 

        public void remove(String item) { 

                int position = mDataset.indexOf(item); 

                mDataset.remove(position); 

                notifyItemRemoved(position); 

        } 

        // Provide a suitable constructor (depends on the kind of dataset) 

        public MyAdapter(ArrayList<String> myDataset) { 

                mDataset = myDataset; 

        } 

        // Create new views (invoked by the layout manager) 

        @Override 

        public MyAdapter.ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, 

                        int viewType) { 

                // create a new view 

                View v = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.rowlayout, parent, false); 

                // set the view's size, margins, paddings and layout parameters 

                ViewHolder vh = new ViewHolder(v); 

                return vh; 

        } 

        // Replace the contents of a view (invoked by the layout manager) 

        @Override 

        public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, int position) { 

                // - get element from your dataset at this position 

                // - replace the contents of the view with that element 

                final String name = mDataset.get(position); 

                holder.txtHeader.setText(mDataset.get(position)); 

                holder.txtHeader.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

                        @Override 

                        public void onClick(View v) { 

                                remove(name); 

                        } 

                    }); 

                holder.txtFooter.setText("Footer: " + mDataset.get(position)); 
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        } 

        // Return the size of your dataset (invoked by the layout manager) 

        @Override 

        public int getItemCount() { 

                return mDataset.size(); 

        } 

} 

 خود تنظیم نمایید. activityرا در  recycler viewاکنون شما می توانید 

public class MyActivity extends Activity { 

    private RecyclerView mRecyclerView; 

    private RecyclerView.Adapter mAdapter; 

    private RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.my_activity); 

        mRecyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.my_recycler_view); 

        // use this setting to improve performance if you know that changes 

        // in content do not change the layout size of the RecyclerView 

        mRecyclerView.setHasFixedSize(true); 

        // use a linear layout manager 

        mLayoutManager = new LinearLayoutManager(this); 

        mRecyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager); 

        // specify an adapter (see also next example) 

        mAdapter = new MyAdapter(myDataset); 

        mRecyclerView.setAdapter(mAdapter); 

    } 

    ... 

} 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم :

جهت اتصال دو طرفه  data bindingی  استفاده از کتابخانه

 در اندروید  UI/data bindingبه  Modelداده ها از 
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بر کسی پوشیده نیست که اپلیکیشن های اندروید دائما با داده سروکار دارند. این داده ها قاعدتا 

کیشن باید یا از یک منبع داده همچون دیتابیس خوانده شوند یا از اینترنت گرفته شده و در اپلی

 مورد نظر برای کاربر به نمایش در آیند. 

طبیعتا داده های برنامه باید با نما و ظاهر خاصی در نمایشگر دستگاه نشان داده شوند. همان 

و لایه ها  activity ،fragmentطور که می دانید در اندروید توسعه دهنده اغلب با آبجکت های 

ذکر شده طراحی می کند. در مرحله ی بعدی توسعه  سروکار دارد و ظاهر برنامه را با آیتم های

دهنده این با جاوا این آبجکت ها را مقداردهی می کند. نا گفته مشخص است که این کار بسیار 

کتابخانه ای ارائه داد که  Googleانجام می شود. به این دلیل  XMLتکراری است و در فایل های 

و با همان  layoutاحتی مقداردهی را در فایل های به واسطه ی آن برنامه نویس قادر است به ر 

های مربوطه متصل شوند. این کتابخانه یک  viewانجام دهد و سپس مقادیر به  XMLتگ های 

support library  به  2.1هست که با وجود جدید بودن، به راحتی برای ویرایش های قبلی، البته از

 بالا قابل استفاده می شود.

فایل های  Data Bindingآموزش می دهد چگونه با استفاده از کتابخانه ی  این مبحث به شما

layout  با فرمتXML  بسازید و کد لازم برای متصل کردن منطق اپلیکیشن و فایل هایlayout 

(glue code .را به حداقل برسانید ) 
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 Gradleستم کامپایل سی 1.5.0جهت استفاده از این کتابخانه، لازم است افزونه ی اندروید ویرایش 

 یا بالاتر را نصب نمایید. 

استفاده از این کتابخانه برای اتصال داده، می بایست تکه کد زیر را به فایل به منظور 

app/build.gradle  :اضافه نمایید 

android { 

    .... 

    dataBinding { 

        enabled = true 

    } 

} 

 

 

 

 UI (Dataبه  modelداده از اتصال  layoutفایل های -2-15

Binding Layout Files) 

را به  dataآغاز شده و المان  layoutانجام می دهند، با تگ  data bindingای که  layoutفایل های 

 viewرا شامل می شود. این تگ  viewصورت تودرتو در خود دارند و سپس المان آغازین و میزبان 
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در آن قرار می گرفت.در زیر نمونه  root، ریشه یا non-bindingل در واقع المانی است که در یک فای

 را مشاهده می کنید: binding layoutای از یک فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

   <data> 

       <variable name="user" type="com.vogella.android.databinding.User"/> 

   </data> 

   <LinearLayout 

       android:orientation="vertical" 

       android:layout_width="match_parent" 

       android:layout_height="match_parent"> 

       <TextView android:layout_width="wrap_content" 

           android:layout_height="wrap_content" 

           android:text="@{user.firstName}"/> 

       <TextView android:layout_width="wrap_content" 

           android:layout_height="wrap_content" 

           android:text="@{user.lastName}"/> 

   </LinearLayout> 

</layout> 

روسه ی پپروژه ی شما اضافه می شود. در طول  layoutبه فایل های  data-bindingاطلاعات 

build  پروژه، کلاس هایbinding  بر اساس اطلاعات این فایل تولید می شوند. به صورت پیش

ساخته می شود. در واقع اسم فایل با  layoutبر اساس اسم فایل  bindingفرض، اسم کلاس 

" به انتهای آن الصاق می شود. Bindingنگارش شده و سپس پسوند " Pascalنوشتاری  سیستم

باشد، اسم کلاس متعاقبا  activity_main.xmlشما  layoutبرای مثال اگر اسم فایل 

ActivityMainBinding  خواهد بود. این کلاس تمامیbinding  ها از متغیرهای فایلlayout  تگ(

variable  فایل فوق مشاهده می کنید( که اشاره گری به که در نمونهView  های فایلlayout 

( کند. bindها متصل ) viewهستند را شامل می شود و همچنین دقیقا می داند چگونه مقادیر را به 

که در فایل بالا مشاهده می کنید، داده هایی را توصیف می کند که قرار است به صورت  dataالمان 

 ”{}@“با دستور نگارشی  layoutها یا عبارات داخل فایل های  Expression. دو طرفه متصل شوند

 ها نوشته می شوند.  attribute propertyدر 

( تعریف می propertyرا می بینید که یک متغیر ) userبا نام  variableدر این فایل همچنین تگ 

واقع این المان اسم یک آبجکت را جاری بکار گرفته شود. در  layoutکند و این متغیر می تواند در 
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مورد دسترسی قرار می گیرد. برای مثال  layoutهای آن در این فایل  propertyمشخص می کند که 

"@{user.lastName}"  بیانگر مقدار فیلدlastName  از کلاسUser  .می باشد 

2-15-1-data binding  و مدیریتevent ها 
data binding جازه می دهد تا عبارت هایی بنویسید که در اندروید به شما اevent  های ارسالی

اشاره کرد(. اسم  onClickها را مدیریت می کنند )برای مثال می توان به  viewو فعال شده از 

attribute  های مربوط بهevent ( ها بر اساس اسم متد گوش فراخوان آن رخدادlistener 

method ،مشخص می شود. به طور مثال )View.OnLongClickListener  یک متدlistener  به

به این صورت نام گذاری می  eventمرتبط با این  attributeدارد و از اینرو  ()onLongClickنام 

 . android:onLongClickشود: 

Event  ها می توانند به طور مستقیم به متدهایhandler  متناظر آن ها متصل باشند، همان طور

 چسبانده شود.  activityمی تواند به یک متد در   android:onClickکه 

مربوطه، کافی است از یک عبارت اتصال ساده  handlerبه  eventبه منظور تخصیص یک 

(binding expression استفاده کنید. به طوری که مقدار اسم همان متدی باشد که باید با فعال )

یا گوش فرادهنده به  listenerمی تواند  شدن رخداد صدا خورده شود. این عبارت اتصال سپس

 بچسباند.  viewرخداد کلیک را به 

 data modelبروز رسانی رابط کاربری با تغییر رخ داده در -2-15-2
می توان از هر آبجکت ساده ی جاوایی بهره گرفت که در  UIبه  modelاتصال داده از به منظور 

تغییر این آبجکت ساده ی جاوا به صورت خودکار  خوانده می شوند. اما متاسفانه POJOاصطلاح 

، modelهمراه با تغییر در UI  نمی شود. به منظور فراهم آوردن بروز رسانی UIسبب بروز رسانی 

مربوطه را از تغییراتی که در داده ها  UI( باید بتوانند بخش data objectآبجکت حاوی داده ها )

 modelدر  ها از تغییرات view زم جهت اطلاع رسانیرخ می دهد، مطلع کنند. در کل سه مکانی

 . Observable objects 2 .Observable fields 3 .Observable collections. 1وجود دارد: 

را ارائه می دهد که شما می توانید از آن ارث  BaseObservableبرای روش اول، اندروید کلاس 

ه می دارد، موظف است به محض اینکه مقادیر بری کنید. این کلاس که داده ها را در خود نگ
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property  ،ها تغییر کردندview  ها از این تغییرات با خبر کند. جهت اعطا نمودن این امکان، کافی

را در بالای تابعی که داده را می خواند درج نموده و   Bindable@( annotationاست دستور )

(، از طریق setterمقدار را تنظیم می کند ) از تغییرات را در تابعی که viewمطلع ساختن 

 انجام دهید.    ;notifyPropertyChanged(BR.celsius)تابع

package com.vogella.android.databinding; 

import android.databinding.BaseObservable; 

import android.databinding.Bindable; 

import java.util.Observable; 

public class TemperatureData extends BaseObservable { 

    private String celsius; 

    public TemperatureData(String celsius) { 

        this.celsius = celsius; 

    } 

    @Bindable                                      1 

    public String getCelsius() { 

        return celsius; 

    } 

    public void setCelsius(String celsius) { 

        this.celsius = celsius;  2 

        notifyPropertyChanged(BR.celsius);          

    } 

} 

 جهت خواندن داده ی مربوطه  getter.  یک 1

یک کلاس  BR.celsiusها را از تغییرات با خبر می سازید.  listener. توسط این بخش از کد تمامی 2

 می باشد. Android studioتولید شده توسط 

 viewبه محض رخداد هر گونه بروز رسانی و تغییر در داده، فراخوانی می شود و  listenerاین 

ی متناظر را به تناسب با تغییر رخ داده ویرایش می کند. با این مکانیزم برنامه نویس اطمینان ها

 مربوطه نیز بروز رسانی می شود.  UIتغییر کردند، بخش  modelحاصل می کند که هرگاه مقادیر 

 و نمونه ای از کاربرد آن data bindingپیاده سازی -2-15-3
پشتیبانی می کنند  data bindingای که از  layoutشد، فایل های  همان طور که در بالا نیز گفته

را شامل می شود که تعریف کننده ی داده ای است که  dataآغاز شده و یک المان  layoutبا تگ 

را داریم که  rootمیزبان و  view، تگ dataیا دوطرفه متصل شوند. پس از المان  bindقرار است 

و عنصر آغازین محسوب می شد. عبارت  rootهمان  non-binding ساده و layoutدر یک فایل 
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در فایل مزبور  ”{}@“( با دستور نگارشی binding expressionsهای اتصال دو طرفه ی داده ها )

 نوشته می شوند.

 یک فایل نمونه به صورت زیر نوشته می شود.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

   <data> 

       <variable name="user" type="com.vogella.android.databinding.User"/> 

   </data> 

   <LinearLayout 

       android:orientation="vertical" 

       android:layout_width="match_parent" 

       android:layout_height="match_parent"> 

       <TextView android:layout_width="wrap_content" 

           android:layout_height="wrap_content" 

           android:text="@{user.firstName}"/> 

       <TextView android:layout_width="wrap_content" 

           android:layout_height="wrap_content" 

           android:text="@{user.lastName}"/> 

   </LinearLayout> 

</layout> 

 layoutتعریف می کند که می تواند داخل این  property، در واقع یک dataدر المان  userمتغیر 

 مورد استفاده قرار گیرد.

بکار می  layout( و همراه این data objectآبجکتی که داده ها را در خود کپسوله کرده است )

 رود، می تواند ظاهری مشابه نمونه ی زیر داشته باشد.

package com.vogella.android.databinding; 

public class User { 

   public final String firstName; 

   public final String lastName; 

   public User(String firstName, String lastName) { 

       this.firstName = firstName; 

       this.lastName = lastName; 

   } 

} 

 

package com.vogella.android.databinding; 

import android.app.Activity; 

import android.databinding.DataBindingUtil; 

import android.databinding.ViewDataBinding; 

import android.os.Bundle; 

import com.vogella.android.databinding.databinding.ActivityMainBinding; 

public class MainActivity extends Activity { 

    @Override 
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    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        ActivityMainBinding binding = DataBindingUtil.setContentView(this, R.layout.activity_main); 

        User user = new User("Test", "User"); 

        binding.setUser(user); 

    } 

} 

 در پروژه  data bindingتمرین: استفاده از 

( به وسیله UI widgetبین المان های رابط کاربری ) در طی این پروژه ساده خواهید آموخت چگونه

تعامل بر قرار نمایید. ابتدا یک اپلیکیشن جدید اندرویدی با اسم پکیج  data bindingی 

com.vogella.android.databinding  .ایجاد نمایید 

 به پروژه data bindingافزودن کتابخانه ی  -2-15-4
ده و با افزودن تکه کد زیر به بخش مربوطه در این فایل، قابلیت را باز نمو app/build.gradleفایل 

data binding  را فعال نمایید. توجه کنید که بایدbuild file  مناسب را انتخاب نمایید )آن فایلی

 را دارد(.  applicationکه نود 

apply plugin: 'com.android.application' 

android { 

    dataBinding { 

        enabled = true 

    } 

        .... [REST AS BEFORE...] 

 

  modelاز تغییرات در  viewساخت کالس جهت مطلع ساختن -2-15-5

 کلاس های زیر را تعریف نمایید.

package com.vogella.android.databinding; 

import android.databinding.BaseObservable; 

import android.databinding.Bindable; 

import android.databinding.ObservableField; 

import java.util.Observable; 

public class TemperatureData extends BaseObservable{ 

    private String celsius; 

    public TemperatureData(String celsius) { 

        this.celsius = celsius; 

    } 

    private String fahrenheit; 
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    @Bindable 

    public String getCelsius() { 

        return celsius; 

    } 

    public void setCelsius(String celsius) { 

        this.celsius = celsius; 

        notifyPropertyChanged(BR.celsius); 

    } 

} 

 

package com.vogella.android.databinding; 

public interface MainActivityContract { 

    public interface Presenter { 

        void onShowData(TemperatureData temperatureData); 

    } 

    public interface View { 

        void showData(TemperatureData temperatureData); 

    } 

} 

 

package com.vogella.android.databinding; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

public class MainActivityPresenter { 

    private MainActivityContract.View view; 

    public MainActivityPresenter(MainActivityContract.View view) { 

        this.view = view; 

    } 

    public void onShowData(TemperatureData temperatureData) { 

        view.showData(temperatureData); 

    } 

} 

  data bindingتنظیم و ویرایش فایل ها برای استفاده از قابلیت -2-15-6
 را به صورت زیر ویرایش نمایید.  layoutفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

    <data> 

        <variable 

            name="temp" 

          type="com.vogella.android.databinding.TemperatureData" /> 

        <variable 

            name="presenter"         type="com.vogella.android.databinding.MainActivityPresenter"/> 

    </data> 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:orientation="vertical" 
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        android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

        android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

        android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

        android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"> 

        <TextView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="@={temp.celsius}" 

            android:id="@+id/textView" /> 

        <EditText 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_marginTop="8dp" 

            android:text="@={temp.celsius}" /> 

        <Button 

            android:text="Show data model" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:onClick="@{() -> presenter.onShowData(temp)}" 

            android:id="@+id/button" /> 

    </LinearLayout> 

</layout> 

ممکن است تعدادی پیغام هشدار در ویرایشگر مشاهده نمایید. برای مثال ممکن است : توجه

ایید. شده در پروژه استفاده شده است دریافت نم hard-codeپیغامی مبنی بر اینکه رشته های 

  در بخش های آتی برای شما شرح می دهیم چگونه این پیغام ها را برطرف نمایید.  

package com.vogella.android.databinding; 

import android.app.Activity; 

import android.databinding.DataBindingUtil; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.Toast; 

import com.vogella.android.databinding.databinding.ActivityMainBinding; 

public class MainActivity extends Activity implements MainActivityContract.View { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        ActivityMainBinding binding = DataBindingUtil.setContentView(this, R.layout.activity_main); 

        MainActivityPresenter mainActivityPresenter = new MainActivityPresenter(this); 

        TemperatureData temperatureData = new TemperatureData("10"); 

        binding.setTemp(temperatureData); 

        binding.setPresenter(mainActivityPresenter); 

    } 

    @Override 

    public void showData(TemperatureData temperatureData) { 

        String celsius = temperatureData.getCelsius(); 

        Toast.makeText(this, celsius, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

} 
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 تنظیم نمایید. data bindingرا برای فعال سازی  MainActivityکد کلاس 

 تست اپلیکیشن

می توانید اپلیکیشن خود را در محیط شبیه ساز راه اندازی نمایید. با کلیک بر روی دکمه، یک 

popup .حامل داده های مرتبط به نمایش در می آید 

به صورت خودکار بروز TextView ادیر المان ، می بینید که مقEditTextبا تایپ کردن در فیلد 

 رسانی می شود.

 

 بخش ششم :

  در اندروید ListViewاستفاده از کلاس -2-16

  ListViewدر اندروید با کالس  listپیاده سازی 
در اندروید  fragmentو  activityرا با  ListViewمقاله ی حاضر به شما آموزش می دهد چگونه 

 بکار ببرید. 

 

مجموعه ای سازماندهی شده از المان ها در اندروید یک الگوی بسیار معمول در اپلیکیشن  نمایش

های تحت موبایل است. کاربر رو به روی خود لیستی از آیتم ها را می بیند و می تواند به راحتی 

 در تصویر زیر به نمایش گذاشته شده است.  activityداخل آن پیمایش کند. چنین 
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، کاربر از طریق نوار ابزار با لیست تعامل بر قرار می کند. به طور مثال، یک دکمه به طور معمول

در نوار ابزار که لیست را بروز رسانی نموده و آیتم هایی را از آن حذف یا به آن اضافه می کند. 

ه آیتم های فردی لیست را می توان انتخاب نمود که به دنبال این انتخاب نوار ابزار بروز آوری شد

یا ممکن است یک صفحه ی جدید با جزئیات فراوان به نمایش در آید. در زیر می بینید که با انتخاب 

 دیگری راه اندازی شده و برای کاربر به نمایش در می آید.  activityیک آیتم از لیست، 
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 ListViewالمان رابط کاربری /widgetاندروید و -2-17

2-17-1-View ت هاهایی برای مدیریت لیس 
 ListView( اندروید برای پیاده سازی لیست های ساده، دو کلاس frameworkچارچوب نرم افزاری )

را ارائه می دهد. با بهره گیری از این دو کلاس، برنامه نویس قادر خواهد  ExpandableListViewو 

 بود به راحتی لیست های قابل پیمایش با نوار اسکرول را پیاده سازی کند. 

علاوه بر سازمان دهی المان ها، آن ها را در دو سطح یا گروه متمایز  ExpandableListViewکلاس 

می دهد، به طوری که کاربر می تواند با کلیک بر روی هر یک، المان های فرزند آن دو را       قرار 

 به صورت جداگانه مشاهده کند. 
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 نوع داده ای آیتم های لیست-2-17-2
ست به نمایش در می آیند، می توانند یک آبجکت جاوا از هر نوعی باشد. کلاس آیتم هایی که در لی

adapter  داده های مربوطه را ازdata object  کلاسی که داده ها در آن کپسوله شده اند( استخراج(

 تخصیص می دهد.  ListViewهای متناظر در  viewکرده و داده های واکشی شده را به 

این  adapterلیست خوانده می شوند. کلاس  data modelمول همان این آیتم ها به طور مع

یک پل ارتباطی است که داده  adapterداده ها را به عنوان ورودی دریافت می کند. در حقیقت 

تحویل می دهد. این داده ها  Adapter viewها را از منبع داده )مثلا آرایه( خوانده و آن ها را به 

 قرار داده شده و در نمایشگر ارائه می شوند. UIننت های نهایتا در اختیار کامپو

2-17-3-Adapter ها 
adapter  در واقعdata model  اپلیکیشن را مدیریت می کند و آن را با توجه به المان های فردی

 BaseAdapterخود از کلاس  adapterبروز رسانی کرده و تطبیق می دهد. کلاس  widgetدر 

 مشتق می شود. 

تشکیل  layoutیا المان رابط کاربری اطلاعاتی را نشان می دهد، خود از یک  widgetکه در  هر خط

شده و می تواند بر اساس نیاز پیچیده یا ساده باشد. ظاهر کلی سطرها در لیست اغلب به این 

صورت است که در سمت چپ یک عکس قابل مشاهده است و در وسط دو خط متن مانند تصویر 

 ی شود.زیر را شامل م

 

 

 متناظر این سطر از لیست می تواند به صورت زیر باشد.  layoutفایل 

 

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="fill_parent" 

   android:layout_height="?android:attr/listPreferredItemHeight" 

    android:padding="6dip" > 
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    <ImageView 

        android:id="@+id/icon" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_marginRight="6dip" 

        android:contentDescription="TODO" 

        android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/secondLine" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="26dip" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_toRightOf="@id/icon" 

        android:ellipsize="marquee" 

        android:singleLine="true" 

        android:text="Description" 

        android:textSize="12sp" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/firstLine" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_above="@id/secondLine" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_alignWithParentIfMissing="true" 

        android:layout_toRightOf="@id/icon" 

        android:gravity="center_vertical" 

        android:text="Example application" 

        android:textSize="16sp" /> 

</RelativeLayout> 

 

می کند )آن را در حافظه  inflateمربوطه را  layoutبه ازای هر سطر در لیست،  adapterکلاس 

را  layoutهر  ()getViewمی نماید(. در واقع با استفاده از متد  UIبارگذاری و آماده ی نمایش در 

 های مرتبط در سطر میزبان متصل می کند.   viewواکشی و سپس داده های آن را به 

Adapter  از طریق متدsetAdapter  که به آبجکتListView  الحاق شده، بهListView  متصل می

 شود.
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هایی که از  viewاستفاده می کند، بلکه سایر  Adapterنیست که از  ListViewاین تنها  :توجه

Adapterview  ارث بری دارند، نظیرSpinner ،Gallery  وStackView  نیز برای واکشی داده های

 با این کلاس همکاری دارند. خود

 فیلتر و مرتب سازی داده ها -2-17-4

می باشد. منطق مربوطه را می بایست  adapterفیلتر کردن و مرتب سازی داده ها بر عهده ی 

 اختصاصی خود )که از کلاس پدر ارث بری کردید( پیاده سازی نمایید.  adapterدر بدنه ی 

  adapterبروز رسانی داده ها در -2-17-5
زمانی فراخوانی می شود که داده ها تغییر  adapterدر کلاس  ()notifyDataSetChangedمتد 

 کرده باشند یا داده های جدید در دسترس قرار گرفته باشد. 

زمانی صدا خورده می شود که داده ها دیگر در دسترس  ()notifyDataSetInvalidatedمتد 

 نباشند. 

 ی آگاهی از تغییراتبرا listenerتعریف -2-17-6
برای واکنش نشان دادن به تغییراتی که در لیست رخ می دهد )برای مثال انتخابی که کاربر می 

 خود الحاق کنید. ListViewبه  OnItemClickListenerکند(، لازم است یک 

listView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { 

        @Override 

        public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, 

                int position, long id) { 

                Toast.makeText(getApplicationContext(), 

                        "Click ListItem Number " + position, Toast.LENGTH_LONG) 

                        .show(); 

        } 

}); 

 

 

 

 

 

2-18-Adapter  پیش فرض 
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 ( اندرویدplatformپیش فرض محیط ) adapterکالس های -2-18-1

با پیاده سازی پیش فرض ارائه می دهد که مهم ترین و پرکاربردترین آن  adapterاندروید تعدادی 

که زمانی استفاده  CursorAdapter.ArrayAdapterو  ArrayAdapterها به شرح زیر می باشد: 

که می  java.util.List. SimpleCursorAdapterای آرایه باشد و دیگری می شود که منبع داده 

تواند به هنگام کار با داده های مستقر در دیتابیس مورد استفاده قرار گیرد )منبع داده ای یک 

cursor  .)برای ردیف های دیتابیس باشد 

  ArrayAdapterاستفاده از -2-18-2

یا آرایه ای از آبجکت های جاوا را به عنوان ورودی می تواند یک لیست  ArrayAdapterکلاس 

را به ازای  ()toStringدریافت کند. هر آبجکت جاوایی به یک سطر نگاشت می شود. در واقع متد 

 قرار می دهد.  TextViewمی سازد و آن را در  viewهر المان در آرایه صدا می زند و یک شی 

( کلاس Constructorرا در تابع سازنده ) viewیا شناسه ی منحصربفرد  IDشما می توانید 

ArrayAdapter  تعریف کنید. در غیر این صورت شناسه یandroid.R.id.text1  یش به صورت پ

 فرض مورد استفاده قرار می گیرد. 

 dataبه شما این امکان را می دهد تمامی المان های موجود در منبع داده ) ArrayAdapterکلاس 

structureا فراخوانی متد( را بclear()   حذف نمایید. سپس شما می توانید به وسیله ی متدadd() 

 جدید اضافه نمایید. Collectionیک  ()addAllالمان های جدید و به وسیله ی 

( را ویرایش برای مثال آرایهاین امکان نیز برای توسعه دهنده وجود دارد که محتوای منبع داده )

، این آبجکت را از تغییرات adapterدر  ()notifyDataSetChangedمتد  نموده و سپس با فراخوانی

 در داده ها آگاه نمایید. 

خود تغییر دهید، در آن صورت منبع داده ی اصلی  adapterاگر می خواهید داده ها را در : توجه

(underlying data structure نیز باید این عملیات را پشتیبانی کند. برای مثال، کلاس )ArrayList 

 این  امکان را به شما می دهد ولی این امر درمورد آرایه صادق نیست. 
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  ArrayAdapterبا  ListViewنمونه ی استفاده از -2-18-3

         را به نمایش  activity_listviewexampleactivity.xmlبه نام  layoutزیر، یک قطعه از فایل  XMLکد 

 را شامل می شود.  ListViewبری می گذارد که کامپوننت رابط کار

<ListView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@+id/listview" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

را به نمایش می گذارد. این مثال برای چیدمان و  activityدر یک  ListViewمثال زیر کاربرد آبجکت 

( platformپیش فرض و آماده ی محیط اندروید ) layout( از یک row layoutتنظیم ظاهر سطرها )

بهره می گیرد. علاوه بر آن مثال حاضر حذف آیتم ها از لیست را همراه با انیمیشن به نمایش می 

 گذارد.

package com.vogella.android.listview.withanimation; 

public class ListViewExampleActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_listviewexampleactivity); 

                final ListView listview = (ListView) findViewById(R.id.listview); 

                String[] values = new String[] { "Android", "iPhone", "WindowsMobile", 

                                "Blackberry", "WebOS", "Ubuntu", "Windows7", "Max OS X", 

                                "Linux", "OS/2", "Ubuntu", "Windows7", "Max OS X", "Linux", 

                                "OS/2", "Ubuntu", "Windows7", "Max OS X", "Linux", "OS/2", 

                                "Android", "iPhone", "WindowsMobile" }; 

                final ArrayList<String> list = new ArrayList<String>(); 

                for (int i = 0; i < values.length; ++i) { 

                        list.add(values[i]); 

                } 

                final StableArrayAdapter adapter = new StableArrayAdapter(this, 

                                android.R.layout.simple_list_item_1, list); 

                listview.setAdapter(adapter); 

                listview.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 

                        @Override 

                        public void onItemClick(AdapterView<?> parent, final View view, 

                                        int position, long id) { 

                                final String item = (String) parent.getItemAtPosition(position); 

                                view.animate().setDuration(2000).alpha(0) 

                                                .withEndAction(new Runnable() { 

                                                        @Override 

                                                        public void run() { 

                                                                list.remove(item); 
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                                                                adapter.notifyDataSetChanged(); 

                                                                view.setAlpha(1); 

                                                        } 

                                                }); 

                        } 

                }); 

        } 

        private class StableArrayAdapter extends ArrayAdapter<String> { 

 

                HashMap<String, Integer> mIdMap = new HashMap<String, Integer>(); 

                public StableArrayAdapter(Context context, int textViewResourceId, 

                                List<String> objects) { 

                        super(context, textViewResourceId, objects); 

                        for (int i = 0; i < objects.size(); ++i) { 

                                mIdMap.put(objects.get(i), i); 

                        } 

                } 

                @Override 

                public long getItemId(int position) { 

                        String item = getItem(position); 

                        return mIdMap.get(item); 

                } 

                @Override 

                public boolean hasStableIds() { 

                        return true; 

                } 

        } 

} 

 

 

 

 های اختصاصی adapterپیاده سازی -2-19

 اختصاصی adapterساخت یک -2-19-1

با  adapter، می بایست خود یک کلاس viewبرای مدیریت تخصیص داده و پشتیبانی از چندین 

 سازی اختصاصی تعریف نمایید.  پیاده
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را به ارث ببرید و یا به طور  adapterبرای این منظور ابتدا لازم است یک کلاس پیاده سازی شده ی 

 یک کلاس فرزند ایجاد کرده و بدنه ی آن را خود پیاده سازی کنید.  BaseAdapterمستقیم از کلاس 

اختصاصی پیاده  adapterبری کرده و یک  ارث ArrayAdapter: اغلب توسعه دهنده از کلاس توجه

 BaseAdapterمی کند. این کار به مراتب ساده تر از ایجاد کلاس فرزند و ارث بری مستقیم از     سازی 

 است. 

 آماده سازی سطر از لیست-2-19-2

Adapter  می بایست به ازای هر سطر از لیست، یکlayout ( ایجاد کند. آبجکتinstance )ListView 

صدا می زند. به واسطه ی این  Adaterرا برای هر المان در لیست، در سطح کلاس  ()getViewتد م

 layoutهای مربوطه در  viewمربوط به سطر را ایجاد کرده و داده ها را به  adapter layoutمتد 

 نگاشت می کند.    

               دیگر  viewن چندین ( است که خود میزباlayout manager)یک  ViewGroupمعمولا یک  rootاین 

نام برد. تصویر زیر یک لیست را با  TextViewو  ImageViewمی باشد. به عنوان مثال می توان از 

layout .های متفاوت برای سطرهای زوج و فرد نشان می دهد 
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 تبدیل می کند. listviewرا خوانده و آن را به  XMLفایل  ()getViewمتد 

کرده و  inflateخود را بارگذاری یا  XMLمبتنی بر  layoutفایل  ()getViewه از متد حال با استفاد

های سطر مورد نظر را بر اساس آبجکت جاوا تنظیم می کنید )آن ها  viewسپس محتوای تک تک 

 XMLمبتنی بر  layoutکردن فایل  inflateرا با داده هایی از آبجکت جاوا پر می کنید(. به منظور 

 استفاده نمایید.    LayoutInflatorی توانید از سرویس خود، م

(، به راحتی به inflateها را خوانده و در حافظه بارگذاری می کند ) layoutاین سرویس که  :توجه

و یا فراخوانی متد  activityدر سطح کلاس  getLayoutInflator()واسطه ی فراخوانی متد 

YOUT_INFLATER_SERVICE)context.getSystemService(Context.LA  به راحتی قابل دسترسی

 می باشد. 

 viewکرد،  inflateمربوطه را در حافظه بارگذاری و به اصطلاح  layoutفایل  adapterپس از اینکه 

را پیدا می کند و متعاقبا آن ها را با داده پر می نماید. همان طور که قبلا  layoutهای متناظر در 

، کافی است متد layoutفردی در ، جهت پیدا کردن المان های نیز به آن اشاره شده

findViewById()  را بر رویtop level view (view  میزبان کهview  مورد نظر در آن تعریف شده

      فراخوانی نمایید.است( 

 

 customاختصاصی و  adapterنمونه ای از پیاده سازی یک 

 adapterده سازی اختصاصی را نشان می دهد. این آبجکت با پیا adapterکد زیر بدنه ی یک کلاس 

( در یکی از پوشه های ok.pngو  no.png) pngفرض می گیرد شما دو فایل تصویری 

directory]]res/drawable   خود دارید. کد نوشته شده در اینadapter فایل ،XML layout  را در

پیدا می کند و سپس محتوای  layoutرا در های مربوطه  view( کرده، inflateحافظه بارگذاری )

 آن ها را بر اساس داده های ورودی مقداردهی و تنظیم می نماید. 

package de.vogella.android.listactivity; 

import android.content.Context; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 
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import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

 

public class MySimpleArrayAdapter extends ArrayAdapter<String> { 

        private final Context context; 

        private final String[] values; 

        public MySimpleArrayAdapter(Context context, String[] values) { 

                super(context, -1, values); 

                this.context = context; 

                this.values = values; 

        } 

        @Override 

        public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

                LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context 

                                .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

                View rowView = inflater.inflate(R.layout.rowlayout, parent, false); 

                TextView textView = (TextView) rowView.findViewById(R.id.label); 

                ImageView imageView = (ImageView) rowView.findViewById(R.id.icon); 

                textView.setText(values[position]); 

                // change the icon for Windows and iPhone 

                String s = values[position]; 

                if (s.startsWith("iPhone")) { 

                        imageView.setImageResource(R.drawable.no); 

                } else { 

                        imageView.setImageResource(R.drawable.ok); 

                } 

                return rowView; 

        } 

} 

 adapterاز طریق کالس  data modelبروز  رسانی -2-19-3

)آبجکتی که داده ها را  data modelهایی داشته باشد که با  viewسطر مورد نظر می تواند 

تعامل دارند. به طور مثال، شما می توانید  adapterمی کند( از طریق کلاس                کپسوله 

تیک دار و  Checkboxه باشید و هر زمان که این مربوط به سطر داشت layoutدر  Checkboxیک 

نیز همگام با آن تغییر کرده و بروز  modelآبجکت  به اصطلاح انتخاب شد، داده های موجود در

 رسانی شوند.  

2-20-ListActivity  وListFragment  
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 ListViewظرف آماده و پیش فرض برای استفاده از -2-20-1
ویژه، پیاده سازی و مدیریت لیست را برای  activityها و کلاس های  fragmentاندروید با ارائه ی 

 توسعه دهنده بسیار آسان می کند. 

و  ListActivity، اندروید به ترتیب کلاس های fragmentو  activityبرای ایجاد لیست در 

ListFragment  .را ارائه می دهد 

یا  activityنیست چرا که  layoutیص لازم به ذکر است که برای این المان ها نیازی به تخص

fragment  مورد نظر خود به صورت پیش فرض خود یکListView  .آماده دارند 

ListActivity  وListFragment ( به برنامه نویس این اجازه را می دهند تا با بازنویسیoverride )

 ت کند. انتخاب آیتم ها در لیست را مدیری ()onListItemClickپیاده سازی متد 

را به وسیله ی متد  adapterهر دو کلاس همچنین این اختیار به برنامه نویس می دهند تا 

SetListAdapter()  بهListView .پیش فرض متصل کند 

 را نشان می دهد.  ListFragmentنمونه کد زیر یک پیاده سازی ساده از 

 

package de.vogella.android.fragments; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ListView; 

import android.app.ListFragment; 

public class MyListFragment extends ListFragment { 

        @Override 

        public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onActivityCreated(savedInstanceState); 

                String[] values = new String[] { "Android", "iPhone", "WindowsMobile", 

                                "Blackberry", "WebOS", "Ubuntu", "Windows7", "Max OS X", 

                                "Linux", "OS/2" }; 

                ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(getActivity(), 

                                android.R.layout.simple_list_item_1, values); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

        @Override 

        public void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) { 

                // TODO implement some logic 
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        } 

} 

 را به نمایش می گذارد.  ListActivityنمونه کد بعدی که مشاهده می کنید، استفاده از 

 

package de.vogella.android.listactivity; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

public class MyListActivity extends ListActivity { 

        public void onCreate(Bundle icicle) { 

                super.onCreate(icicle); 

                String[] values = new String[] { "Android", "iPhone", "WindowsMobile", 

                                "Blackberry", "WebOS", "Ubuntu", "Windows7", "Max OS X", 

                                "Linux", "OS/2" }; 

                ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

                                android.R.layout.simple_list_item_1, values); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

} 

2-20-2-ListActivity  وlayout  اختصاصی 
اختصاصی داشته  layoutفایل  ListFragmentو  ListActivityشما می توانید برای هر دو کلاس 

ای که مقدار  ListViewارائه شده به دنبال  layoutدر  activityیا  fragmentباشید. در این مثال، 

android:id پیش فرض بر روی  آن به صورت@android:id/list  تنظیم شده است، می گردد. تکه

 کد زیر این کاربرد را به نمایش می گذارد.

<ListView 

  android:id="@android:id/list" 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" > 

</ListView> 

خود اضافه نکنید، اپلیکیشن  layoutرا در  ListViewاستفاده نکرده یا  IDین در صورتی که از ا :توجه

 مربوطه از کار می افتد.  fragmentیا  activityبه هنگام نمایش 

 

 برای لیست خالی placeholdderمکان نگهدار/ viewانتخاب یک -3-20-2
د استفاده کنید. چنانچه خو layoutدر  @android:id/emptyبا شاسنه ی  viewاز یک  می توانید

ListView  تهی باشد، در آن صورتactivity  وfragment  مربوطه اینview  را به صورت خودکار
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ای شما می  viewنمایش می دهند و در غیر این صورت آن را به طور کلی مخفی می کند. در چنین 

 توانید یک پیغام خطا را به نمایش بگذارید. 

 

  ListActivityو  ListViewتمرین: استفاده از 

را نمایش می دهد. در این پروژه  ListActivityدر  ListViewپروژه ی زیر نحوه ی استفاده از یک 

آماده ی اندروید برای سطرها  layoutو یک  ArrayAdapterشما از کلاس از پیش تعریف شده ی 

 استفاده می کنید. 

ام و یک کلاس به ن  de.vogella.android.listactivityیک پروژه ی جدید اندروید به نام 

MyListActivity  .ایجاد کنید 

 

را بر اساس نمونه کد  زیر ویرایش نمایید. همان طور که می بینید متد  MyListActivityکلاس 

setContentView()  .استفاده نشده است 

package de.vogella.android.listactivity; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Toast; 

public class MyListActivity extends ListActivity { 

        public void onCreate(Bundle icicle) { 

                super.onCreate(icicle); 

                String[] values = new String[] { "Android", "iPhone", "WindowsMobile", 

                                "Blackberry", "WebOS", "Ubuntu", "Windows7", "Max OS X", 

                                "Linux", "OS/2" }; 

                ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

                                android.R.layout.simple_list_item_1, values); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

        @Override 

        protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) { 

                String item = (String) getListAdapter().getItem(position); 

                Toast.makeText(this, item + " selected", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
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        } 

} 

 

 اختصاصی layoutبا  ListActivityتمرین: 

مربوط به سطرها را خود به صورت اختصاصی تعریف کرده و آن را  layoutدر مثال حاضر، فایل 

 بکار می برید.  adapterدر 

پروژه ی   directory]]res/layoutرا در پوشه ی  rowlayout.xmlابتدا فایل 

de.vogella.android.listactivity ایید. ایجاد نم 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" > 

    <ImageView 

        android:id="@+id/icon" 
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        android:layout_width="22px" 

        android:layout_height="22px" 

        android:layout_marginLeft="4px" 

        android:layout_marginRight="10px" 

        android:layout_marginTop="4px" 

        android:src="@drawable/ic_launcher" > 

    </ImageView> 

    <TextView 

        android:id="@+id/label" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@+id/label" 

        android:textSize="20px" > 

    </TextView> 

</LinearLayout> 

Activity  خود را جهت استفاده ازlayout  .جدید ویرایش نمایید 

package de.vogella.android.listactivity; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Toast; 

public class MyListActivity extends ListActivity { 

        public void onCreate(Bundle icicle) { 

                super.onCreate(icicle); 

                String[] values = new String[] { "Android", "iPhone", "WindowsMobile", 

                                "Blackberry", "WebOS", "Ubuntu", "Windows7", "Max OS X", 

                                "Linux", "OS/2" }; 

                // use your custom layout 

                ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

                                R.layout.rowlayout, R.id.label, values); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

        @Override 

        protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) { 

                String item = (String) getListAdapter().getItem(position); 

                Toast.makeText(this, item + " selected", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

} 
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 اختصاصی  adapterآموزش: پیاده سازی 

" استفاده می کند. این دو فایل در پوشه ok.png" و "no.pngبرنامه ی زیر از دو فایل تصویری "

را ایجاد کنید. در صورتی که  قرار دارند. شما بایستی آیکون های خود "res/drawable-mdpi"ی 

را کپی کرده و با استفاده از یک برنامه ی  "icon.png"آیکون دلخواه را پیدا نکردید، می توانید 

 گرافیکی آن را کمی تغییر دهید و دومین آیکون را هم به همین ترتیب ایجاد نمایید. 

 UIو  modelو پل ارتباطی بین  adapterرا ایجاد کنید. این کلاس  MySimpleArrayAdapterکلاس 

 خواهد بود.  

package de.vogella.android.listactivity; 

import android.content.Context; 

import android.view.LayoutInflater; 
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import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

public class MySimpleArrayAdapter extends ArrayAdapter<String> { 

        private final Context context; 

        private final String[] values; 

        public MySimpleArrayAdapter(Context context, String[] values) { 

                super(context, R.layout.rowlayout, values); 

                this.context = context; 

                this.values = values; 

        } 

        @Override 

        public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

                LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context 

                                .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

                View rowView = inflater.inflate(R.layout.rowlayout, parent, false); 

                TextView textView = (TextView) rowView.findViewById(R.id.label); 

                ImageView imageView = (ImageView) rowView.findViewById(R.id.icon); 

                textView.setText(values[position]); 

                // Change the icon for Windows and iPhone 

                String s = values[position]; 

                if (s.startsWith("Windows7") || s.startsWith("iPhone") 

                                || s.startsWith("Solaris")) { 

                        imageView.setImageResource(R.drawable.no); 

                } else { 

                        imageView.setImageResource(R.drawable.ok); 

                } 

                return rowView; 

        } 

} 

 را به صورت زیر ویرایش نمایید. activity، لازم است adapterبرای استفاده از این 

 

.to the following activity To use this adapter, change the 

package de.vogella.android.listactivity; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

public class MyListActivity extends ListActivity { 

        public void onCreate(Bundle icicle) { 

                super.onCreate(icicle); 

                String[] values = new String[] { "Android", "iPhone", "WindowsMobile", 

                                "Blackberry", "WebOS", "Ubuntu", "Windows7", "Max OS X", 

                                "Linux", "OS/2" }; 

                MySimpleArrayAdapter adapter = new MySimpleArrayAdapter(this, values); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

} 
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با اجرای این برنامه لیستی از آیتم ها را مشاهده می کنید که کنار برخی آیکون ضرب در و کنار 

 برخی دیگر تیک دیده می شود. 

 

2-21-ListView و مبحث کارایی و سرعت اپلیکیشن 

ت و کاربران انتظار واکنش سریع کارایی و سرعت در اندروید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار اس

و سرعت بالای پاسخگویی از اپلیکیشن را دارند. از لحاظ قدرت سخت افزاری و منابع موجود، یک 

 دستگاه اندروید به هیچ وجه با کامپیوترهای دسکتاپ قابل مقایسه نیست. 

ازی نمایید و لیست خود را به صورت بهینه پیاده س adapterدر این بخش شرح خواهیم داد چگونه 

عملیات غیر ضروری را جهت افزایش سرعت اپلیکیشن و صرفه جویی در مصرف منابع سیستم 
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طوری  ArrayAdapterهای پیش فرض اندروید همچون  adapterکاهش دهید. گفتنی است که 

 طراحی شده اند که از لحاظ کارایی کاملا بهینه هستند.

 عملیات سنگین و زمان بر-2-21-1
می شوند، در نهایت به آبجکت های  inflateخوانده و  layout XMLهایی که از فایل  viewتمامی 

Java  تبدیل می شوند. این دو فرایند هر دو علاوه بر زمان بر بودن، حافظه ی قابل توجهی را به

 می دهند.        خود اختصاص

کردن  inflateه اندازه ی بسیار زمان بر است، هرچند ب ()findViewByIdبعلاوه، استفاده از متد 

 سنگین نیست.   XMLفایل های 

و ایجاد آبجکت های جاوا  layoutفایل های  inflationجلوگیری از -2-21-2

 جهت بهینه سازی برنامه
معمولا اطلاعات بیشتری نسبت به سطرهای قابل مشاهده در صفحه  ListViewیک آبجکت 

های مربوطه  viewت پیمایش کند، آن هنگام سطرها و دربردارد. چنانچه کاربر با اسکرول داخل لیس

ی هریک از ناحیه ی قابل مشاهده برای کاربر خارج می شوند. آبجکت های جاوا که این سطرها را 

ها هستند، قابل بازیافت و استفاده ی مجدد برای  viewبه نمایش می گذارند و در واقع کد پشت 

 در صفحه به نمایش در می آیند. سطرهایی می باشند که با پیمایش کاربر، 

 ()getViewاگر اندروید تشخیص دهد که سطری دیگر در صفحه جاری قابل مشاهده نیست، به متد 

بازیافت کند  convertViewمرتبط را از طریق پارامتر  viewاجازه می دهد تا  adapterاز کلاس 

(reuse .) 

ها که با  viewهای موجود در سلسله مراتب  viewمی تواند داده های جدید را به  adapterکلاس 

 XMLشدن فایل  inflateدر دسترس قرار گرفته، متصل کند. این امر مانع از  convertViewپارامتر 

 می شود.  Javaو ایجاد آبجکت های جدید 
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را به پارامتر  null(، سیستم اندروید باید مقدار reuseچنانچه امکان بازیافت یک سطر وجود نداشت )

convertView  ارسال کند. در واقع، این کد موجود در بدنه یadapter  است که باید مکانیزمی برای

 مدیریت این سناریو پیاده سازی کند. 

در اپلیکیشن جهت بهینه  View holderاستفاده از الگوی توسعه ی -2-21-3

 سازی
تا از فراخوانی متد این امکان را فراهم می کند  ViewHolderپیاده سازی الگو توسعه ی 

findViewById()  در کلاسadapter .جلوگیری شود 

ViewHolder  معمولا یک کلاس درون ساختهstatic  درadapter  هست که اشاره گرهایی در قالب

تعریف شده( در خود نگهداری می  layoutهای مربوطه )که متناظر آن ها در فایل  viewمتغیر به 

متناظر در سطر  view)و به صورت یک تگ( به  ()setTagسیله ی متد کند. این اشاره گرها به و

 مورد نظر متصل می شوند. 

را با متد  ViewHolderرا دریافت کردیم، آنگاه می توانیم نمونه ای از  convertViewچنانچه آبجکت 

getTag()  بازیابی کرده وattribute ر( های جدید را به وسیله ی اشاره گر )متغیر متناظر د

ViewHolder  بهview  .های مربوطه تخصیص دهیم 

سریع تر از فراخوانی متد  % 15اگرچه این روش کمی پیچیده به نظر می رسد، اما حدودا 

findViewById()  و پیدا کردن تک تک view ها در فایلXML  .می باشد 

 

 مثال 

 viewتوسعه ی ه از الگویرا نشان می دهد ک adapterکد زیر نمونه ای بهینه سازی شده از یک 

holder  استفاده نموده و با بازیافتview  های جاری در استفاده از منابع و حافظه صرفه جویی

 می کند.
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package de.vogella.android.listactivity; 

import android.app.Activity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

public class MyPerformanceArrayAdapter extends ArrayAdapter<String> { 

        private final Activity context; 

        private final String[] names; 

        static class ViewHolder { 

                public TextView text; 

                public ImageView image; 

        } 

        public MyPerformanceArrayAdapter(Activity context, String[] names) { 

                super(context, R.layout.rowlayout, names); 

                this.context = context; 

                this.names = names; 

        } 

        @Override 

        public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

                View rowView = convertView; 

                // reuse views 

                if (rowView == null) { 

                        LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater(); 

                        rowView = inflater.inflate(R.layout.rowlayout, null); 

                        // configure view holder 

                        ViewHolder viewHolder = new ViewHolder(); 

                        viewHolder.text = (TextView) rowView.findViewById(R.id.TextView01); 

                        viewHolder.image = (ImageView) rowView 

                                        .findViewById(R.id.ImageView01); 

                        rowView.setTag(viewHolder); 

                } 

                // fill data 

                ViewHolder holder = (ViewHolder) rowView.getTag(); 

                String s = names[position]; 

                holder.text.setText(s); 

                if (s.startsWith("Windows7") || s.startsWith("iPhone") 

                                || s.startsWith("Solaris")) { 

                        holder.image.setImageResource(R.drawable.no); 

                } else { 

                        holder.image.setImageResource(R.drawable.ok); 

                } 

                return rowView; 

        } 

} 
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)تعیین وضعیت انتخاب با  viewذخیره سازی انتخاب یک -2-22

 (()setChoiceModeمتد 

هیچ حالت انتخاب پیش فرض و فعالی ندارد. شما می توانید  ListViewبه صورت پیش فرض، 

فعال نمایید. برای اینکه کاربر بتواند چندین آیتم  ()setChoiceModeاین حالت را با فراخوانی متد 

ا به متد مذکور ر   ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLEمی بایست پارامتر       را انتخاب کند، 

می خواهید امکان انتخاب یک آیتم را بیشتر نداشته باشد، مقدار         ارسال کنید و اگر 

ListView.CHOICE_MODE_SINGLE  .را به عنوان آرگومان به متد مورد نظر پاس می دهید 

، اگر یک آیتم انتخاب شده باشد، متد ListViewخاب شده ی جهت بازیابی آیتم های انت

getCheckedItemPosition()  ،را فراخوانی می کنید و اگر چندین آیتم انتخاب شده باشد

listView.getCheckedItemPositions()  ا دارای را صدا می زنید. اگر آیتم هID  ،مشخصی هستند            

آیتم های انتخاب شده را بازگردانی  IDشناسه یا  ()getCheckedItemIdsد می توانید با استفاده از مت

 نمایید.

 layoutاندروید از قبل برای تنظیم ظاهر لیست هایی که چندین آیتم در آن انتخاب شده باشد، یک 

. این فایل دربردارنده android.R.layout.simple_list_item_multiple_choiceآماده ارائه می دهد: 

 می باشد.  CheckedTextViewکاملا تنظیم شده  viewی 

های زیر نحوه ی استفاده از این حالت های انتخاب به نمایش گذاشته شده است. لازم  activityدر 

مقادیر انتخابی را ذخیره می کند. اما  ListViewبه ذکر است که در صورت استفاده از این حالت ها، 

 ذخیره و ماندگار نمی شوند. data model اطلاعات مذکور به صورت دائمی در

package com.vogella.android.listview.selection.multi; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Toast; 

import com.vogella.android.listview.selection.R; 

public class MainActivity extends ListActivity { 
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        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                String[] values = new String[] { "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", 

                                "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", 

                                "t", "u", "w", "x", "y", "z" }; 

                ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

                                android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice, values); 

                setListAdapter(adapter); 

                getListView().setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE); 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

                return true; 

        } 

        @Override 

        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

                Toast.makeText(this, 

                                String.valueOf(getListView().getCheckedItemCount()), 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                return true; 

        } 

} 

 

package com.vogella.android.listview.selection.single; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends ListActivity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                String[] values = new String[] { "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", 

                                "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", 

                                "t", "u", "w", "x", "y", "z" }; 

                ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

                                android.R.layout.simple_list_item_single_choice, values); 

                setListAdapter(adapter); 

                getListView().setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_SINGLE); 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

                return true; 

        } 

        @Override 

        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
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                Toast.makeText(this, 

                                String.valueOf(getListView().getCheckedItemCount()), 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                return true; 

        } 

} 

ها  ListViewبرای  Contextual action modeاستفاده از -2-23

(actionbar  موقتی که بر رویactionbar )اصلی قرار می گیرد 

 contextualو  ActionBarجهت مطالعه و درک مطالب این بخش، بایستی از قبل با مفهوم 

action mode  آشنا باشید. در زیر به شرح نحوه ی استفاده ازcontextual action mode  برای

 خواهیم پرداخت.  ListViewمدیریت حالت انتخاب در 

به یک آیتم از لیست که با کلیک طولانی مدت  contextual action modeمنظور تخصیص یک  به

اصلی برنامه )جهت انجام کارهای جزئی تر( نمایان می  action barروی آیتم مورد نظر بر روی 

بکار ببرید. این متد  ListViewرا بر روی  ()setOnItemLongClickListenerشود، کافی است متد 

 ات آیتم انتخابی را دربر دارد. اطلاع

را به صورت کاربردی به نمایش می گذارد. برای  contextual action modeمثال زیر استفاده از 

تعریف کرده باشید که منوی  rowselection.xmlبه نام  XMLاین مثال لازم است یک فایل منو 

 د. داشته باش id/menuitem1_show+@آن تنها یک آیتم با شناسه ی 

package de.vogella.android.listactivity; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.ActionMode; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuInflater; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemLongClickListener; 

import android.widget.Toast; 

public class MyListActivityActionbar extends ListActivity 

                implements ActionMode.Callback { 

        protected Object mActionMode; 

        public int selectedItem = -1; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle icicle) { 
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                super.onCreate(icicle); 

                String[] values = new String[] { "Android", 

                                "iPhone", "WindowsMobile", 

                                "Blackberry", "WebOS", "Ubuntu", 

                                "Windows7", "Max OS X", "Linux", "OS/2", 

                                "Ubuntu", "Windows7", "Max OS X", 

                                "Linux", "OS/2", "Ubuntu", 

                                "Windows7", "Max OS X", 

                                "Linux", "OS/2" }; 

                MySimpleArrayAdapter adapter = new MySimpleArrayAdapter(this, values); 

                setListAdapter(adapter); 

                getListView().setOnItemLongClickListener(new OnItemLongClickListener() { 

                        @Override 

                        public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) { 

                                if (mActionMode != null) { 

                                        return false; 

                                } 

                                selectedItem = position; 

                                // Start the CAB using the ActionMode.Callback defined above 

                                mActionMode = 

MyListActivityActionbar.this.startActionMode(MyListActivityActionbar.this); 

                                view.setSelected(true); 

                                return true; 

                        } 

                }); 

        } 

        private void show() { 

                Toast.makeText(MyListActivityActionbar.this, String.valueOf(selectedItem), 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

        // Called when the action mode is created; startActionMode() was called 

        @Override 

        public boolean onCreateActionMode(ActionMode mode, Menu menu) { 

                // Inflate a menu resource providing context menu items 

                MenuInflater inflater = mode.getMenuInflater(); 

                // Assumes that you have "contexual.xml" menu resources 

                inflater.inflate(R.menu.rowselection, menu); 

                return true; 

        } 

        // Called each time the action mode is shown. Always called after 

        // onCreateActionMode, but 

        // may be called multiple times if the mode is invalidated. 

        @Override 

        public boolean onPrepareActionMode(ActionMode mode, Menu menu) { 

                return false; // Return false if nothing is done 

        } 

        // Called when the user selects a contextual menu item 

        @Override 

        public boolean onActionItemClicked(ActionMode mode, MenuItem item) { 

                switch (item.getItemId()) { 

                case R.id.menuitem1_show: 
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                        show(); 

                        // Action picked, so close the CAB 

                        mode.finish(); 

                        return true; 

                default: 

                        return false; 

                } 

        } 

        // Called when the user exits the action mode 

        @Override 

        public void onDestroyActionMode(ActionMode mode) { 

                mActionMode = null; 

                selectedItem = -1; 

        } 

} 

 contextualحال اگر اپلیکیشن خود را اجرا کرده و بر روی یک آیتم در آن طولانی مدت کلیک کنید، 

action bar .شما به نمایش در می آید 

 

  undo actionپیاده سازی قابلیت لغو/-2-24
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 چه زمانی باید قابلیت لغو عملیات را به برنامه اضافه کنید-2-24-1
حساس را برای کاربر اپلیکیشن خود فراهم کنید. برای مثال ممکن  لازم است قابلیت لغو عملیات

 است کاربر از حذف آیتم های انتخابی لیست منصرف شده و بخواهد این عملیات را لغو کند. 

   

روش معمول و پر طرفدار این است که یک گزینه در انتهای صفحه برای کاربر به نمایش بگذارید که 

با گذشت مدت زمان خاص یا هنگامی که کاربر به ادامه ی تعامل با امکان انتخاب این گزینه 

 اپلیکیشن می پردازد، از میان برداشته می شود. 

 اشاره کرد که دقیقا همین رفتار را برای لغو عملیات Gmailبه عنوان نمونه می توان به اپلیکیشن 

 )حذف( پیاده سازی می کند.

 

 مثال

غو عملیات حذف دائمی یک آیتم را پیاده سازی می کند. برای جهت ل undoنمونه ی زیر قابلیت 

این منظور یک نوار موقتی نمایان می شود که کاربر برای کلیک بر روی آن مدت زمان محدودی 

با انیمیشن از صفحه محو می  undoدارد و پس از گذشت آن بازه ی زمانی، نوار حاوی دکمه ی 

 شود. 

بر اساس قالب آماده  com.vogella.android.userinterface.undoیک پروژه ی جدید به نام 

(template )BlankTemplate  .ایجاد کنید 
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دو بخش  FrameLayoutخود ایجاد کنید. این فایل با استفاده از  activityزیر را برای  layoutفایل 

ابتدا مخفی می مجزای رابط کاربری را نمایش می دهد. نواری که دکمه را به نمایش می گذارد، در 

 استفاده می کند.  drawableباشد. دکمه برای عکس خود از یک 

<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" > 

    <RelativeLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        tools:context=".MainActivity" > 

        <ListView 

            android:id="@+id/listview" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent" > 

        </ListView> 

    </RelativeLayout> 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/undobar" 

        android:visibility="gone" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="bottom|center_horizontal" 

        android:layout_margin="20dp" 

        android:alpha="100" 

        android:background="#808080" 

        android:dividerPadding="11dp" 

        android:padding="4dp" > 

        <TextView 

            android:id="@+id/undobar_message" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Deleted"       android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

            android:textColor="#fff" /> 

        <Button 

            android:id="@+id/undobar_button" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_marginLeft="30dp" 

            android:onClick="onClick" 

            android:background="#808080" 

            android:drawableLeft="@drawable/ic_undobar_undo" 

            android:text="Undo"        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

            android:textColor="#fff" /> 

    </LinearLayout> 

</FrameLayout> 
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تولید می کند.  ActionBarرا به صورت زیر ویرایش کنید. ویزارد پروژه خود یک المان  activityکلاس 

دلخواه خود را  ActionBarاین المان در کد زیر بکار گرفته شده است. در صورت تمایل می توانید 

 ایجاد کنید.

package com.vogella.android.userinterface.undo; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Toast; 

import com.vogella.android.actionbar.undo.R; 

public class MainActivity extends Activity { 

        private View viewContainer; 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                ListView l = (ListView) findViewById(R.id.listview); 

                String[] values = new String[] { "Ubuntu", "Android", "iPhone","Windows", "Ubuntu", "Android", 

"iPhone", "Windows"}; 

                ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,                                

android.R.layout.simple_list_item_1, values); 

                viewContainer = findViewById(R.id.undobar); 

                l.setAdapter(adapter); 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); 

                return true; 

        } 

        @Override 

        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

                showUndo(viewContainer); 

                return true; 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                Toast.makeText(this, "Deletion undone", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                viewContainer.setVisibility(View.GONE); 

        } 

        public static void showUndo(final View viewContainer) { 

                viewContainer.setVisibility(View.VISIBLE); 

                viewContainer.setAlpha(1); 

           viewContainer.animate().alpha(0.4f).setDuration(5000) 

                                .withEndAction(new Runnable() { 
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                                        @Override 

                                        public void run() {viewContainer.setVisibility(View.GONE); 

                                        } 

                                }); 

        } 

} 

ثانیه نمایش داده  5به مدت  Undo، نواری حامل دکمه ی action barبا انتخاب المان موجود در 

 می شود. 
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 بهینه سازی کارایی و سرعت اپلیکیشن-2-25

مثال قبلی که سرعت و کارایی نسبتا بهتری دارد را پیاده  adapterنمونه ی زیر نسخه ی بهینه از 

 می کند.           سازی 

 را ایجاد کنید.  MyPerformanceArrayAdapterابتدا کلاس زیر به نام 

package de.vogella.android.listactivity; 

import android.app.Activity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

public class MyPerformanceArrayAdapter extends ArrayAdapter<String> { 

        private final Activity context; 

        private final String[] names; 

        static class ViewHolder { 

                public TextView text; 

                public ImageView image; 

        } 

        public MyPerformanceArrayAdapter(Activity context, String[] names) { 

                super(context, R.layout.rowlayout, names); 

                this.context = context; 

                this.names = names; 

        } 

        @Override 

        public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

                View rowView = convertView; 

                // reuse views 

                if (rowView == null) { 

                        LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater(); 

                        rowView = inflater.inflate(R.layout.rowlayout, null); 

                        // configure view holder 

                        ViewHolder viewHolder = new ViewHolder(); 

                        viewHolder.text = (TextView) rowView.findViewById(R.id.TextView01); 

                        viewHolder.image = (ImageView) rowView 

                                        .findViewById(R.id.ImageView01); 

                        rowView.setTag(viewHolder); 

                } 

                // fill data 

                ViewHolder holder = (ViewHolder) rowView.getTag(); 

                String s = names[position]; 

                holder.text.setText(s); 

                if (s.startsWith("Windows7") || s.startsWith("iPhone") 

                     || s.startsWith("Solaris")) {holder.image.setImageResource(R.drawable.no); 

                } else {holder.image.setImageResource(R.drawable.ok); 



 

 

249 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                } 

                return rowView; 

        } 

} 

Adapter  جدید خود را بهactivity  اضافه کنید. با اجرای برنامه متوجه می شوید که ظاهر آن

های بزرگ بسیار سریع  datasetتغییری نکرده، با این وجود اپلیکیشن به ویژه در خواندن و کار با 

 تر عمل می کند.  

package de.vogella.android.listactivity; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

public class MyListActivity extends ListActivity { 

        public void onCreate(Bundle icicle) { 

                super.onCreate(icicle); 

                String[] values = new String[] { "Android", "iPhone", "WindowsMobile", 

                                "Blackberry", "WebOS", "Ubuntu", "Windows7", "Max OS X", 

                                "Linux", "OS/2" }; 

                setListAdapter(new MyPerformanceArrayAdapter(this, values)); 

        } 

} 

  ListViewآموزش نحوه ی نمایش دو آیتم در یک -2-26

را جهت نمایش داده های دو المان بکار ببرید. این کلاس به  SimpleAdapterمی توانید کلاس 

( احتیاج دارد که در آن فیلدهایی که قرار است fromآرایه ای از رشته ها )داده های متغیر آرایه ای 

ه آرایه ای ( تعریف شده است. کلاس مزبور همچنین بinput dataداده ها از بیرون وارد آن شوند )

هایی در  widgetیا شناسه ی منحصربفرد  ID( نیاز دارد که این اعداد int arrayاز اعداد صحیح )

 ( می شوند.  map) می باشند که فیلدها در سطر به آن نگاشت layoutفایل 

کلید و مقدار( ه ای برای نگهداری جفت های خانوادها ) Mapنوع  داده ها در این برنامه لیستی از

  یک مقدار تعریف می کند. From به ازای هر فیلد در Mapاست. 

آماده و از پیش ساخته  layoutدر زیر مثالی را می بینید که برای تنظیم ظاهر سطر مربوطه از یک 

 شده ی اندروید استفاده می کند. 

package de.vogella.android.listactivity; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

import android.app.ListActivity; 
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import android.os.Bundle; 

import android.widget.SimpleAdapter; 

public class MyTwoListItemsActivity extends ListActivity { 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                ArrayList<Map<String, String>> list = buildData(); 

                String[] from = { "name", "purpose" }; 

                int[] to = { android.R.id.text1, android.R.id.text2 }; 

                SimpleAdapter adapter = new SimpleAdapter(this, list, 

                                android.R.layout.simple_list_item_2, from, to); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

        private ArrayList<Map<String, String>> buildData() { 

                ArrayList<Map<String, String>> list = new ArrayList<Map<String, String>>(); 

                list.add(putData("Android", "Mobile")); 

                list.add(putData("Windows7", "Windows7")); 

                list.add(putData("iPhone", "iPhone")); 

                return list; 

        } 

        private HashMap<String, String> putData(String name, String purpose) { 

                HashMap<String, String> item = new HashMap<String, String>(); 

                item.put("name", name); 

                item.put("purpose", purpose); 

                return item; 

        } 

} 

 ListViewانتخاب چندین آیتم در -2-27

  ListViewو  modelتعامل بین -2-27-1
پس از ایجاد لیست، قاعدتا می خواهید آیتم هایی را در آن انتخاب نمایید. از آنجایی که )به هنگام 

( و مجددا مورد recycleبازیافت شده ) ListViewپیمایش به پایین و بالای لیست( سطرهای 

رند، نمی توان انتخاب )اطلاعات مربوط به وضعیت و انتخاب( را در سطح استفاده قرار می گی

View  .ذخیره کرد 
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( UI(، تنها یک نمونه از تعامل بین سطر )Modelو  UIانتخاب آیتم ها در لیست )و تبادل داده بین 

 است و می توان سناریوهای دیگری را تصور کرد.  modelو داده های متناظر در 
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خود را با اطلاعات  data modelندگارسازی و ذخیره ی دائمی انتخاب، شما بایستی به منظور ما

 مربوط به وضعیت انتخاب شده بروز رسانی نمایید.

اختصاصی خود  Adapter، ابتدا می بایست کلاس ListViewدر  data modelبه منظور بروز رسانی 

متصل می کنید که وظیفه ی  Viewبه  listenerرا تعریف نمایید. در سطح این کلاس، شما یک 

را بر عهده دارد. پس از انتخاب المان مورد نظر در لیست، اطلاعات  modelانتخاب المان متناظر در 

بروز رسانی می کنید. حال برای بروز رسانی و دسترسی به اطلاعات  modelالمان مربوطه را در 

 اضافه می کنید.  view، آن را به صورت یک تگ به modelالمان متناظر در 

و  Viewsمثال زیر نشان می دهد چگونه از آبجکت های استاندارد جاوا استفاده کرده و چگونه بین 

model .تعاملو ارتباط دو طرفه برقرار نمایید 

و  Domain modelو ارتباط دو طرفه بین   تمرین آموزشی: تعامل

 ListViewسطرهای 

 ، را ادامه می دهید. de.vogella.android.listactivityدر این تمرین نیز پروژه ی قبلی، 

زیر را ایجاد نمایید. این کلاس اسم و اطلاعات را، در صورتی که المان در حال حاضر  Modelابتدا 

 انتخاب شده باشد، در خود ذخیره می نماید.  

 

 

package de.vogella.android.listactivity; 

public class Model { 

        private String name; 

        private boolean selected; 

        public Model(String name) { 

                this.name = name; 

                selected = false; 

        } 

        public String getName() { 

                return name; 

        } 

        public void setName(String name) { 
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                this.name = name; 

        } 

        public boolean isSelected() { 

                return selected; 

        } 

        public void setSelected(boolean selected) { 

                this.selected = selected; 

        } 

} 

 مانند زیر ایجاد نمایید.  rowbuttonlayout.xmlبه نام  layoutیک فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/label" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@+id/label" 

        android:textSize="30px" > 

    </TextView> 

    <CheckBox 

        android:id="@+id/check" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_marginLeft="4px" 

        android:layout_marginRight="10px" > 

    </CheckBox> 

</RelativeLayout> 

)گوش فراخوان  listenerبا پیاده سازی زیر ایجاد نمایید. کلاس نام برده یک  Adapterیک کلاس 

، داده های checkboxاضافه می کند. به دنبال انتخاب  Checkboxبه رخدادها( بر روی آبجکت 

، داده های ()getTagبه وسیله ی متد  Checkboxنیز بروز رسانی می شوند.  modelمربوطه در 

 را بازیابی می کند. data modelالمان متناظر خود در 

package de.vogella.android.listactivity; 

import java.util.List; 

import android.app.Activity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.CompoundButton; 

import android.widget.TextView; 

public class InteractiveArrayAdapter extends ArrayAdapter<Model> { 

        private final List<Model> list; 
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        private final Activity context; 

        public InteractiveArrayAdapter(Activity context, List<Model> list) { 

                super(context, R.layout.rowbuttonlayout, list); 

                this.context = context; 

                this.list = list; 

        } 

        static class ViewHolder { 

                protected TextView text; 

                protected CheckBox checkbox; 

        } 

        @Override 

        public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

                View view = null; 

                if (convertView == null) { 

                        LayoutInflater inflator = context.getLayoutInflater(); 

                        view = inflator.inflate(R.layout.rowbuttonlayout, null); 

                        final ViewHolder viewHolder = new ViewHolder(); 

                        viewHolder.text = (TextView) view.findViewById(R.id.label); 

                        viewHolder.checkbox = (CheckBox) view.findViewById(R.id.check); 

                        viewHolder.checkbox 

                                        .setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() { 

                                                @Override 

                                                public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, 

                                                                boolean isChecked) { 

                                                        Model element = (Model) viewHolder.checkbox 

                                                                        .getTag(); 

                                                        element.setSelected(buttonView.isChecked()); 

                                                } 

                                        }); 

                        view.setTag(viewHolder); 

                        viewHolder.checkbox.setTag(list.get(position)); 

                } else { 

                        view = convertView; 

                        ((ViewHolder) view.getTag()).checkbox.setTag(list.get(position)); 

                } 

                ViewHolder holder = (ViewHolder) view.getTag(); 

                holder.text.setText(list.get(position).getName()); 

                holder.checkbox.setChecked(list.get(position).isSelected()); 

                return view; 

        } 

} 

 

 را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityحال کد 

package de.vogella.android.listactivity; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.ArrayAdapter; 
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public class MyList extends ListActivity { 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        public void onCreate(Bundle icicle) { 

                super.onCreate(icicle); 

                // create an array of Strings, that will be put to our ListActivity 

                ArrayAdapter<Model> adapter = new InteractiveArrayAdapter(this, 

                                getModel()); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

        private List<Model> getModel() { 

                List<Model> list = new ArrayList<Model>(); 

                list.add(get("Linux")); 

                list.add(get("Windows7")); 

                list.add(get("Suse")); 

                list.add(get("Eclipse")); 

                list.add(get("Ubuntu")); 

                list.add(get("Solaris")); 

                list.add(get("Android")); 

                list.add(get("iPhone")); 

                // Initially select one of the items 

                list.get(1).setSelected(true); 

                return list; 

        } 

        private Model get(String s) { 

                return new Model(s); 

        } 

} 

 UIبرنامه را اجرا کرده و آیتم ها را علامت گذاری کنید. با توجه به کد اپلیکیشن، تمامی تغییرات در 

به صورت خودکار با داده  modelمنعکس شده و در واقع آبجکت  modelاپلیکیشن، بلافاصله در 

 شود. های جدید بروز رسانی می

 

 

 کشویی و قابل بسط ListViewپیاده سازی یک -2-28

2-28-1-ExpandableListView  
ExpandableListView  مشابهListView  است با این تفاوت که به شما این امکان را می دهد تا

 group.ExpandableListViewبرای این منظور   برای المان ها گروه و جزئیات بیشتر ایجاد کنید.

 را دارد.  BaseExpandableListAdapterاز جنس  adapterر یک آبجکت انتظا
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تعریف کنید: یکی برای گروه و دیگری برای سطری که جزئیات را  layoutدر این سناریو بایستی دو 

 می دهد.    نمایش 

  ExpandableListViewمثالی از پیاده سازی یک 

 مشابه تصویر زیر ایجاد خواهید نمود.  ExpandableListViewدر این مثال، یک لیست کشویی یا 
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 ExpandableListViewپیاده سازی یک -2-28-2
ای به نام  activityمراه با ه  com.vogella.android.listview.expandableیک پروژه جدید به نام 

MainActivity  .ایجاد کنید 

 را تعریف کنید. layout/activity_main.xmlزیر را ایجاد نمایید. ابتدا فایل  layoutفایل های 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/LinearLayout1" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <ExpandableListView 

        android:id="@+id/listView" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

    </ExpandableListView> 

</LinearLayout> 

 را ایجاد نمایید. layout/listrow_group.xmlسپس فایل 

<CheckedTextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/textView1" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="?android:attr/listPreferredItemHeight" 

    android:layout_marginLeft="8dp" 

    android:drawableRight="@drawable/ic_launcher" 

    android:gravity="left" 

    android:paddingLeft="32dp" 

    android:paddingTop="8dp" 

    android:text="Test" 

    android:textSize="14sp" 

    android:textAlignment="textEnd" 

    android:textStyle="bold" /> 

 می باشد. layout/listrow_details.xmlای که باید تعریف کنید،  layoutآخرین فایل 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="40dp" 
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    android:clickable="true" 

    android:orientation="vertical" 

    android:paddingLeft="40dp" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:drawableLeft="@drawable/ic_launcher" 

        android:drawablePadding="5dp" 

        android:gravity="center_vertical" 

        android:text="@string/hello_world" 

        android:textSize="14sp" 

        android:textStyle="bold" > 

    </TextView> 

    <View 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="1dp" 

        android:background="@android:color/black" /> 

</LinearLayout> 

 

آبجکت  domain modelکلاسی با پیاده سازی زیر را تعریف نمایید که به عنوان 

ExpandableListView .شما ایفای نقش می کند 

package com.vogella.android.listview.expandable; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

public class Group { 

        public String string; 

        public final List<String> children = new ArrayList<String>(); 

        public Group(String string) { 

                this.string = string; 

        } 

} 

را به صورت زیر ویرایش  activityبا پیاده سازی زیر را ایجاد نموده و کد کلاس  adapterحال کلاس 

 نمایید.

package com.vogella.android.listview.expandable; 

import android.app.Activity; 

import android.util.SparseArray; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.BaseExpandableListAdapter; 

import android.widget.CheckedTextView; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 



 

 

259 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

public class MyExpandableListAdapter extends BaseExpandableListAdapter { 

        private final SparseArray<Group> groups; 

        public LayoutInflater inflater; 

        public Activity activity; 

        public MyExpandableListAdapter(Activity act, SparseArray<Group> groups) { 

                activity = act; 

                this.groups = groups; 

                inflater = act.getLayoutInflater(); 

        } 

        @Override 

        public Object getChild(int groupPosition, int childPosition) { 

                return groups.get(groupPosition).children.get(childPosition); 

        } 

        @Override 

        public long getChildId(int groupPosition, int childPosition) { 

                return 0; 

        } 

        @Override 

        public View getChildView(int groupPosition, final int childPosition, 

                        boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent) { 

                final String children = (String) getChild(groupPosition, childPosition); 

                TextView text = null; 

                if (convertView == null) { 

                        convertView = inflater.inflate(R.layout.listrow_details, null); 

                } 

                text = (TextView) convertView.findViewById(R.id.textView1); 

                text.setText(children); 

                convertView.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

                        @Override 

                        public void onClick(View v) { 

                                Toast.makeText(activity, children, 

                                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                        } 

                }); 

                return convertView; 

        } 

        @Override 

        public int getChildrenCount(int groupPosition) { 

                return groups.get(groupPosition).children.size(); 

        } 

        @Override 

        public Object getGroup(int groupPosition) { 

                return groups.get(groupPosition); 

        } 

        @Override 

        public int getGroupCount() { 

                return groups.size(); 

        } 

        @Override 

        public void onGroupCollapsed(int groupPosition) { 

                super.onGroupCollapsed(groupPosition); 

        } 



 

 

260 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

        @Override 

        public void onGroupExpanded(int groupPosition) { 

                super.onGroupExpanded(groupPosition); 

        } 

        @Override 

        public long getGroupId(int groupPosition) { 

                return 0; 

        } 

        @Override 

        public View getGroupView(int groupPosition, boolean isExpanded, 

                        View convertView, ViewGroup parent) { 

                if (convertView == null) { 

                        convertView = inflater.inflate(R.layout.listrow_group, null); 

                } 

                Group group = (Group) getGroup(groupPosition); 

                ((CheckedTextView) convertView).setText(group.string); 

                ((CheckedTextView) convertView).setChecked(isExpanded); 

                return convertView; 

        } 

        @Override 

        public boolean hasStableIds() { 

                return false; 

        } 

        @Override 

        public boolean isChildSelectable(int groupPosition, int childPosition) { 

                return false; 

        } 

} 

package com.vogella.android.listview.expandable; 

import java.util.ArrayList; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.SparseArray; 

import android.view.Menu; 

import android.widget.ExpandableListView; 

public class MainActivity extends Activity { 

        // more efficient than HashMap for mapping integers to objects 

        SparseArray<Group> groups = new SparseArray<Group>(); 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                createData(); 

                ExpandableListView listView = (ExpandableListView) findViewById(R.id.listView); 

                MyExpandableListAdapter adapter = new MyExpandableListAdapter(this, 

                                groups); 

                listView.setAdapter(adapter); 

        } 

        public void createData() { 

                for (int j = 0; j < 5; j++) { 

                        Group group = new Group("Test " + j); 

                        for (int i = 0; i < 5; i++) { 
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                                group.children.add("Sub Item" + i); 

                        } 

                        groups.append(j, group); 

                } 

        } 

} 

 متفرقهآموزش -2-29

تعریف کردن یک گوش فراخوان به کلیک طوالنی مدت -2-29-1

(LongItemClickListenerبه آیتم های لیست ) 

برای آیتم  ()setOnItemLongClickListenerبه وسیله ی  LongItemClickListenerبد نیست یک 

خورده می های لیست خود تعریف کنید که با کلیک طولانی کاربر بر روی آیتم های لیست صدا 

 شود.

package de.vogella.android.listactivity; 

import android.widget.AdapterView.OnItemLongClickListener; 

public class MyList extends Activity { 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        public void onCreate(Bundle icicle) { 

                super.onCreate(icicle); 

                // configure your list view as before 

                // ListView is assigned to local variable list... 

                list.setOnItemLongClickListener(new OnItemLongClickListener() { 

                        @Override 

                        public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> parent, View view, 

                                        int position, long id) { 

                                Toast.makeText(MyList.this, 

                                                "Item in position " + position + " clicked", 

                                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                                // Return true to consume the click event. In this case the 

                                // onListItemClick listener is not called anymore. 

                                return true; 

                        } 

                }); 

        } 

} 

 به لیست Footerو  Headerاضافه کردن -2-29-2
 layoutمی توانید المان های دلخواه خود را به لیست اضافه نمایید. به عنوان مثال می توانید یک 

تعریف کرده و یک لیست بین این دو قرار  text view یا قالب با این چیدمان تعریف نمایید: دو 
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صفحه و دیگری در  headerی لیست و در بخش در بالا text viewدهید. در این نوع چیدمان یک 

در  footerیا  headerقابل مشاهده می باشد. برای نمایش  footerو در بخش  text viewپایین 

را در سطح  ()addFooterViewیا  ()addHeaderViewابتدا و انتهای لیست، کافی است دو متد 

 ( تعریف نمایید.  در قطعه کد زیر listView)بر روی آبجکت  ListViewکلاس 

// configuration as before 

ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.list); 

View header = getLayoutInflater().inflate(R.layout.header, null); 

View footer = getLayoutInflater().inflate(R.layout.footer, null); 

listView.addHeaderView(header); 

listView.addFooterView(footer); 

listView.setAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, 

                android.R.layout.simple_list_item_single_choice, 

                android.R.id.text1, names)); 

        } 

} 

2-30-SimpleCursorAdapter 

دریافت کنید یا آن را مستقیم  Content providerاده های برنامه ی خود را از چنانچه لازم است د

 SimpleCursorAdapterاز دیتابیس بخوانید، در آن صورت می توانید با استفاده از کلاس 

ها  viewبه  cursorرا مشخص نمایید )داده ها را از ( خود ListViewاطلاعات مورد نیاز لیست )

 content providerحات زیر برای شما شرح می دهد چگونه می توان بهمتصل نمایید(. توضی

Contacts  یک دیتابیس مقایس پذیر با اطلاعات مربوط به مخاطبین یا(contacts  تعریف می

 contentرا در اختیار آن قرار داد ) یادآوری:  کند( دسترسی داشت و اطلاعات مورد نیاز لیست

provider تا داده های خود را در نقطه ی مرکزی برای دسترسی اپلیکیشن  به شما اجازه می دهد

 هایی که به آن نیاز دارند به اشتراک بگذارید(. 

 activityبه همراه  "de.vogella.android.listactivity.cursor"یک پروژه ی جدید اندروید به نام 

 به صورت زیر ویرایش نمایید.  را   MyListActivityتعریف نمایید. کلاس  MyListActivityای به نام 

package de.vogella.android.listactivity.cursor; 

import android.app.ListActivity; 

import android.database.Cursor; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.provider.ContactsContract; 
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import android.widget.ListAdapter; 

import android.widget.SimpleCursorAdapter; 

public class MyListActivity extends ListActivity { 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                Cursor mCursor = getContacts(); 

                startManagingCursor(mCursor); 

                // now create a new list adapter bound to the cursor. 

                // SimpleListAdapter is designed for binding to a Cursor. 

                ListAdapter adapter = new SimpleCursorAdapter(this, // Context. 

                                android.R.layout.two_line_list_item, // Specify the row template 

                                                                                                                // to use (here, two 

                                                                                                                // columns bound to the 

                                                                                                                // two retrieved cursor 

                                                                                                                // rows). 

                                mCursor, // Pass in the cursor to bind to. 

                                // Array of cursor columns to bind to. 

                                new String[] { ContactsContract.Contacts._ID, 

                                                ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME }, 

                                // Parallel array of which template objects to bind to those 

                                // columns. 

                                new int[] { android.R.id.text1, android.R.id.text2 }); 

                // Bind to our new adapter. 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

        private Cursor getContacts() { 

                // Run query 

                Uri uri = ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI; 

                String[] projection = new String[] { ContactsContract.Contacts._ID, 

                                ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME }; 

                String selection = ContactsContract.Contacts.IN_VISIBLE_GROUP + " = '" 

                                + ("1") + "'"; 

                String[] selectionArgs = null; 

                String sortOrder = ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME 

                                + " COLLATE LOCALIZED ASC"; 

                return managedQuery(uri, projection, selection, selectionArgs, 

                                sortOrder); 

        } 

} 

را بدهید )مقدار خصیصه ی  contactsلازم است به اپلیکیشن خود مجوز خواندن اطلاعات 

android:name:  را در فایل تنظیمات یاmanifest  بر روی

"android.permission.READ_CONTACTS"   .)قرار دهید 

 (Open Source librariesز )سایر کتابخانه های کد با-2-31
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کلیک کند که ممکن است  refreshبر روی دکمه ی  ActionBarکاربر مجبور است برای بروز رسانی 

یک کتابخانه ی کد باز پیاده  Chris Banesگاهی تجربه ی کاربری ضعیفی را به دنبال داشته باشد. 

می کند.  implementپلیکیشن شما در ا ListViewرا برای  pull to refreshسازی کرده که الگوی 

برای دسترسی به آن می توانید به این آدرس مراجعه نمایید: 

https://github.com/chrisbanes/Android-PullToRefresh . 

در اپلیکیشن، به کاربر این امکان را بدهید  swipeعلاوه بر آن شاید لازم باشد با پیاده سازی قابلیت 

برای این  Roman Nurikانگشت بر روی نمایشگر از لیست حذف کند.  که آیتم ها را با کشیدن

این کتابخانه را برای پشتیبانی از ورژن های  Jake Whartonمنظور یک کتابخانه ی آماده نوشته و 

نموده  backportهای قدیمی تر(  APIقبلی کتابخانه های اندروید )و افزودن قابلیت های جدید به 

هریک می توانید به ترتیب به آدرس های  است. برای دسترسی به

https://github.com/romannurik/android-swipetodismiss  و

https://github.com/JakeWharton/SwipeToDismissNOA  .مراجعه نمایید 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش هفتم :

 ( در اندرویدLoggingثبت وقایع و گزارش گیری )-2-32
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 LogCat/Android loggingه از ابزار ثبت وقایع و گزارش گیری با استفاد

در اپلیکیشن های اندروید را شرح می  logآموزش حاضر نحوه ی ایجاد و استفاده از دستورات 

 دهد. 

 

 (log systemسیستم گزارش گیری اندروید )-2-33-1

اندروید برای ثبت گزارشات )جهت اشکال زدایی پروژه( از یک سیستم مرکزی بهره می گیرد. البته 

برنامه نویس این امکان را نیز دارد که پیغام های دلخواه خود را تنظیم کند. ابزاری که برای 

توسعه و طراحی اندروید در اختیار شما قرار می گیرند به شما این امکان را می دهند تا با 

 تعریف فیلتر تنها از دستوراتی که کارایی مد نظر شما را ارائه می دهد، استفاده نمایید.

 (log statementایجاد دستورات گزارش گیری )-2-33-2

(، می بایست از کلاس log statementبه منظور استفاده از دستورات گزارش گیری )

android.util.Log .و متدهای زیر استفاده نمایید 

 ()Log.v 

 ()Log.d 

 ()Log.i 

 ()Log.w 

 ()Log.e 

 ()Log.wtf 

از کم ترین  () Log.iهرست شده اند به طوری که این توابع بر اساس اولویت و میزان کاربرد ف

و دومین  categoryمیزان اهمیت و کاربرد برخوردار است. اولین پارامتر ورودی این متدها 

 آرگومان پیغام مربوطه می باشد.  

در اپلیکیشن اندرویدی  Constants( interfaceمعمولا برنامه نویس ابتدا یک الگو پیاده سازی )

ارائه  interfaceرا در قالب یک فیلد در بدنه ی آن  log categoryی کند و سپس خود تعریف م

 می دهد.
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// package declaration left out, use your application package 

public interface Constants { 

        String LOG = "com.vogella.testapp"; 

} 

که از داشتن کدهای مربوط به گزارشات و وقایع اندروید به توسعه دهندگان توصیه می کند 

(logging( در اپلیکیشن نصب شده )deployed خودداری کنند. مجموعه ابزار طراحی و توسعه )

ADT (  برای این منظورflag )BuildConfig.DEBUG  را ارائه می دهد. زمانی که اپلیکیشن

نهایی و آماده برای نصب منتشر  (،exportاندرویدی خود را به صورت یک خروجی امضا شده )

در طول توسعه ی  تنظیم می شود. falseبه صورت خودکار بر روی  flagمی کنید، مقدار این 

قرار می گیرد، بدین معنا که برنامه نویس می تواند  trueبر روی  flagاپلیکیشن، مقدار این 

 برنامه مشاهده کند.   دستورات و کدهای مربوط به گزارش از برنامه را حین نوشتن کدهای 

 مثال زیر نشان می دهد چگونه یک پیغام خطا را بنویسید.

if (BuildConfig.DEBUG) { 

        Log.e(Constants.TAG, "onCreate called"); 

} 

 

 

 

 

 

 

 بخش هشتم :

در اپلیکیشن به وسیله ی  dialogپیاده سازی -2-34

DialogFragments 
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 DialogFragmentsبه وسیله ی  dialogنمایش پنجره ی محاوره/
یا پنجره ی محاوره ای )که به صورت کادر  dialogاین آموزش نحوه ی پیاده سازی و استفاده از 

نمایش داده می شود( در اپلیکیشن های اندرویدی را شرح می  activityشناور بر روی پنجره ی 

 دهد.  

 5.0ه شده و مبتنی بر ویرایش نوشت Android Studioپروژه ی این مبحث داخل محیط کاری 

 سیستم عامل اندروید می باشد. 

 

 در برنامه dialogبه نمایش گذاشتن -2-34-1
اپلیکیشن، بایستی نمونه ای از کلاس  Activityجهت به نمایش گذاشتن یک کادر محاوره ای در 

DialogFragment  .را پیاده سازی نماییدDialogFragment  در واقع یکfragment بجکتی که )آ

کل را تشکیل می دهد( است که به برنامه نویس این امکان را می دهد تا  activityتکه ای از یک 

اپلیکیشن مربوطه می  activityپنجره ی محاوره ای را به صورت شناور بر روی پنجره ی اصلی که 

 باشد، به نمایش بگذارد. 

از پیش پیاده سازی شده در  dialogلاس می توانید یا یک ک، dialogبه منظور به نمایش گذاشتن 

fragment  را باز گردانی نمایید و یا یکlayout کنید که به هنگام اجرا  اختصاصی برای آن تعریف

  برنامه فراخوانی و به نمایش گذاشته می شود.     

 

 

 

 های آماده و از قبل موجود dialogاستفاده از -2-34-2
DialogFragment واند متد برنامه شما می تonCreateDialog  را پیاده سازی نموده وdialog  از

، در واقع کلاس پایه یا پدر است که برای پیاده سازی Dialogپیش موجود را بازگردانی کند. کلاس 

dialog  .باید از آن ارث بری نمایید 
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شده از  در اپلیکیشن خود اغلب یکی از کلاس های مشتق dialogبرنامه نویس برای نمایش دادن 

را مورد  TimePickerDialogیا  AlertDialog ،ProgressDialog ،DatePickerDialogآن همچون 

 می دهد.     استفاده قرار

ارائه می دهد که به راحتی با فراخوانی متد  ProgressDialogاندروید همچنین یک 

ProgressDialog.open()  .می توان آن را باز کرده و به نمایش گذاشت 

  DialogFragmentاختصاصی برای  layoutتعریف -2-34-3
ویژه ی آن تعریف نمایید. این فایل  layoutاختصاصی خود، لازم است یک فایل  dialogجهت ایجاد 

layout  را می توانinflate  نموده و با فراخوانی متدonCreateView()  ازfragment  مربوطه

 بازگردانی نمود.

  activityبا DialogFragment تعامل -2-34-4
مربوطه ارتباط برقرار  activityها با  fragmentدرست مشابه دیگر  DialogFragmentآبجکت 

یک  fragmentکرده و اطلاعاتی را رد و بدل می کند. یک روش صحیح و بهینه این است که 

interface  معرفی کرده وactivity  مورد نظر اینinterface .را پیاده سازی می کند fragment 

صدا خورده شود،  بدون اینکه اطلاعی از جزئیات پیاده سازی  activityسپس می تواند توسط 

activity  .داشته باشد 

 

 

  DialogFragmentتمرین: پیاده سازی کلاس 

را شرح خواهیم داد. این  activityدر  DialogFragmentدر پروژه ی زیر نحوه ی استفاده از کلاس 

اختصاصی  layoutاز پیش ساخته و آماده استفاده می کند و هم برای آن یک  dialogمثال هم از 

 تعریف می نماید.
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  layoutایجاد پروژه و فایل های -2-34-5
ایجاد  com.android.vogella.com.dialogfragmentexampleابتدا یک پروژه ی اندروید به نام 

 نمایید. 

ی می کند، دو دکمه تعریف کنید به طوری که در فراخوان activityای که  layoutدر فایل 

 اشاره کنند. onClickخود به متد  android:onClick( attributeخصیصه )

 با بدنه ی زیر تعریف نمایید. fragment_username.xmlبه نام  layoutحال یک فایل 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@+id/edit_name" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_gravity="center" 

    android:orientation="vertical"> 

    <TextView 

        android:id="@+id/lbl_your_name" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Enter user name" /> 

    <EditText 

        android:id="@+id/username" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:imeOptions="actionDone" 

        android:inputType="text" /> 

</LinearLayout> 

  activityو تنظیم  fragmentتعریف -2-34-6
 زیر را ایجاد نمایید. fragmentدو کلاس 

package dialogfragmentexample.android.vogella.com.dialogfragmentexample; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.app.Dialog; 

import android.app.DialogFragment; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.Toast; 

public class MyAlertDialogFragment extends DialogFragment { 

    @Override 

    public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) { 

        return new AlertDialog.Builder(getActivity()) 

                // set dialog icon 

                .setIcon(android.R.drawable.stat_notify_error) 

                // set Dialog Title 

                .setTitle("Alert dialog fragment example") 
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                        // Set Dialog Message 

                .setMessage("This is a message") 

                // positive button 

                .setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() { 

                    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                        Toast.makeText(getActivity(), "Pressed OK", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    } 

                }) 

                // negative button 

                .setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() { 

                    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                        Toast.makeText(getActivity(), "Cancel", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                    } 

                }).create(); 

    } 

} 

 

 

package dialogfragmentexample.android.vogella.com.dialogfragmentexample; 

import android.app.DialogFragment; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 

public class MyDialogFragment extends DialogFragment implements TextView.OnEditorActionListener { 

    private EditText mEditText; 

    public interface UserNameListener { 

        void onFinishUserDialog(String user); 

    } 

    // Empty constructor required for DialogFragment 

    public MyDialogFragment() { 

    } 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_username, container); 

        mEditText = (EditText) view.findViewById(R.id.username); 

        // set this instance as callback for editor action 

        mEditText.setOnEditorActionListener(this); 

        mEditText.requestFocus(); 

        getDialog().getWindow().setSoftInputMode( 

                WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_VISIBLE); 

        getDialog().setTitle("Please enter username"); 

        return view; 

    } 

    @Override 

    public boolean onEditorAction(TextView v, int actionId, KeyEvent event) { 

        // Return input text to activity 



 

 

271 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

        UserNameListener activity = (UserNameListener) getActivity(); 

        activity.onFinishUserDialog(mEditText.getText().toString()); 

        this.dismiss(); 

        return true; 

    } 

} 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityکد 

 

package dialogfragmentexample.android.vogella.com.dialogfragmentexample; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Fragment; 

import android.app.FragmentManager; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends Activity implements MyDialogFragment.UserNameListener { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

    @Override 

    public void onFinishUserDialog(String user) { 

        Toast.makeText(this, "Hello, " + user, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

    public void onClick(View view) { 

        // close existing dialog fragments 

        FragmentManager manager = getFragmentManager(); 

        Fragment frag = manager.findFragmentByTag("fragment_edit_name"); 

        if (frag != null) { 

            manager.beginTransaction().remove(frag).commit(); 

        } 

        switch (view.getId()) { 

            case R.id.showCustomFragment: 

                MyDialogFragment editNameDialog = new MyDialogFragment(); 

                editNameDialog.show(manager, "fragment_edit_name"); 

                break; 

            case R.id.showAlertDialogFragment: 

                MyAlertDialogFragment alertDialogFragment = new MyAlertDialogFragment(); 

                alertDialogFragment.show(manager, "fragment_edit_name"); 

                break; 

        } 

    } 

} 
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 تست اپلیکیشن

اپلیکیشن کلیک می کنید،  UIرا اجرا نموده و بر روی دکمه ی مربوطه در اکنون زمانی که اپلیکیشن 

 حاوی پیغام مورد نظر برای شما به نمایش در می آید. ( dialogپنجره ی محاوره ای )
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 بخش اول :

&  single-paneطراحی صفحات تک قطعه و چند قطعه )

multi-paneه از ( با استفادfragment  ها در اندروید/ایجاد 

UI های انعطاف پذیر به وسیله یfragment ها 

، اپلیکیشن fragmentاین مبحث برای شما شرح می دهد چگونه می توان با استفاده از کلاس 

 هایی با رابط کاربری مقیاس و انعطاف پذیر ایجاد نمایید. 

3-1-Fragment ها 

-multi( و چند قطعه )single-pane) های تک قطعهLayout شرح -3-1-1

pane) 

همان طور که می دانید دستگاه های اندروید دارای نمایشگرهایی با اندازه و تراکم پیکسلی 

 متفاوت هستند.

Panel  یاpane ( در اندروید، عبارت است از یک بخش یا قطعه از کل صفحهUI که کاربر با آن )

ه ی کلی است که بیانگر قابلیت اندروید برای پشتیبانی از در واقع یک واژ   pane    تعامل دارد.

مرکب )واحد( بوده که ممکن است بسته به اندازه ی  viewدر کنار هم و در قالب یک  viewچندین 

 فضای موجود در نمایشگر از دستگاه به دستگاهی دیگر متفاوت باشد.
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می آید. از این معمولا تحت عنوان  به نمایش در panelدر صورت عدم وجود فضای کافی، تنها یک 

 ( تک قطعه نام برده می شود.layoutچیدمان یا قالب )
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اما در دستگاه هایی که صفحه ی نمایش عریض تری دارند و در نتیجه فضای بیشتری در دسترس 

 panelاست )همچون تبلت(، طراحی چند قطعه این امکان را برای برنامه فراهم می کند تا چندین 

 همزمان به نمایش بگذارد. را 
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  Fragmentشرح مفهوم -3-1-2
Fragment  در حقیقت یک کامپوننتUI  مستقل در اندروید است که زیرمجموعه ی یکactivity 

 fragmentمی باشد و بخشی از کل صفحه یا فرم را تشکیل می دهد )در نمایشگرهای بزرگ چند 

لحظه نمایش داده شده و صفحه ی قابل مشاهده  در fragmentو در نمایشگرهای کوچک تنها یک 

در اندروید به شما اجازه می  fragmentمی دهند(. به عبارت دیگر                برای کاربر را تشیکل 

انعطاف پذیر و سازگار با انواع نمایشگرها )کوچک و بزرگ( برای برنامه ی خود تعریف  UIدهد تا 

 ن را در قالب ماژول های مجزا کپسوله سازی نمایید. نمایید و اجزا رابط کاری اپلیکیش

Fragment  با کپسوله سازی اجزا رابط کاربری و رفتارactivity  ها در ماژول های مجزا، این امکان

 استفاده کند.  activityرا برای اپلیکیشن فراهم می کند تا از این ماژول های مجزا در چندین 
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Fragment  در بستر یکactivity جرا می شود، با این وجود دارای چرخه ی حیات و رابط کاربری ا

باشد که در اصطلاح  UIمی تواند فاقد ظاهر و  fragmentاختصاصی خود است. البته یک 

headless fragment  .خوانده می شود 

3-1-3-Fragment  ها و دسترسی بهContext  
Fragment  ها از کلاسContext ( مشتقsubclassنمی شو ) ند. بنابراین برای دسترسی بهactivity 

 را صدا بزنید.  ()getActivityمیزبان بایستی متد 

  fragmentاز  استفادهمزایای -3-1-4

1. fragment  .ها چرخه ی حیات و رفتار خود را دارند 

 می توان آن ها را در زمان اجرای اپلیکیشن و به صورت داینامیک کم و زیاد کرد.  .2

های چند قطعه/چند پنجره ای و  UIرا با یکدیگر ترکیب کرده و  fragmentمی توان چندین  .3

 انعطاف پذیر ایجاد کرد. 

 بکار برد.  activityرا در چندین  fragmentاین امکان نیز وجود دارد که یک  .4

یک قطعه ایجاد نموده و برای  UIمی توانید برای دستگاه های کوچک  fragmentبه کمک 

کاربری چند پنجره طراحی نمایید. همچنین می توانید با استفاده از  نمایشگرهای بزرگ رابط

fragment ( هر دو جهت نمایشlandscape نمای افقی و =portrait در گوشی ها را )عمودی =

 مدیریت نمایید. 

را می توان در ساخت لیست مشاهده کرد. اگر بر  UIدر طراحی  fragmentیکی از موارد کاربرد  

از لیست کلیک کنید، در صفحه ی تبلت، جزئیات مربوطه در همان صفحه، برای مثال روی یک آیتم 

در سمت راست به نمایش در می آیند. اما همین لیست در نمایشگر موبایل، کاربر را به صفحه ی 

 مجزا حاوی جزئیات مرتبط هدایت می کند.
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. البته شما می detailو  mainداشته باشد:  fragmentبرای این مبحث اپلیکیشن شما باید دو 

های بیشتری تعریف نمایید. بعلاوه اپلیکیشن شما می بایست  fragmentتوانید بسته به نیاز خود 

. در نمایشگر تبلت detailed activityو  main activityبه شرح زیر داشته باشد:  activity دو 

main activity  هر دوfragment  را درlayout ی گذارد. این در حالی است که خود به نمایش م

main activity  در صفحه نمایش موبایل، فقطmain fragment  را در لحظه به نمایش می

   گذارد.  
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انعطاف پذیر و سازگار با نمایشگرهای  UIطراحی اپلیکیشنی با -3-1-5

 ها  fragmentمختلف به وسیله ی 

Fragment  ها را می توان به صورتstatic ف کنید، بدین معنی که به وسیله ی تگ تعری

<fragment>  در فایلlayout  می توانید مشخص کنید کهactivity  از چندینfragment  و قطعه

 تشکیل شود. 

را در زمان اجرا ویرایش کنید  activityهای یک  fragmentهمان طور که گفته شد، شما می توانید 

   گفته می شود. dynamic definitionرت پویا و که به آن تعریف به صو ))کم یا زیاد کنید

را نمایش دهید، کافی  fragmentبرای اینکه بتوانید با توجه به فضای موجود در نمایشگر خود چند  

 است بر اساس یکی از روش های زیر اقدام نمایید: 

دو  استفاده کنید که در نمایشگرهای بزرگ )تبلت( و کوچک )گوشی همراه( activityاز یک  .1

fragment  ،را برای کاربر در لحظه نمایش می دهد و در زمان لازمfragment  های قابل

)صفحه ی جاری( را به هنگام اجرای برنامه تغییر دهید. برای این  activityمشاهده در 

)مکان  placholderبه عنوان  FrameLayoutمنظور توصیه می شود دو نمونه از کلاس 

ها را در زمان اجرا به آن  fragmentخود تعریف نموده، سپس  layoutنگهدار موقتی( در 

 دو کلاس اضافه کنید. 

  در دستگاه های کوچک همچون گوشی، هرfragment  را درactivity  ،جدا بگنجانید. برای مثال

استفاده می کند و در آن واحد دو قطعه را به  activityدر یک  fragmentتبلت از دو  UIاگر 

را برای نمایشگر گوشی استفاده می کنید اما این بار فایل  activityذارد، همین نمایش می گ

layout  مجزا ارائه می دهید که تنها یکfragment  .چنانچه را شامل می شودdetailed 

fragment  در نمایشگر حاضر باشد، آنگاه از قبلmain activity  بهfragment  دستور بروز

،  main activityدر دسترس نبود، در آن صورت  detail fragmentر رسانی خود را می دهد. اگ

detail activity .را راه اندازی می کند 

شما بستگی دارد. به طور معمول  و مورد استفاده ی اینکه کدام گزینه را انتخاب کنید کاملا به نیاز

 یچیده تر می باشد.سازی آن کمی پ در زمان اجرا منعطف تر است، اما پیاده fragmentویرایش 
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 ها fragmentتعریف و استفاده از -3-2

  fragmentتعریف -3-2-1
و یا یکی از  android.app.Fragmentجدید می توانید از کلاس  fragmentبه منظور تعریف یک 

( نمایید. کلاس های فرزندی که می توانید مورد extend( آن ارث بری )subclassکلاس های فرزند )

یا  ListFragment ،DialogFragment ،PreferenceFragmentرار دهید عبارتند از: استفاده ق

WebViewFragment:کد زیر یک نمونه پیاده سازی را نمایش می دهد . 

package com.example.android.rssreader; 

import android.app.Fragment; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.TextView; 

public class DetailFragment extends Fragment { 

    public static final String EXTRA_URL ="url"; 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_rssitem_detail, 

                container, false); 

        return view; 

    } 

    @Override 

    public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onActivityCreated(savedInstanceState); 

        Bundle bundle = getArguments(); 

        if (bundle != null) { 

            String link = bundle.getString("url"); 

            setText(link); 

        } 

    } 

        public void setText(String url) { 

                TextView view = (TextView) getView().findViewById(R.id.detailsText); 

                view.setText(url); 

        } 

} 
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 ها  fragmentتعامل اپلیکیشن با -3-2-2
ها را افزایش داد و به اصطلاح آن ها را  fragmentبرای اینکه بتوان امکان استفاده ی مجدد از 

میزبان  activityها منحصرا از طریق  fragmentبازیافت نمود، لازم است هر گونه تعامل بین این 

ا و بدون واسطه با یکدیگر ارتباط داشته ها نباید مستقیم fragmentانجام شود. به بیان دیگر، 

 باشند.

و داخل یک کلاس تعریف  innerرا به صورت  interfaceمی بایست یک  fragmentبرای این منظور 

را پیاده سازی کند. بدین وسیله  interfaceمیزبان، این  activityایجاب می کند که  fragmentکند. 

که از آن  activityمیزبان ) activityهیچ اطلاعی از  fragmentشما اطمینان حاصل می کنید که 

fragment  .استفاده می کند( خود نداردFragment  مورد نظر سپس به وسیله ی متدonAttach() 

 مورد نظر را پیاده سازی می کند یا خیر.   interfaceبه درستی  activityخود بررسی می کند که آیا 

( خود parentمیزبان ) activityای دارد که باید مقداری را به  fragmentبه عنوان مثال، فرض کنید 

 ارسال کند. این کار را می توان به صورت زیر پیاده سازی نمود. 

package com.example.android.rssreader; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Fragment; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.Button; 

public class MyListFragment extends Fragment { 

        private OnItemSelectedListener listener; 

        @Override 

        public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                        Bundle savedInstanceState) { 

                View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_rsslist_overview, 

                                container, false); 

                Button button = (Button) view.findViewById(R.id.button1); 

                button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

                        @Override 

                        public void onClick(View v) { 

                                updateDetail("fake"); 

                        } 

                }); 

                return view; 

        } 
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        public interface OnItemSelectedListener { 

                public void onRssItemSelected(String link); 

        } 

        @Override 

        public void onAttach(Context context) { 

                super.onAttach(context); 

                if (context instanceof OnItemSelectedListener) { 

                        listener = (OnItemSelectedListener) context; 

                } else { 

                        throw new ClassCastException(context.toString() 

                                        + " must implemenet MyListFragment.OnItemSelectedListener"); 

                } 

        } 

        @Override 

        public void onDetach() { 

                super.onDetach(); 

                listener = null; 

        } 

        // may also be triggered from the Activity 

        public void updateDetail(String uri) { 

                // create a string just for testing 

                String newTime = String.valueOf(System.currentTimeMillis()); 

                // inform the Activity about the change based 

                // interface defintion 

                listener.onRssItemSelected(newTime); 

        } 

} 

 

 ها fragmentارسال پارامتر به -3-2-3
Activity  می تواند یکbundle به  را به عنوان پارامترfragment .ارسال کند  

detailFragment = new DetailFragment(); 

// configure link 

Bundle bundle = new Bundle(); 

bundle.putString("link", link); 

detailFragment.setArguments(bundle); 

fragment  آبجکتbundle  را در متدonActivityCreated  .خود دریافت می کند 

@Override 

public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onActivityCreated(savedInstanceState); 

        Bundle bundle = getArguments(); 

        if (bundle != null) { 

                setText(bundle.getString("link")); 

        } 

} 
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 fragment( life cycleچرخه ی حیات )-3-3

چرخه ی حیات مختص به خود را دارد. با این وجود چرخه ی حیات آن  fragmentدر اندروید هر 

 میزبان آن متصل است.  activityهمیشه به 

 

نیز  activityهای زیرمجموعه ی این  fragmentمی شود، همگام با آن متوقف  activityزمانی که 

های آن نیز  fragment(، destroyاز حافظه کلا پاک شود ) activityمی شوند. اگر        متوقف 

 همزمان از بین می روند.

 شرح کارکرد متد

onAttach() 

را به  fragmentکاربرد متد حاضر این است که 

activity ساند. زمانی که می شناonAttach() 

 fragmentو  activityصدا خورده می شود، 

هیچ یک ایجاد نشده اند. شما می توانید داخل 

این متد عملیاتی که می خواهید پیش از ایجاد 

fragment  انجام شود، تعریف نمایید. نمونه ی

activity  به نمونه یfragment  .متصل است

و  activityبه هنگام فراخوانی این متد 

fragment هنوز راه اندازی نشده اند. معمولا ،

داخل این  activityبرنامه نویس اشاره گری به 
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 شرح کارکرد متد

برای  fragmentمتد قرار می دهید که از 

 مقداردهی بیشتر استفاده می کند.

onCreate() 

 

اندروید زمانی این متد را صدا می زند که در 

باشد. برنامه نویس  fragmentحال ساختن 

را که  fragmentمی تواند کامپوننت هایی از 

، بعد activityمی خواهد در زمان ادامه یافتن 

 از توقف حفظ شود را مقداردهی اولیه نمایید.  

ایجاد شده  fragmentدر واقع در این مرحله، 

است. این متد بعد از فراخوانده شدن 

onCreate()  مربوط بهactivity  و قبل از متد

onCreateView()   مربوط بهfragment  صدا

 خورده می شود. 

onCreateView() 

، زنجیره یا سلسله مراتب fragmentنمونه ی 

view  های خود را ایجاد می کند. به عبارت دیگر

fragment  در متدonCreateView() رابط ،

کاربری یا ظاهر خود را تعریف می کند. در این 

بجکت از آ ()inflateمتد با فراخوانی متد 

Inflator  که به عنوان پارامتر به این متد

فرستاده می شود، برنامه نویس می تواند یک 

layout ( را بارگذاری کرده و نمایشinflate )

 دهد.     

تعامل داشته  activityدر این متد نباید با 

هنوز کاملا ساخته و  Activity .باشید

 مقداردهی اولیه نشده است.

های  fragmentد را برای لزومی ندارد این مت

های  viewفراخوانی کنید.  UI/headlessفاقد 

inflate  شده بخشی از زنجیره یview  های

activity  .میزبان محسوب می شوند 

می  fragmentبه عبارت دیگر، هنگامی که 

های خود را بسازد این متد را صدا  viewخواهد 
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 شرح کارکرد متد

ی، یا رابط کار  UIمی زند. به منظور پیاده سازی 

 که  viewبرنامه نویس می بایست یک آبجکت 

را مشخص می کند،  fragmentپوشه ی حاوی 

به عنوان خروجی این متد تعریف کنید. اگر 

fragment  رابط کاربری نداشته باشد، می

 تعریف کنید.   nullتوانید خروجی متد را 

onActivityCreated() 

متد جاری پس از فراخوانی متد 

onCreateView()   و زمانی کهactivity  میزبان

 ایجاد شده است، صدا خورده می شود. 

همراه با  fragmentو  Activityنمونه ی 

ساخته شده اند.  activityهای  viewزنجیره ی 

در این برهه، می توان با فراخوانی متد 

findViewById()  بهview  دلخواه دسترسی

 داشت. 

ت هایی که در این متد شما می توانید از آبجک

نیاز دارند، نمونه سازی  Contextبه یک آبجکت 

 نمایید. 

به عبارت دیگر، این متد بعد از 

onCreateView()  و هنگامی کهactivity 

و  activityمی شود.  callمیزبان ایجاد شده، 

fragment  به صورت یک آبجکتview  سلسله

 تولید می شوند.   activityمراتبی برای 

onStart() 

The onStart() method is called once the 

fragment gets visible. 

زمانی صدا زده می شود که  ()onStartمتد 

fragment .نمایان و قابل مشاهده شود 

onResume()  زمانی کهFragment  .در حال اجرا است 
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 شرح کارکرد متد

onPause() 

Fragment  قابل مشاهده است اما دیگر فعال

دیگری، با  activityنیست مانند زمانی که 

 fragmentحامل  activityانیمیشن بر روی 

 قرار می گیرد. 

Fragment  با کاربر تعاملی ندارد. حال یا

activity  آن در حال متوقف شدن است یا یک

در حال ویرایش  fragmentعملیات مربوط به 

 است. activityآن در 

onStop() 
Fragment  دیگر برای کاربر قابل مشاهده

 ست.نی

onDestroyView() 

View  یا المان های رابط کاربری قابل مشاهد

 fragmentرا پاک می کند. اگر  fragmentدر 

ساخته شده باشد، در آن صورت  backstackاز 

این متد فراخوانی می شود و پس از آن 

onCreateView  صدا زده می شود. در واقع

و ظاهر  UIپس از فراخوانی این متد 

fragment  .به کلی از بین می رود 

onDestroy() 

و پاک سازی نهایی  cleanupاین متد 

fragment  ها را انجام می دهد. لازم به ذکر

است که این متد ممکن است اصلا فراخوانی 

 نشود.

 

  activityبرای  fragmentتعریف -3-4
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به صورت  layoutخود در فایل  activityبرای  fragmentتعریف -3-4-1

static 
و به وسیله ی تگ  staticجدید خود، می توانید آن را به صورت  fragmentبرای استفاده از 

fragment  در فایلlayout اضافه نمایید. خصیصه ( یattribute )android:name  به کلاس

 مربوطه اشاره دارد. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:baselineAligned="false" 

    android:orientation="horizontal" > 

    <fragment 

        android:id="@+id/listFragment" 

        android:layout_width="0dp" 

        android:layout_weight="1" 

        android:layout_height="match_parent" 

        class="com.example.android.rssreader.MyListFragment" 

        tools:layout="@layout/fragment_rsslist_overview"> 

    </fragment> 

    <fragment 

        android:id="@+id/detailFragment" 

        android:layout_width="0dp" 

        android:layout_weight="2" 

        android:layout_height="match_parent" 

        class="com.example.android.rssreader.DetailFragment" 

        tools:layout="@layout/fragment_rssitem_detail"> 

    </fragment> 

</LinearLayout> 

برای  staticثابت و  layoutاستفاده از این روش برای زمانی توصیه می شود که چندین فایل 

 خاص طراحی شده است.  configبا  تعریف ظاهر برنامه دارید که هریک ویژه ی یک دستگاه

  dynamicدر زمان اجرا و به صورت  fragmentمدیریت -3-4-2
 layout activityها را در  fragmentمی دهد تا  به شما این امکان را FragmentManagerکلاس 

قابل  ()getFragmentManagerاین کلاس به وسیله ی متد اضافه/حذف یا جایگزین نمایید. 

 transactionدسترسی می باشد. اصلاحات و تغییراتی که می خواهید اعمال کنید باید در طی یک 

 fragmentجام شود. به منظور ویرایش ان FragmentTransaction)تراکنش( به وسیله ی کلاس 
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 layout در فایل FrameLayout( placeholderمی بایست یک مکان نگهدار ) activityها در یک 

 تعریف نمایید.    

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="horizontal" > 

    <FrameLayout 

        android:id="@+id/listcontainer" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" /> 

    <FrameLayout 

        android:id="@+id/detailscontainer" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:visibility="gone" /> 

</LinearLayout> 

 fragmentرا با  containerموجود در  fragmentمی توانید  FragmentManagerبا استفاده از 

 دیگری جایگزین نمایید.

// get fragment manager 

FragmentManager fm = getFragmentManager(); 

// add 

FragmentTransaction ft = fm.beginTransaction(); 

ft.add(R.id.your_placehodler, new YourFragment()); 

// alternatively add it with a tag 

// trx.add(R.id.your_placehodler, new YourFragment(), "detail"); 

ft.commit(); 

// replace 

FragmentTransaction ft = fm.beginTransaction(); 

ft.replace(R.id.your_placehodler, new YourFragment()); 

ft.commit(); 

// remove 

Fragment fragment = fm.findFragmentById(R.id.your_placehodler); 

FragmentTransaction ft = fm.beginTransaction(); 

ft.remove(fragment); 

ft.commit(); 

 می شود. containerجاری در این  fragmentجدید جایگزین  fragmentیک 

 backstackبه  ()addToBackStackرا با استفاده از متد  transactionمی توانید یک تراکنش یا 

مورد نظر اضافه می  activityاز  history stackاندروید اضافه نمایید. با این کار عملیات را به 

( به حالت backاین امکان را می دهید تا تغییرات را از طریق دکمه ی بازگشت )کنید و به کاربر 

 قبلی بازگرداند.
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 حاضر است یا خیر layoutدر  fragmentبررسی اینکه آیا یک -3-4-3
مورد نظر حضور دارد یا خیر، می توانید از  layoutدر  fragmentبه منظور بررسی اینکه آیا یک 

را فراخوانی کرده و بررسی  ()isLayoutکمک بگیرید. کافی است متد  FragmentManagerکلاس 

 اضافه شده است یا خیر. activityبه  layoutمورد نظر از طریق  fragmentکنید آیا 

DetailFragment fragment = (DetailFragment) getFragmentManager(). 

        findFragmentById(R.id.detail_frag); 

if (fragment==null || ! fragment.isInLayout()) { 

        // start new Activity 

        } 

else { 

        fragment.update(...); 

} 

 ها  fragmentبررسی تعداد -3-4-4
به طور قطع به سناریو و شرایط جاری بستگی دارد )اینکه آیا صفحه تک  activityمنطق برنامه در 

و قطعه تشکیل شده(. می توان با نوشتن یک قطعه کد شرطی  fragmentند قطعه است یا از چ

در اپلیکیشن پی برد. روش های متعددی برای اجرای این عملیات وجود دارد.  fragmentبه تعداد 

در پوشه ی محتوا و منابع پروژه  configurationروش اول این است که یک فایل تنظیمات/

(values ایجاد نمایید. جفت )( کلید/مقدارkey/value به صورت پیش فرض بر روی )false  تنظیم

می شوند. سپس یک فایل تنظیمات دیگر این مقدار را جهت سازگاری با اندازه ی دلخواه نمایشگر 

 قرار می دهد.   trueبر روی 

 را نمایش می دهد.  config.xmlنمونه ی زیر یک فایل تنظیمات پیش فرض به نام 

<resources> 

    <item type="bool" name="twoPaneMode">false</item> 

</resources> 

 ( ایجاد نمایید.trueداری متفاوت )این بار با مق  res/values-landحال همین فایل را در پوشه ی 
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<resources> 

    <item type="bool" name="twoPaneMode">true</item> 

</resources> 

 

( دسترسی stateنوشتن دستور زیر، به اطلاعات مربوط به وضعیت جاری )می توانید با استفاده 

 داشته باشید. 

getResources().getBoolean(R.bool.twoPaneMode); 

 

  backstackبه  fragment transitionافزودن آبجکت -3-4-5
امکان را اضافه نموده و به کاربر این  backstackرا به  FragmentTransitionمی توانید آبجکت 

 قبلی بازگردد. fragment( به backبدهید تا با استفاده از دکمه ی بازگشت )

 FragmentTransitionرا بر روی آبجکت  ()addToBackStackبرای این منظور شما می توانید متد 

 فراخوانی کنید. 

 Property Animationاستفاده از افکت های تعریف شده توسط -3-4-6

API ن برای حرکت بیfragment  ها 
  ()setCustomAnimations، می توانید با استفاده از متد fragmentدر طول اجرای یک تراکنش 

تعریف نمایید )برای حرکت و  animation، به راحتی Property Animationاز مجموعه توابع 

 ها انیمیشن اعمال نمایید(.  fragmentانتقال بین 

، بسیاری از انیمیشن های استاندارد اندروید را ()setTranstionتد البته می توانید با فراخوانی م

هایی  constantها اعمال نمایید. برای پیاده سازی انیمیشن می بایست  fragmentبرای انتقال بین 

 شروع می شوند را تعریف نمایید.    *_FragmentTransaction.TRANSIT_FRAGMENTکه با 

( و یک entry animationمکان می دهند تا یک انیمیشن آغاز )هر دو متد نام برده به شما ا

 ( تعریف نمایید.exitانیمیشن پایان )
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 ها  fragmentماندگارسازی و ذخیره ی دائمی داده در -3-4-7
اغلب برنامه نویس لازم دارد که داده هایی از اپلیکیشن را در حافظه به طور دائمی ذخیره کند. 

 استفاده کند.   SQLiteت از یک فایل ساده یا دیتابیس برای این منظور کافی اس

 configنگهداری و بازگردانی اطالعات پس از تغییر در تنظیمات و -3-4-8
اگر می خواهید تغییرات در تنظیمات و پیکربندی را ماندگارسازی نمایید، در آن صورت می توانید 

 از آبجکت اپلیکیشن نیز استفاده کنید. 

 fragmentرا بر روی  setRetainState(true)کر شده، شما می توانید متد علاوه بر روش ذ

بین تغییرات در  fragmentفراخوانی نمایید. با این کار اطلاعات مربوط به وضعیت نمونه ی 

ماندگار می شود. لازم به ذکر است که این رویکرد تنها زمانی کارگر واقع می  fragmentتنظیمات 

اضافه نشده باشند. در این صورت، کافی داده ها را به  backstackبه ها  fragmentشود که 

 عنوان یک عضو )در قالب یک فیلد( ذخیره نمایید. 

دارند به هیچ وجه توصیه نمی  UIهایی که  fragmentاستفاده از این متد را برای  Google: توجه

 کند.  

قرار دهید.  Bundleها را در آبجکت داده  ()onSaveInstanceStateمی توانید با فراخوانی متد 

 بازیابی نمایید. ()onActivityCreatedسپس می توانید این داده ها را با استفاده از متد 

3-5-Fragment ( ها و پردازش در پس زمینهbackground 

processing) 

3-5-1-Fragment  های فاقدUI/headless fragments  
ها در  fragmentو ظاهر ندارند. به این  UIایید که اصلا هایی تعریف نم fragmentمی توانید 

 nullای کافی است مقدار  fragmentگفته می شود. جهت پیاده سازی چنین  headlessاصطلاح 

 برگردانید.  fragmentدر  ()onCreateViewرا از متد 

اگر می خواهید ها استفاده نمایید.  service: توصیه می شود برای پردازش پس زمینه ای از توجه

های خود انجام دهید، دومین راه حل پیشنهادی ما )بعد از  fragmentاین کار را از طریق 
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هست. بدین  ()setRetainInstanceها همراه با فراخوانی متد  headless fragmentسرویس ها( 

 asynchronousوسیله دیگر شما مجبور نیستید تغییرات در تنظیمات را حین پردازش ناهمزمان )

processing .خود مدیریت نمایید ،) 

3-5-2-Retained headless fragment  ها جهت مدیریت تغییر در

 ( config changesتنظیمات )
Headless fragment ( ها معمولا به منظور کپسوله سازیencapsulate و نگهداری اطلاعات )

نحوه ی پیکربندی اپلیکیشن،  ها، مابین تغییرات در تنظیمات و fragmentمربوط به وضعیت 

هایی که پردازش  taskاستفاده می شوند. مورد کاربرد دیگری که می توان به آن اشاره کرد: برای 

( نیز مورد استفاده قرار background processing taskهایی را در پس زمینه انجام می دهند )

را  headless fragmentانید ها، می تو fragmentمی گیرند. برای کپسوله سازی داده ها در 

retained  .تعریف نماییدretained fragment  حین تغییر در تنظیمات و نحوه ی پیکربندی

(configuration changes ( از بین نمی روند )در واقع اینfragment  ها قادرند اشاره گرهایی به

نزد خود نگه  حفظ نمایید،که شما می خواهید اطلاعات آن ها را  statefulآبجکت های پایدار و 

 دارند(.    

 

باشند،  retainedاطلاعات مربوط به وضعیت را نگه دارند و به اصطلاح  fragmentبرای اینکه 

 را صدا بزنید.   ()setRetainInstanceکافی است متد 
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از کلاس  ()addمورد نظر، می توانید متد  activityای به  fragmentبه منظور افزودن چنین 

FragmentManager  را فراخوانی کنید. برای اینکه در آینده به اینFragment  دسترسی داشته

اضافه نمایید. این کار به شما  XMLباشید )به آن اشاره کنید(، لازم است آن را با یک تگ در فایل 

به آن دسترسی  FragmentManagerاز  ()findFragmentByTagاجازه می دهد، با استفاده از متد 

 داشته باشید. 

دیگر  activityدر  ()onRetainNonConfigurationInstanceتوجه داشته باشید که استفاده از متد 

 ها داده اند.   headless fragment retainedمنسوخ شده است و جای خود را به 

 

 ها در اپلیکیشن ها fragmentتمرین: پیاده سازی 

 

ها در یک اپلیکیشن متعارف اندروید، بدون استفاده از  fragmentمبحث زیر نحوه ی استفاده از 

support library  کتابخانه ی پشتیبانی از(API  را )های جدید در ویرایش های قدیمی تر اندروید

 fragmentبا  layoutتشریح می کند. اپلیکیشن بسته به حالت نمایش )نمای افقی/عمودی(، از 

 های متفاوت بهره می گیرد. 

را به نمایش می گذارد. از این  fragmentدر لحظه تنها یک  RssfeedActivityمودی، در نمای ع

fragment کاربر می تواند به ،activity  دیگری که میزبانfragment  .مورد نظر است راه پیدا کند

 را درکنار هم برای کاربر به نمایش می گذارد.  fragmentمزبور هر دو  activityدر نمای افقی، 

 اد پروژه ایج

یک پروژه ی جدید اندروید ایجاد نموده و آن را به صورت زیر مقداردهی نمایید. توجه داشته باشید 

 استفاده کنید. (Compatibility layerکه نباید از لایه ی سازگاری )

 1جدول 

Property مقدار 
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Application Name RSS Reader 

Company Domain )اسم دامنه ی شرکت(    android.example.com 

Package name )اسم (    com.example.android.rssreader 

Template )الگو یا قالب آماده(    Empty Activity 

Activity RssfeedActivity 

Layout activity_rssfeed 

 

 ها  fragmentبرای  layoutتعریف فایل های -3-5-3
ایجاد   /res/layoutدر پوشه ی fragment_rssitem_detail.xmlجدید به نام  layoutیک فایل 

 نمایید. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/detailsText" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="match_parent" 

      android:layout_gravity="center_horizontal|center_vertical" 

        android:layout_marginTop="20dip" 

        android:text="Default Text" 

      android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

        android:textSize="30dip" /> 

</LinearLayout> 

دسترسی  TextViewبا استفاده از این شناسه به المان  fragmentباید صحیح باشد چرا که  id: توجه

 دارد. 

 ایجاد نمایید. fragment_rsslist_overview.xmlجدید به نام  layoutیک فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <Button 

        android:id="@+id/updateButton" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Press to update" 

         /> 

</LinearLayout> 
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 باید دقیق باشد.  id: در اینجا هم توجه

  fragmentایجاد کالس های -3-5-4
مورد استفاده قرار می گیرند.  fragmentکلاس های زیر را ایجاد نمایید. این کلاس ها به عنوان 

 را تعریف نمایید.  DetailFragmentابتدا کلاس 

package com.example.android.rssreader; 

import android.app.Fragment; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.TextView; 

public class DetailFragment extends Fragment { 

    public static final String EXTRA_URL ="url"; 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_rssitem_detail, 

                container, false); 

        return view; 

    } 

    @Override 

    public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onActivityCreated(savedInstanceState); 

        Bundle bundle = getArguments(); 

        if (bundle != null) { 

            String link = bundle.getString("url"); 

            setText(link); 

        } 

    } 

        public void setText(String url) { 

                TextView view = (TextView) getView().findViewById(R.id.detailsText); 

                view.setText(url); 

        } 

} 

را ایجاد نمایید. این کلاس برخلاف اسمش، هیچ لیستی را به نمایش نمی  MyListFragmentکلاس 

گذارد، بلکه صرفا یک دکمه ارائه می دهد که با کلیک کاربر بر روی آن، مقدار زمان جاری به 

fragment  ای به نامDetailsFragment   .ارسال می گردد 

package com.example.android.rssreader; 

import android.app.Fragment; 

import android.content.Context; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 
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import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.Button; 

public class MyListFragment extends Fragment { 

    private OnItemSelectedListener listener; 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_rsslist_overview, 

                container, false); 

        Button button = (Button) view.findViewById(R.id.updateButton); 

        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                updateDetail("fake"); 

            } 

        }); 

        return view; 

    } 

    public interface OnItemSelectedListener { 

        void onRssItemSelected(String link); 

    } 

    @Override 

    public void onAttach(Context context) { 

        super.onAttach(context); 

        if (context instanceof OnItemSelectedListener) { 

            listener = (OnItemSelectedListener) context; 

        } else { 

            throw new ClassCastException(context.toString() 

                    + " must implement MyListFragment.OnItemSelectedListener"); 

        } 

    } 

    // triggers update of the details fragment 

    public void updateDetail(String uri) { 

        // create fake data 

        String newTime = String.valueOf(System.currentTimeMillis()); 

        // send data to activity 

        listener.onRssItemSelected(newTime); 

    } 

} 

 اصلی layoutویرایش فایل -3-5-5
 فعلی را ویرایش نمایید.  activity_rssfeed.xmlفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:baselineAligned="false" 

    android:orientation="horizontal" > 

    <fragment 
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        android:id="@+id/listFragment" 

        android:layout_width="0dp" 

        android:layout_weight="1" 

        android:layout_height="match_parent" 

        class="com.example.android.rssreader.MyListFragment" 

        tools:layout="@layout/fragment_rsslist_overview"> 

    </fragment> 

    <fragment 

        android:id="@+id/detailFragment" 

        android:layout_width="0dp" 

        android:layout_weight="2" 

        android:layout_height="match_parent" 

        class="com.example.android.rssreader.DetailFragment" 

        tools:layout="@layout/fragment_rssitem_detail"> 

    </fragment> 

</LinearLayout> 

 RssfeedActivityویرایش کالس -3-5-6
)بازفراخوان( را برای  callbackرا ویرایش کنید به طوری که نقش یک تابع  RssfeedActivityکلاس 

ListFragment  ایفا کند و متعاقباDetailsFragment .را بروز رسانی نماید 

package com.example.android.rssreader; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.view.Menu; 

public class RssfeedActivity extends Activity implements MyListFragment.OnItemSelectedListener{ 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_rssfeed); 

    } 

    @Override 

    public void onRssItemSelected(String link) { 

        DetailFragment fragment = (DetailFragment) getFragmentManager() 

                .findFragmentById(R.id.detailFragment); 

        fragment.setText(link); 

    } 

} 

 تست اپلیکیشن و کسب اطمینان از اجرای موفقیت آمیز آن

باید در نمای افقی و عمودی نمایش داده شوند.  fragmentاپلیکیشن خود را اجرا نمایید. هر دو 

ه دنبال (، جهت نمایش را تغییر دهید. بemulatorمی توانید با استفاده از کنترل های شبیه ساز )

 بروز آوری می شوند.  DetailFragment، اطلاعات ListFragmentفشرده شدن دکمه در 
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ها بر اساس تنظیمات و نحوه ی  fragmentتمرین: نمایش 

 پیکربندی 

( را pane)دو قطعه یا  fragmentچنانچه اپلیکیشن در نمای افقی راه اندازی شود، قاعدتا باید دو 

مایش بگذارد. در تمرین حاضر اپلیکیشن را طوری تنظیم کنید که از این قابلیت برای کاربر به ن UIدر 

 یا رفتار پشتیبانی کند.
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 ویژه ی نمای عمودی activity layoutتعریف -3-5-7
 را با تنظیمات زیر تعریف نمایید.  activity_rssfeed.xmlفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".RssfeedActivity" 

    android:orientation="vertical"> 

    <FrameLayout 

        android:id="@+id/fragment_container" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:orientation="horizontal" 

        android:layout_weight="1" 

        android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

        android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

        android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

        android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

        > 

    </FrameLayout> 

</LinearLayout> 

 

 resource selectorیا گزینه ی بولی مستقل از  flagتعریف یک -3-5-8

 )گزینشگر منابع(

 با تنظیمات زیر ایجاد نمایید.  res/valuesدر پوشه ی  config.xmlیک فایل به نام 

<resources> 

    <item type="bool" name="twoPaneMode">false</item> 

</resources> 

 با مقداری متفاوت تعریف نمایید. res/values-landهمین فایل را در پوشه ی 

<resources> 

    <item type="bool" name="twoPaneMode">true</item> 

</resources> 
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  RssfeedActivityتنظیم و ویرایش کالس -3-5-9

را طوری ویرایش نمایید که در صورت قرار گرفتن اپلیکیشن در  RssfeedActivityپیاده سازی کلاس 

 جاری را جایگزین کند.  fragment(، single-paneیت تک قطعه/قابه )وضع

package com.example.android.rssreader; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Fragment; 

import android.app.FragmentTransaction; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.FrameLayout; 

public class RssfeedActivity extends Activity implements 

        MyListFragment.OnItemSelectedListener { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_rssfeed); 

        if (getResources().getBoolean(R.bool.twoPaneMode)) { 

            // all good, we use the fragments defined in the layout 

            return; 

        } 

        // if savedInstanceState is null we do some cleanup 

        if (savedInstanceState != null) {   1)  

            // cleanup any existing fragments in case we are in detailed mode  

            getFragmentManager().executePendingTransactions(); 

            Fragment fragmentById = getFragmentManager(). 

                    findFragmentById(R.id.fragment_container); 

            if (fragmentById!=null) { 

                getFragmentManager().beginTransaction() 

                        .remove(fragmentById).commit(); 

            } 

        } 

        MyListFragment listFragment = new MyListFragment(); 

        FrameLayout viewById = (FrameLayout) findViewById(R.id.fragment_container); 

        getFragmentManager().beginTransaction() 

                .replace(R.id.fragment_container, listFragment).commit(); 

    } 

    @Override 

    public void onRssItemSelected(String link) { 

        if (getResources().getBoolean(R.bool.twoPaneMode)) { 

            DetailFragment fragment = (DetailFragment) getFragmentManager() 

                    .findFragmentById(R.id.detailFragment); 

            fragment.setText(link); 

        } else { 

            // replace the fragment 

            // Create fragment and give it an argument for the selected article 

            DetailFragment newFragment = new DetailFragment(); 

            Bundle args = new Bundle(); 
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            args.putString(DetailFragment.EXTRA_URL, link); 

            newFragment.setArguments(args); 

            FragmentTransaction transaction = getFragmentManager().beginTransaction(); 

            // Replace whatever is in the fragment_container view with this fragment, 

            // and add the transaction to the back stack so the user can navigate back 

            transaction.replace(R.id.fragment_container, newFragment); 

            transaction.addToBackStack(null); 

            // Commit the transaction 

            transaction.commit(); 

        } 

    } 

} 

و در زمان اجرا  dynamicاین فرایند پاک سازی ضروری است، چراکه اپلیکیشن ما به صورت  توجه:

در آن  fragmentدر لحظه و نمایش دو قطعه یا  fragmentبین دو حالت تک قطعه یا نمایش یک 

یک  می دهد. البته سناریوی حاضر غیرمعمول بوده و معمولا انتخاب             واحد، تغییر وضعیت 

برای اپلیکیشن بستگی به حداقل عرض نمایشگر دارد و این پیکربندی در زمان اجرای  fragmentیا دو 

 fragmentیا ذخیره ی موقتی  cacheسعی دارد با  FragmentManagerبرنامه تغییر نمی یابد. 

 موجود را حذف نمایید.  detailed fragmentکارایی را افزایش دهد، از اینرو لازم است 

 تست اپلیکیشن و کسب اطمینان از درستی پیاده سازی آن

( اجرا کنید، طبیعتا باید portrait modeاپلیکیشن را اجرا نمایید. اگر اپلیکیشن را در نمای عمودی )

( شما هر دو landscape modeرا در نمایشگر مشاهده نمایید. در نمای افقی ) fragmentتنها یک 

fragment  را در همزمان درUI  .مشاهده خواهید نمود 

 portraitحال وضعیت نمایش شبیه ساز را تغییر دهید. بر روی دکمه ی مورد نظر در نمای عمودی )

mode( و سپس در نمای افقی )landscape mode کلیک نمایید. اطمینان حاصل نمایید که )detail 

activity.زمان جاری را نمایش می دهد ، 
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 headlessعات مربوط به وضعیت در یک تمرین: ذخیره ی اطلا

retained fragment 

در تمرین حاضر قصد دارید که آخرین انتخاب کاربر را ذخیره کرده و بیاد آورید. برای این منظور 

 استفاده نمایید. headless fragmentمی بایست از یک 

  headless fragmentایجاد 

package com.example.android.rssreader; 

import android.app.Fragment; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.TextView; 

public class SelectionStateFragment extends Fragment { 

    public String lastSelection = ""; 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        return null; 
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    } 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setRetainInstance(true); 

    } 

} 

  headless fragmentذخیره ی آخرین مقدار انتخابی در یک -3-5-10
package com.example.android.rssreader; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Fragment; 

import android.app.FragmentTransaction; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.FrameLayout; 

public class RssfeedActivity extends Activity implements 

        MyListFragment.OnItemSelectedListener { 

    SelectionStateFragment stateFragment; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_rssfeed); 

        stateFragment = 

                (SelectionStateFragment) getFragmentManager() 

                        .findFragmentByTag("headless"); 

        if(stateFragment == null) { 

            stateFragment = new SelectionStateFragment(); 

            getFragmentManager().beginTransaction() 

                    .add(stateFragment, "headless").commit(); 

        } 

        if (findViewById(R.id.fragment_container) == null) { 

            // restore state 

            if (stateFragment.lastSelection.length()>0) { 

                onRssItemSelected(stateFragment.lastSelection); 

            } 

            // all good, we use the fragments defined in the layout 

            return; 

        } 

        // if savedInstanceState is null we do some cleanup 

        if (savedInstanceState != null) { 

            // cleanup any existing fragments in case we are in detailed mode  

            getFragmentManager().executePendingTransactions(); 

            Fragment fragmentById = getFragmentManager(). 

                    findFragmentById(R.id.fragment_container); 

            if (fragmentById!=null) { 

                getFragmentManager().beginTransaction() 

                        .remove(fragmentById).commit(); 

            } 

        } 

        MyListFragment listFragment = new MyListFragment(); 

        FrameLayout viewById = (FrameLayout) findViewById(R.id.fragment_container); 
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        getFragmentManager().beginTransaction() 

                .replace(R.id.fragment_container, listFragment).commit(); 

    } 

    @Override 

    public void onRssItemSelected(String link) { 

        stateFragment.lastSelection = link; 

        if (getResources().getBoolean(R.bool.twoPaneMode)) { 

            DetailFragment fragment = (DetailFragment) getFragmentManager() 

                    .findFragmentById(R.id.detailFragment); 

            fragment.setText(link); 

        } else { 

            // replace the fragment 

            // Create fragment and give it an argument for the selected article 

            DetailFragment newFragment = new DetailFragment(); 

            Bundle args = new Bundle(); 

            args.putString(DetailFragment.EXTRA_URL, link); 

            newFragment.setArguments(args); 

            FragmentTransaction transaction = getFragmentManager().beginTransaction(); 

            // Replace whatever is in the fragment_container view with this fragment, 

            // and add the transaction to the back stack so the user can navigate back 

            transaction.replace(R.id.fragment_container, newFragment); 

            transaction.addToBackStack(null); 

            // Commit the transaction 

            transaction.commit(); 

        } 

    } 

} 

 resourceیا گزینه ی بولی مستقل از گزینشگر  flagتعریف یک -3-5-11
 با تنظیمات زیر تعریف نمایید.  config.xmlبه نام  res/valuesیک فایل در پوشه ی 

<resources> 

    <item type="bool" name="dual_pane">false</item> 

</resources> 

 

 نمایید. اری متفاوت ایجادبا مقد res/values-landهمین فایل را در پوشه ی 

<resources> 

    <item type="bool" name="dual_pane">true</item> 

</resources> 

 RssfeedActivityتنظیم و ویرایش کالس -3-5-12

را طوری ویرایش نمایید که در صورت قرار گرفتن اپلیکیشن در  RssfeedActivityبدنه ی کلاس 

 جاری را جایگزین کند.   fragment (،single-paneوضعیت تک قطعه )

package com.example.android.rssreader; 
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import android.app.Activity; 

import android.app.Fragment; 

import android.app.FragmentTransaction; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.FrameLayout; 

public class RssfeedActivity extends Activity implements 

        MyListFragment.OnItemSelectedListener { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_rssfeed); 

        if (getResources().getBoolean(R.bool.twoPaneMode)) { 

            // all good, we use the fragments defined in the layout 

            return; 

        } 

        // if savedInstanceState is null we do some cleanup 

        if (savedInstanceState != null) { 1)  

            // cleanup any existing fragments in case we are in detailed mode  

            getFragmentManager().executePendingTransactions(); 

            Fragment fragmentById = getFragmentManager(). 

                    findFragmentById(R.id.fragment_container); 

            if (fragmentById!=null) { 

                getFragmentManager().beginTransaction() 

                        .remove(fragmentById).commit(); 

            } 

        } 

        MyListFragment listFragment = new MyListFragment(); 

        FrameLayout viewById = (FrameLayout) findViewById(R.id.fragment_container); 

        getFragmentManager().beginTransaction() 

                .replace(R.id.fragment_container, listFragment).commit(); 

    } 

    @Override 

    public void onRssItemSelected(String link) { 

        if (getResources().getBoolean(R.bool.twoPaneMode)) { 

            DetailFragment fragment = (DetailFragment) getFragmentManager() 

                    .findFragmentById(R.id.detailFragment); 

            fragment.setText(link); 

        } else { 

            // replace the fragment 

            // Create fragment and give it an argument for the selected article 

            DetailFragment newFragment = new DetailFragment(); 

            Bundle args = new Bundle(); 

            args.putString(DetailFragment.EXTRA_URL, link); 

            newFragment.setArguments(args); 

            FragmentTransaction transaction = getFragmentManager().beginTransaction(); 

            // Replace whatever is in the fragment_container view with this fragment, 

            // and add the transaction to the back stack so the user can navigate back 

            transaction.replace(R.id.fragment_container, newFragment); 

            transaction.addToBackStack(null); 

            // Commit the transaction 

            transaction.commit(); 

        } 
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    } 

} 

و در زمان اجرا بین دو  dynamicاین فرایند پاک سازی ضروری است، چراکه اپلیکیشن ما به صورت 

در آن واحد،  fragmentدر لحظه و نمایش دو قطعه یا  fragmentحالت تک قطعه یا نمایش یک 

 fragmentتغییر وضعیت می دهد. البته سناریوی حاضر غیرمعمول بوده و معمولا انتخاب یک یا دو 

برای اپلیکیشن بستگی به حداقل عرض نمایشگر دارد و این پیکربندی در زمان اجرای برنامه تغییر 

کارایی را افزایش  fragmentیا ذخیره ی موقتی  cacheسعی دارد با  FragmentManagerنمی یابد. 

 موجود را حذف نمایید.  detailed fragmentدهد، از اینرو لازم است 

 بارسنجی رفتارهای آن تست اپلیکیشن و اعت

( اجرا portrait modeاپلیکیشن خود را اجرا نمایید. اکنون اگر اپلیکیشن خود را در نمای عمودی )

در نمایشگر قابل مشاهده باشد. در نمای افقی  fragmentنمایید، طبیعتا باید در لحظه تنها یک 

 همزمان برای کاربر نمایش داده شود. fragmentمی بایست هر دو 

جهت یا وضعیت نمایش شبیه ساز را تغییر دهید. دکمه را در دو حالت نمای عمودی و افقی فشار 

 زمان حاضر را به درستی نمایش می دهد. detail activityداده و مطمئن شوید که 
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 بخش دوم :

در  Action barاستفاده از نوارابزار در اپلیکیشن های اندروید/

 اندروید

در اپلیکیشن  toolbarمبحث تمرکز خود را بر روی آموزش نحوه ی پیاده سازی و استفاده از  این

کامپوننت widget/های اندرویدی قرار می دهد. آموزش حاضر همچنین چگونگی استفاده از 

سیستم  6.0شما شرح می دهد. این آموزش مبتنی بر ویرایش  را برای toolbarرابط کاربری 

 (.23یا کتابخانه های اندروید ورژن  APIباشد )=  عامل اندروید می

  Toolbarشرح مفهوم -3-6
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3-6-1-Toolbar ( در اندروید چیست و چه کاربردی دارد؟action bar)  

Toolbar  سیستم عامل اندروید جای  5.0در ویرایشactionbar  را گرفت تا محدودیت  4در اندروید

ین برای طراحی اپلیکیشن را در اختیار برنامه نویس قرار های جاری را برطرف ساخته و راه حلی نو 

در دسترس توسعه دهنده  Toolbarبه نام  view groupاز طریق  UIیا کامپوننت  widgetدهد. این 

 قرار می گیرد. 

قادر است عنوان  UIجایگذاری نمود. این کامپوننت  layoutرا به راحتی در فایل  toolbarمی توان 

activityآیک ،( ون، عملیاتی که قابل فعال سازی هستندaction  و حتی )هاview  ها و سایر آیتم های

در پیمایش و راهبری بین بخش های مختلف  toolbarتعاملی را دربرگیرد. مورد دیگر استفاده ی 

 اپلیکیشن است. 

های قبلی( به  در ویرایش actionbarاندروید، مکان قرار گیری نوار ابزار )همان  5.0قبل از ویرایش 

 شده بود(.  hard codeبوده )در آنجا  activityصورت ثابت در بالای صفحه یا 

( غیرفعال نمود. themeاکنون این امکان وجود دارد که نوار ابزار را در پوسته ی مورد استفاده )

نام برده در تمامی پوسته های درون ساخته ی اندروید به صورت پیش فرض فعال  UIکامپوننت 

 می باشد.

را به همراه آیتم های تعاملی و نوار راهبری  +Googleتصویر زیر نوارابزار اپلیکیشن اندرویدی 

(navigation نشان می دهد.در بالای آن سمت چپ، علامتی قابل مشاهده است که کاربر می )

 تواند با کلیک بر روی آن نوار راهبری را باز کرده و در اپلیکیشن پیمایش کند.   
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3-6-2-Actionbar  بر روی دستگاه هایی که ورژن کتابخانه های اندروید

 (API 21است ) 21مورد استفاده در آن ها پایین تر از 
Toolbar  برای اولین بار معرفی شد و در  (21اندروید )ورژن کتابخانه های اندروید  5.0در ویرایش

ستم عامل گردید. اگر می خواهید از در ورژن های قبلی این سی actionbarواقع جایگزینی برای 

این کاپوننت در ویرایش های قدیمی تر اندروید استفاده نمایید، در آن صورت کافی است از 

downport  ای که توسطappcompat-v7 فاده نمایید. در اختیار توسعه دهنده قرار می گیرد، است 

 Gradleد نمونه ی زیر را به فایل در چنین دستگاه هایی، دستوری مانن toolbarجهت استفاده از 

build  :خود اضافه نمایید 

compile `com.android.support:appcompat-v7:22.2.0` 

به آدرس  library v7برای آموزش نحوه ی نصب 

http://developer.android.com/tools/support-library/setup.html .مراجعه نمایید 

 

3-6-3-Options menu  

 options menuتنظیم شده، از  API 11آن ها بر روی پایین تر از  target SDK ایی کهاپلیکیشن ه

با کلیک کاربر  UIاستفاده می کنند. البته اگر چنین دکمه ای در دستگاه موجود باشد. این کامپوننت 

کاربر پسندتر  options menuنسبت به  Toolbarبه نمایش در می آید.  Optionsبر روی دکمه ی 

فقط  options menuهمیشه قابل مشاهده و در دسترس است. در حالی که  action barزیرا  است

یک کاستی برجسته دارد:  options menuمی شود. در واقع           در صورت درخواست نمایان

 ممکن است کاربر متوجه وجود گزینه ها و تنظیمات ارائه شده توسط اپلیکیشن نشود.  

  Toolbarاستفاده از -3-7
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  toolbarدر  actionsتعریف آیتم های نوار ابزار/-3-7-1

خوانده می شوند. اگرچه می توان  actionsالمان هایی که در نوارابزار مشاهده می کنید در اندروید 

آیتم های نوار ابزار را با کدنویسی تعریف کرد، با این حال توسعه دهندگان معمولا آن ها را در یک 

 تعریف می کنند.  /resتحت پوشه ی  XMLفایل محتوا 

ذخیره می شوند. ابزار اندروید خود به  res/menuتعریف منوها در یک فایل مجزا تحت پوشه ی 

 ایجاد می کند.  Rصورت خودکار یک اشاره گر به آیتم های منو جهت دسترسی به منابع آن در فایل 

به نوارابزار تزریق می  ()onCreateOptionsMenuها را از طریق متد  entryمعمولا  activityیک 

 کند. 

به شما این اجازه را می دهد تا نحوه ی نمایش و ظاهر آیتم  showAsAction( attributeخصیصه )

مشخص می کند آیا  ifRoomمورد نظر در نوارابزار را تعیین نمایید. به عنوان مثال، خصیصه ی 

 . فضای کافی برای نمایش المان وجود دارد یا خیر

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 

    <item 

        android:id="@+id/action_refresh" 

        android:orderInCategory="100" 

        android:showAsAction="always" 

        android:icon="@drawable/ic_action_refresh" 

        android:title="Refresh"/> 

    <item 

        android:id="@+id/action_settings" 

        android:title="Settings"> 

    </item> 

</menu> 

را  XMLهای تعریف شده در فایل  actionاین امکان را فراهم می آورد تا  MenuInflatorکلاس 

inflate  آن ها را جهت قرار گرفتن در( نمودهactivity  به آبجکتview  سپس آن ها را به )تبدیل کرده

action bar  اضافه نمایید. می توانید با فراخوانیgetMenuInflator()  در سطحactivity  به کلاس

MenuInflator  دسترسی داشته باشید. نمونه کد زیر نحوه ی پیاده سازی و ایجادaction  ها را نمایش

 می دهد.   
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@Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 

                inflater.inflate(R.menu.mainmenu, menu); 

                return true; 

        } 

ها را در کد برنامه نیز تعریف کرد، با این حال توصیه می شود این کار  action: اگرچه می توان نکته

( را کاهش می boilerplate codeانجام دهید چرا که میزان کدهای تکراری ) XMLرا در فایل های 

 دهد.

عملیاتی که در پی انتخاب آیتم های نوارابزار رخ می دهند )واکنش -3-7-2

 ها( actionنشان دادن به انتخاب 

مربوطه  activityدر  ()onOptionsItemSelectedای کلیک می شود، متد  actionزمانی که 

ودی دریافت می کند. انتخابی را به عنوان پارامتر ور  actionمی گردد. این متد            فراخوانی 

 کاربرد این متد در نمونه ی زیر به نمایش گذاشته شده است.

@Override 

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

  switch (item.getItemId()) { 

  // action with ID action_refresh was selected 

  case R.id.action_refresh: 

          Toast.makeText(this, "Refresh selected", Toast.LENGTH_SHORT) 

            .show(); 

          break; 

  // action with ID action_settings was selected 

  case R.id.action_settings: 

          Toast.makeText(this, "Settings selected", Toast.LENGTH_SHORT) 

            .show(); 

          break; 

  default: 

          break; 

  } 

  return true; 

} 
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 action barیا آیتم در نوارابزار/ actionجستجو برای یک -3-7-3

را فراخوانی  Menuاز کلاس  ()findItemیا آیتم در منو، متد  actionبه منظور جستجو برای یک 

 یک آیتم به آن دسترسی داشته باشید. idنمایید. به وسیله ی این متد می توانید با استفاده از 

 ویرایش منو-3-7-4
تنها یکبار صدا خورده می شود. در صورت نیاز به ویرایش منو  ()onCreateOptionsMenuمتد 

را فراخوانی نمایید. پس از آن تابع  ()invalidateOptionsMenuدر آینده، لازم است متد 

onCreateOptionsMenu()  .بار دیگر صدا زده می شود 

3-7-5-Contextual action mode  وtoolbar  وابسته کردن(toolbar 

 (contextual action modeبه قرائن با استفاده از 
contextual action mode  یک نوارابزار )وابسته به قرائن و بستر جاری( است که برای انجام

subtask  ها و وظایف کوچک برای مدت زمان معینی، به صورت موقتی بر روی نوارابزار اصلی

 اپلیکیشن ظاهر می شود. 

contextual action mode  معمولا با انتخاب یک آیتم یا کلیک طولانی مدت بر روی آن ظاهر می

 شود. 

را بر  روی یک  ()startActionMode، کافی است متد toolbarبه منظور پیاده سازی این نوع 

viewer  درactivity  خود فراخوانی نمایید. متد نام برده آبجکتActionMode.Callback  را دریافت

را بر عهده است.  contextual action barآبجکت وظیفه ی مدیریت چرخه ی حیات می کند. این 

، یک منوی وابسته به registerForContexMenu(view)همچنین می توانید با استفاده از متد  

نیز با کلیک طولانی  Context menuمورد نظر اختصاص دهید.  viewبه  context menuقرائن/

 نظر فعال می شود. مورد  viewمدت بر روی 

نیز فراخوانی می  ()onCreateContextMenuفعال می شود، متد  context menuهر بار که یک 

 پس از هر بار استفاده کاملا دور انداخته می شود.  context menuشود. می دانید چرا؟ 

 نمایید.  استفاده  contextual action modeاز  context menuتوصیه می شود تا حد امکان بجای 
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 ها fragmentبا استفاده از  action barاضافه نمودن آیتم به -3-7-6
Fragment  ها نیز می توانند آیتم و المان هایی را به نوارابزار یاtoolbar  .اپلیکیشن اضافه کنند

از  ()onCreateرا در متد  setHasOptionsMenu(true)برای نیل به این هدف، می بایست متد 

fragment .مورد نظر فراخوانی نماییدframework   یا چارچوب نرم افزاریAndroid  در این شرایط

فراخوانی می کند.در این حالت  fragmentرا در کلاس  ()onCreateOptionsMenuمتد 

fragment  می تواند آیتم های منو را بهtoolbar   .اضافه کند 

  toolbar( و دسترسی visibilityتنظیم قابلیت رویت )-3-7-7
نوارابزار را در زمان اجرای برنامه تنظیم نمایید. کد زیر نحوه  visibilityمی توانید قابلیت رویت و 

 ی انجام این کار را به نمایش می گذارد. 

ActionBar actionBar = getActionBar(); 

actionBar.hide(); 

// more stuff here... 

actionBar.show(); 

( نمایش داده runtimeی که همراه با آیکون اپلیکیشن در زمان اجرای برنامه )شما می توانید متن

 می شود را ویرایش نمایید. تکه کد زیر نحوه ی انجام این کار را نمایش می دهد. 

ActionBar actionBar = getActionBar(); 

actionBar.setSubtitle("mytest"); 

actionBar.setTitle("vogella.com"); 

  action barبه  drawableتخصیص یک عکس -3-7-8
را از طریق متد  Drawableاین امکان نیز برای شما وجود دارد که یک 

ActionBar.setBackgroundDrawable()  به عنوان پس زمنیه وbackground  نوارابزار خود

 تنظیم نمایید.

Toolbar  ی اندازه بندی می کند. اپلیکیشن خود عکس را مقیاس دهی کرده و با توجه فضای جار

انعطاف پذیر و قابل تنظیم فراهم می کنید. برای مثال  drawableاز اینرو بهتر است که یک فایل 

 را به عنوان عکس پس زمینه ارائه XMLبا فرمت  drawableیا یک  patch-9می توانید یک عکس 

 نمایید.
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را نیز می توان با استفاده از  action barسیستم عامل اندروید، پس زمینه ی  4.2از ویرایش 

AnimationDrawable   .متحرک یا پویا نمایی کرد 

 diming navigationپنهان یا کم رنگ کردن دکمه ی پیمایش )-3-7-9

button) 

شما می توانید دکمه ی پیمایش نرم افزاری مورد نظر را در اپلیکیشن اندرویدی خود پنهان نموده 

در دسترس داشته باشید. زمانی که کاربر بر روی دکمه ی صفحه و بدین وسیله فضای بیشتری 

 کلیک می کند، دکمه ی پیمایش به صورت خودکار نمایان می شود. 

 کد لازم برای پیاده سازی این قابلیت در زیر به نمایش گذاشته شده است. 

getWindow(). 

        getDecorView(). 

        setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION); 

 تصاویر زیر یک اپلیکیشن را با/بدون دکمه های پیمایش نمایش می دهد.
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 immersive full screenاستفاده از حالت نمایش تمام صفحه )-3-7-10

mode) 

در  ( به بعد، شما می توانید اپلیکیشن خود راAPI 19)ورژن کتابخانه های اندروید یا  4.4از ویرایش 

(. اولین باری که این اتفاق immersive full screen modeحالت نمایش تمام صفحه قرار دهید )

می افتد، سیستم اندروید اطلاعاتی را به کاربر نشان می دهد. این اطلاعات حاکی از این است که 
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که  )لمس سطح نمایشگر به سمت پایین در ناحیه ای downward swipeکاربر می تواند با حرکت 

 systemنوارابزار سیستم معمولا قابل مشاهده می باشد( اپلیکیشن را به حالت قبلی بازگردانده و 

bar  .ها را بار دیگر به نمایش بگذارد 

 یا صفحه ی جاری اپلیکیشن را در حالت تمام صفحه قرار می دهد.  activityبه عنوان مثال، متد زیر 

// This method hides the system bars and resize the content 

        private void hideSystemUI() { 

                getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility( 

                                        View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN 

                                                | View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION // hide nav bar 

                                                | View.SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN // hide status bar 

                                                // remove the following flag for version < API 19 

                                                | View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE 

                                                ); 

        } 

 (split toolbarپیاده سازی قابلیت دو نیم کردن نوار ابزار )-3-7-11
کافی، نوارابزار را به صورت  می توانید به سیستم اعلان نمایید که در صورت عدم وجود فضای

خودکار به دو نیم تقسیم کند. جهت فعال سازی این قابلیت می توانید پارامتر 

android:uiOptions="SplitActionBarWhenNarrow"  را در تعریفactivity  اپلیکیشن خود

   لحاظ نمایید. AndroidManifest.xmlداخل فایل 

اندروید می تواند نوار ابزار را به دو بخش تقسیم کند. سپس  : با فعال سازی گزینه ی مزبور،توجه

سیستم بر اساس فضای جاری و در زمان اجرای برنامه تصمیم می گیرد آیا نوارابزار را به دو بخش 

 تقسیم کند یا خیر. 

در اپلیکیشن اندرویدی  Contextual action modeتمرین: استفاده از 

 خود

 

 هدف

 به اپلیکیشن خود اضافه خواهید نمود.  contextual action mode در تمرین جاری، شما یک
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در پوشه ی  menu resourceایجاد محتوا و منابع مربوطه/-3-7-12

res/menu  

 actionmode.xml( با نام xml resource menuحامل محتوای منو ) XMLبرای این منظور، یک فایل 

 مراجعه کنید. </ "androidstudio_createmenu>>ایجاد نمایید. برای جزئیات بیشتر به 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

    <item 

        android:id="@+id/action_share" 

        android:title="Share it" 

        > 

    </item> 

</menu> 

 تنظیم و ویرایش کد برنامه-3-7-13
 را به صورت زیر ارث بری نمایید. fragmentمربوط به  interfaceابتدا 

public class MyListFragment extends Fragment { 

    public void goToActionMode(RssItem item) { 

        listener.goToActionMode(item); 

    } 

    public interface OnItemSelectedListener { 

            public void onRssItemSelected(String link); 

        public void goToActionMode(RssItem item); 

    } 

به صورت زیر  ActionMode.Callbackخود را جهت پیاده سازی متد جدید و  activityکلاس 

 ویرایش نمایید.

package com.example.android.rssreader; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.view.ActionMode; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuInflater; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.Toast; 

import android.widget.Toolbar; 

import com.example.android.rssfeedlibrary.RssItem; 

public class RssfeedActivity extends Activity 

        implements MyListFragment.OnItemSelectedListener, 

                                ActionMode.Callback { 

    private RssItem selectedRssItem; 
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    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        Toolbar tb = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

        setActionBar(tb); 

    } 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        Toolbar tb = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

        tb.inflateMenu(R.menu.mainmenu); 

        tb.setOnMenuItemClickListener( 

                new Toolbar.OnMenuItemClickListener() { 

                    @Override 

                    public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) { 

                        return onOptionsItemSelected(item); 

                    } 

                }); 

        return true; 

    } 

    //NEW 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        switch (item.getItemId()) { 

            case R.id.action_refresh: 

                    MyListFragment fragment = (MyListFragment) getFragmentManager() 

                    .findFragmentById(R.id.listFragment); 

                    fragment.updateListContent(); 

                break; 

            case R.id.action_settings: 

                Intent intent = new Intent(this, MyPreferences.class); 

                startActivity(intent); 

                Toast.makeText(this, "Action Settings selected", Toast.LENGTH_SHORT) 

                        .show(); 

                break; 

            default: 

                break; 

        } 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public void onRssItemSelected(String link) { 

        if (getResources().getBoolean(R.bool.twoPaneMode)) { 

            DetailFragment fragment = (DetailFragment) getFragmentManager() 

                    .findFragmentById(R.id.detailFragment); 

            fragment.setText(link); 

        } else { 

            Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), 

                    DetailActivity.class); 

            intent.putExtra(DetailActivity.EXTRA_URL, link); 

            startActivity(intent); 

        } 
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    } 

    @Override 

    public void showContextMenu(RssItem item) { 

        this.selectedRssItem = item; 

        startActionMode(this); 

    } 

    @Override 

    public void goToActionMode(RssItem item) { 

        this.selectedRssItem = item; 

        startActionMode(this); 

    } 

    @Override 

    public boolean onCreateActionMode(ActionMode mode, Menu menu) { 

        MenuInflater inflater = mode.getMenuInflater(); 

        inflater.inflate(R.menu.actionmode, menu); 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public boolean onPrepareActionMode(ActionMode mode, Menu menu) { 

        return false; 

    } 

    @Override 

    public boolean onActionItemClicked(ActionMode mode, MenuItem item) { 

        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 

        intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "I found this interesting link" + 

                        selectedRssItem.getLink()); 

        intent.setType("text/plain"); 

        startActivity(intent); 

        mode.finish(); // Action picked, so close the CAB 

        selectedRssItem = null; 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public void onDestroyActionMode(ActionMode mode) { 

    } 

} 

 interfaceپیاده سازی نمایید. با پیاده سازی  LongClickListenerخود، یک  adapterدر کلاس 

 فعال و راه اندازی می شود.  contextual action modeمزبور، 

package com.example.android.rssreader; 

import android.support.v7.widget.RecyclerView; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

import com.bumptech.glide.Glide; 

import com.example.android.rssfeedlibrary.RssItem; 

import java.util.List; 

import java.util.Random; 
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public class RssItemAdapter 

        extends RecyclerView.Adapter<RssItemAdapter.ViewHolder> { 

    private List<RssItem> rssItems; 

    private MyListFragment myListFragment; 

    @Override 

    public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) { 

        View v= null; 

        v = LayoutInflater. 

                from(parent.getContext()). 

                inflate(R.layout.rowlayout, parent, false); 

        return new ViewHolder(v); 

    } 

    public static class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder { 

        public View mainLayout; 

        public TextView txtHeader; 

        public TextView txtFooter; 

        public ImageView imageView; 

        public ViewHolder(View v) { 

            super(v); 

            mainLayout = v; 

            txtHeader = (TextView) v.findViewById(R.id.rsstitle); 

            txtFooter = (TextView) v.findViewById(R.id.rssurl); 

            imageView = (ImageView) v.findViewById(R.id.icon); 

        } 

    } 

    @Override 

    public void onBindViewHolder(final ViewHolder holder, final int position) { 

        final RssItem rssItem = rssItems.get(position); 

        holder.txtHeader.setText(rssItem.getTitle()); 

        holder.txtFooter.setText(rssItem.getLink()); 

        holder.mainLayout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                myListFragment.updateDetail(rssItem.getLink()); 

            } 

        }); 

        holder.mainLayout.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() { 

            @Override 

            public boolean onLongClick(View v) { 

                myListFragment.goToActionMode(rssItem); 

                return true; 

            } 

        }); 

    } 

    @Override 

    public int getItemCount() { 

        return rssItems.size(); 

    } 

    public RssItemAdapter(List<RssItem> rssItems, MyListFragment myListFragment) { 

        this.rssItems = rssItems; 

        this.myListFragment = myListFragment; 

    } 
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} 

3-8-Dynamic  تعریف کردنaction bar  

3-8-1-View  هایی با پیاده سازی اختصاصی درaction bar 

 text fieldیا  buttonاضافه نمایید. برای مثال، یک  action barاختصاصی به  viewمی توانید یک 

 اپلیکیشن خود داشته باشید. در نوار ابزار 

را بکار ببرید. سپس  ActionViewاز کلاس  setCustomViewبرای این منظور، لازم است متد 

و ارسال پارامتر  ()setDisplayOptionsبایستی با فراخوانی متد 

ActionBar.DISPLAY_SHOW_CUSTOM   به آن، امکان نمایشview در  های اختصاصیtoolbar 

 ی نمایید. را فعال ساز 

 می باشد. EditTextتعریف کنید که دربردارنده ی المان  layoutبه طور مثال، می توانید یک فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<EditText xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@+id/searchfield" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:inputType="textFilter" > 

</EditText> 

مورد نظر متصل کرد. تکه  activityدر  action barرا می توان به وسیله ی کد زیر به  layoutاین 

الحاق  custom viewنیز به  listener ، یک گوش فراخوان یاlayoutکد زیر علاوه بر متصل کردن 

 می کند.  

package com.vogella.android.actionbar.customviews; 

import android.app.ActionBar; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.TextView.OnEditorActionListener; 

import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 



 

 

325 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                ActionBar actionBar = getActionBar(); 

                // add the custom view to the action bar 

               actionBar.setCustomView(R.layout.actionbar_view); 

                EditText search = (EditText) actionBar.getCustomView().findViewById( 

                                R.id.searchfield); 

                search.setOnEditorActionListener(new OnEditorActionListener() { 

                        @Override 

                        public boolean onEditorAction(TextView v, int actionId, 

                                        KeyEvent event) { 

                                Toast.makeText(MainActivity.this, "Search triggered",                                               

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                                return false; 

                        } 

                }); 

                actionBar.setDisplayOptions(ActionBar.DISPLAY_SHOW_CUSTOM 

                                | ActionBar.DISPLAY_SHOW_HOME); 

        } 

} 

3-8-2-Action view  
Action view  یک کامپوننتUI  یاwidget ( هست که بجای دکمه ی آیتمaction  )در نوارابزار

( را با آبجکت actionنمایش داده می شود. با استفاده از این ویژگی می توانید یک آیتم )

Progressbar  یا هرview  مجاز دیگری جایگزین نمایید. به منظور تعریف یکaction view  جایگزین

را جهت  android:actionLayout( attribute، می توانید خصیصه )toolbar( در actionبرای آیتم )

مورد  widget classرا جهت تعریف  android:actionViewClassو خصیصه ی layout ایجاد فایل 

 استفاده قرار دهید. 

 این جایگزینی در تصاویر زیر به نمایش گذاشته شده است.

 

Activity  مان اجرا برنامه با زیر آیکون را در زaction view  ای که حامل یک آبجکتProgressBar 

 می باشد، جایگزین می نماید. 
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package com.vogella.android.actionbar.progress; 

import android.app.ActionBar; 

import android.app.Activity; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

public class MainActivity extends Activity { 

        private MenuItem menuItem; 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                ActionBar actionBar = getActionBar(); 

                actionBar.setDisplayOptions(ActionBar.DISPLAY_SHOW_HOME 

                                | ActionBar.DISPLAY_SHOW_TITLE | ActionBar.DISPLAY_SHOW_CUSTOM); 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

                return true; 

        } 

        @Override 

        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

                switch (item.getItemId()) { 

                case R.id.menu_load: 

                        menuItem = item; 

                        menuItem.setActionView(R.layout.progressbar); 

                        menuItem.expandActionView(); 

                        TestTask task = new TestTask(); 

                        task.execute("test"); 

                        break; 

                default: 

                        break; 

                } 

                return true; 

        } 

        private class TestTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 

                @Override 

                protected String doInBackground(String... params) { 

                        // Simulate something long running 

                        try { 

                                Thread.sleep(2000); 

                        } catch (InterruptedException e) { 

                                e.printStackTrace(); 

                        } 

                        return null; 

                } 

                @Override 

                protected void onPostExecute(String result) { 

                        menuItem.collapseActionView(); 

                        menuItem.setActionView(null); 
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                } 

        }; 

} 

 را نشان می دهد. action viewمورد استفاده ی  layoutکد زیر، محتوای 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ProgressBar xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

        android:id="@+id/progressBar2" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content"> 

</ProgressBar> 

  که برای منو استفاده می شود را نشان می دهد.  XMLکد زیر فایل های 

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 

    <item 

        android:id="@+id/menu_settings" 

        android:orderInCategory="100" 

        android:showAsAction="always" 

        android:title="Settings" 

        /> 

    <item 

        android:id="@+id/menu_load" 

        android:icon="@drawable/navigation_refresh" 

        android:orderInCategory="200" 

        android:showAsAction="always" 

        android:title="Load"/> 

</menu> 

 

3-9-Action provider  

3-9-1-Action provider چیست و چه کاربردی دارد؟ 
Action provider  در واقع همانaction  است کهlayout  .اختصاصی خود را داردAction  در ابتدا

 actionیا آیتم در منو ظاهر شود، اما زمانی که کاربر بر روی  buttonممکن است به صورت یک 

شما، کنترل و هدایت می کند. را بر اساس تعریف  actionرفتار  action providerکلیک می کند، 

می تواند با نمایش یک منو به کلیک کاربر واکنش نشان دهد. به عبارت  action barبرای مثال، 

به شما امکان می دهد تا قابلیت تعامل و رفتار پیچیده را در قالب تنها  action providerدیگر، 

هایی تولید کند که  action viewاست قادر  actionبه راحتی پیاده سازی نمایید. این  actionیک 

استفاده می شوند، زیرمنوها را به صورت پویا و در زمان اجرای اپلیکیشن با داده  action barدر 

 را مدیریت نماید.  actionپر کند و فراخوانی های پیش فرض 
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 می باشد. ActionProviderاز آن مشتق می شود، کلاس پایه/پدر  action barکلاسی که 

زیر را در اختیار توسعه  action provider( دو Android platformر حال حاضر، محیط اندروید )د

 . MediaRouteActionProvider 2 .ShareActionProvider. 1دهندگان قرار می دهد: 

  ShareActionProviderتمرین: استفاده از 

به شما  action providerاین  را نمایش می دهد. ShareActionProviderتمرین زیر استفاده از 

را ثبت  Intent.ACTION_SENDمی دهد تا محتوای انتخابی را از اپلیکیشن هایی که       اجازه 

 کرده اند، دریافت نمایید.

، می بایست یک آیتم در منو ویژه ی آن تعریف کرده و ShareActionProviderجهت استفاده از 

intent های مورد نظر برای اشتراک را دربرمی گیرد.  ای به آن تخصیص دهید که داده 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 

   <item android:id="@+id/menu_share" 

          android:title="Share" 

          android:showAsAction="ifRoom" 

android:actionProviderClass="android.widget.ShareActionProvider" /> 

    <item 

        android:id="@+id/item1" 

        android:showAsAction="ifRoom" 

        android:title="More entries..."> 

    </item> 

</menu> 

@Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); 

                // Get the ActionProvider for later usage 

                provider = (ShareActionProvider) menu.findItem(R.id.menu_share) 

                                .getActionProvider(); 

                return true; 

        } 

        @Override 

        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

                switch (item.getItemId()) { 

                case R.id.menu_share: 

                        doShare(); 

                        break; 

                default: 

                        break; 

                } 

                return true; 
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        } 

        public void doShare() { 

                // populate the share intent with data 

                Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 

                intent.setType("text/plain"); 

                intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "This is a message for you"); 

                provider.setShareIntent(intent); 

        } 

 ن از طریق آیکونپیمایش در اپلیکیش-3-10

 

 

جهت راهبری به صفحه  action barاستفاده از آیکون اپلیکیشن در -3-10-1

 ی اصلی
نام داشته  home iconآیکونی از اپلیکیشن خود را مشاهده می کنید. آیتم مزبور  action barدر 

ن، به به آن اختصاص دهید. بهتر است کاربر با کلیک بر روی آیکو actionو شما می بایست یک 

 ( هدایت شود.main activityصفحه ی اصلی برنامه )

 actionهمراه با آیتم یا  ()onOptionsItemSelectedمورد نظر، متد  actionپس از انتخاب شدن 

 باشد.  android.R.id.homeآن  IDای صدا خورده می شود که شناسه یا 

را در متد  android.R.id.homeاندروید، توسعه دهنده می بایست شناسه  4.1پیش از ویرایش 

onOptionMenuItemSelected()   بکار می برد و امکان انتخاب دکمه یhome  عال سازی فرا

 SecondActivityدر  homeمی کرد. این عملیات در کد زیر به نمایش گذاشته شده است. آیکون 

 در اپلیکیشن هدایت می کند. MainActivityکاربر را به 

package com.vogella.android.actionbar.homebutton; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.ActionBar; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 
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public class SecondActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                // enable the home button 

                ActionBar actionBar = getActionBar(); 

                actionBar.setHomeButtonEnabled(true); 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

                return true; 

        } 

        @Override 

        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

                switch (item.getItemId()) { 

                case android.R.id.home: 

                        Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 

                        intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

                        startActivity(intent); 

                        break; 

                        // Something else 

                case R.id.action_settings: 

                        intent = new Intent(this, ThirdActivity.class); 

                        startActivity(intent); 

                default: 

                        break; 

                } 

                return super.onOptionsItemSelected(item); 

        } 

} 

به بعد، برنامه نویس می تواند با برابر قرار دادن مقدار  Android 4.1: از نکته

parentActivityName  با نامactivity  برای مثال( پدر"MainActivity" در فایل تنظیمات )

اصلی هدایت  activityدوم به  activity(، به راحتی کاربر را از AndroidManifest.xmlاپلیکیشن )

 اصلی برنامه ارجاع داده شود.  activityبه  homeین کند که کاربر با کلیک بر روی آیکون کرده و تعی

<activity 

  android:name="SecondActivity" 

  android:label="@string/app_name" 

  android:parentActivityName="MainActivity" > 

</activity> 
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  Upوان دکمه ی استفاده از آیکون اپلیکیشن به عن-3-10-2
استفاده نمایید به طوری که کاربر با کلیک بر  Upمی توانید از آیکون اپلیکیشن به عنوان دکمه ی  

در دستگاه  backکنونی هست، هدایت شود. دکمه ی  activityمیزبان که پدر  activityروی آن به 

 یا صفحه ی قبلی بازگشت می دهد.    activityهمیشه کاربر را به 

ر و کاربرد هر دو دکمه را می توان متفاوت تعریف کرد، برای مثال زمانی که کاربر آپشنی را رفتا

ایمیل از صفحه ی اصلی را می دهد، برنامه را گونه ای تعریف فعال کند که به او اجازه ی نوشتن 

 Upکاربر را به صفحه ی اصلی و کلیک بر روی دکمه ی  backکرده باشید که کلیک روی دکمه ی 

 هدایت نماید.    ای که نمایی مختصر از تمامی ایمیل ها ارائه می دهد، activityکاربر را به 

 خود اضافه نمایید. activity، می توانید تکه کد زیر را در Upبه منظور فعال سازی 

actionBar.setDisplayUseLogoEnabled(false); 

actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

فعال می سازد. شما  homeرا بر روی آیکون  Upصرفا  activityدرج تکه کد بالا در کلاس : نکته

پیاده سازی  ()onOptionsItemSelectedخود و داخل متد  activityبایستی رفتار لازم را در کلاس 

 فراخوانی می شود. android.R.id.homeمربوطه همچنان با همان شناسه ی  actionنمایید. 

  ActionBarیاده سازی تمرین: پ

 پروژه

ایجاد خواهید نمود که به انتخاب کاربر  action barو آیتم هایی تعاملی در  actionدر این بخش 

 واکنش نشان می دهند. 

است. اگر قبلا پروژه ی آن  fragmentتمرینی که در بخش حاضر دنبال می کنیم مبتنی بر آموزش 

 ره استفاده کنید.را نوشته اید می توانید همان را دوبا

 به اپلیکیشن toolbarتمرین: اضافه کردن 
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 در نوار ابزار refreshافزودن آیکون 

 ic_refreshبه نام  drawableرا ادامه دهید. با طی نمودن میسر زیر یک  RSS Readerپروژه ی 

 نمایید. جاری انتخاب  . یک تصویر مناسب از نمونه هایFile ▸ New ▸ Vector Assetایجاد نمایید: 

 

 اضافه کردن منابع الزم برای منو -3-10-3

ایجاد نمایید. سپس یک آیتم به فایل مورد نظر اضافه  mainmenu.xmlجدید به نام  XMLیک فایل 

نهایی ظاهری مشابه زیر داشته باشد. می بایست این آیتم ها را به  XMLکنید، طوری که فایل 

تا زمان نگارش آموزش حاضر، این  Android Studioصورت دستی تایپ کنید چرا که محیط کاری 

 قابلیت را ندارد که کدهای ساخت منوها را به صورت خودکار برای توسعه دهنده تکمیل کند.

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 

    <item 

        android:id="@+id/action_settings" 

        android:title="Settings" 

        android:showAsAction="never" 

        > 

    </item> 

</menu> 

برای منوی اپلیکیشن خود تولید نمایید.  listfragment_menu.xmlجدید به نام  XMLیک فایل 

شد. نهایی ظاهری مشابه زیر داشته با XMLسپس یک آیتم مانند زیر به فایل اضافه کنید تا فایل 

می بایست این آیتم ها را خود به صورت دستی بنویسید چرا که تا زمان نگارش آموزش حاضر، 

 قابلیت تکمیل خودکار کدها را ندارد.  Android Studioمحیط کاری 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

    <item android:title="Refresh" 

        android:icon="@drawable/ic_refresh" 

        android:id="@+id/action_refresh" 

        android:enabled="false" 

        android:showAsAction="ifRoom" /> 

</menu> 
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 styleپیش فرض از طریق تگ  action barغیرفعال کردن -3-10-4

 action barاختصاصی خود استفاده می کنید، لازم است  toolbarاز آنجایی که برای پروژه از 

 غیر فعال نمایید.  res/values/styles.xmlپیش فرض را در فایل 

<resources> 

    <!-- Base application theme. --> 

    <style name="AppTheme" parent="android:Theme.Material.Light.NoActionBar"> 

        <!-- Customize your theme here. --> 

    </style> 

</resources> 

  layout activityبه  toolbar( viewاضافه کردن یک آبجکت )-3-10-5
 toolbarنید که آیتم )خود را طوری ویرایش ک RssfeedActivityمربوط به  layoutفایل های 

entry.زیر را دربرداشته باشد ) 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".MainActivity" 

    android:orientation="vertical"> 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:orientation="horizontal" 

        android:layout_weight="1" 

        android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

        android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

        android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

        android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

        > 

        <fragment 

            android:id="@+id/listFragment" 

            class="com.example.android.rssreader.MyListFragment" 

            android:layout_width="0dp" 

            android:layout_height="match_parent" 

            android:layout_weight="1"           tools:layout="@layout/fragment_rsslist_overview"></fragment> 

        <fragment 

            android:id="@+id/detailFragment" 

            class="com.example.android.rssreader.DetailFragment" 

            android:layout_width="0dp" 

            android:layout_height="match_parent" 

            android:layout_weight="2" 

            tools:layout="@layout/fragment_rssitem_detail" /> 

    </LinearLayout> 
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    <Toolbar 

        android:id="@+id/toolbar" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        > 

    </Toolbar> 

</LinearLayout> 

 ( نیز انجام دهید.portrait modeهمین کار را برای نمای عمودی )

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".RssfeedActivity" 

    android:orientation="vertical"> 

    <FrameLayout 

        android:id="@+id/fragment_container" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="0dp" 

        android:layout_weight="1" 

        android:orientation="horizontal" 

        android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

        android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

        android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

        android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

        > 

    </FrameLayout> 

    <Toolbar 

        android:id="@+id/toolbar" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        > 

    </Toolbar> 

</LinearLayout> 

 مانند زیر ویرایش نمایید. toolbarخود را جهت تنظیم آبجکت  RssfeedActivityبدنه ی کلاس 

package com.example.android.rssreader; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Fragment; 

import android.app.FragmentTransaction; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.FrameLayout; 

import android.widget.Toast; 

import android.widget.Toolbar; 

public class RssfeedActivity extends Activity implements 

        MyListFragment.OnItemSelectedListener { 

    // as before 

    @Override 
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    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_rssfeed); 

        //  

        Toolbar tb = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

        setActionBar(tb); 

        // more code as before 

    } 

    //  

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        Toolbar tb = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

        tb.inflateMenu(R.menu.mainmenu); 

        tb.setOnMenuItemClickListener( 

                new Toolbar.OnMenuItemClickListener() { 

                    @Override 

                    public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) { 

                        return onOptionsItemSelected(item); 

                    } 

                }); 

        return true; 

    } 

    //  

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        switch (item.getItemId()) { 

            case R.id.action_settings: 

                Toast.makeText(this, "Action Settings selected", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                return true; 

            default: 

                break; 

        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

    @Override 

    public void onRssItemSelected(String link) { 

            // more code as before 

    } 

} 

 تست اپلیکیشن

را انتخاب کنید. بایستی با انتخاب آیتم های مختلف  actionاپلیکیشن خود را اجرا نموده و هر دو 

 برای کاربر به نمایش گذاشته شود.  Toastدر نوارابزار یک پیغام 
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بروز رسانی آیتم های /refreshتمرین: فعال سازی عملیات 

MyListFragment ق از طریtoolbar  

 toolbarرا از  refreshتنها زمانی که کاربر  recycler viewبرای تست اپلیکیشن شما می خواهید 

ا قابلیت لمس اپلکیشن به پایین جهت بروز رسانی ی swipe-to-refreshانتخاب می کند )از طریق 

بتدای امر بایستی یا لیست شما در ا recycler viewآیتم های لیست( با داده پر شود. بنابراین، 

 تهی باشد. 

 حذف داده های اولیه -3-10-6
 ()onCreateرا از بدنه ی متد  ()updateListContentخود، فراخوانی  RSS Readerدر پروژه ی 

 خود حذف نمایید. MyListFragmentکلاس 

انتخاب  refresh، در صورتی که MyListFragmentبروز رسانی -3-10-7

 شد 
خود پیاده سازی نمایید. حال زمانی که کاربر  RssfeedActivityدر کلاس را  Refreshمنطق 

refresh  را انتخاب می کند، متدupdateListContent()  درMyListFragment  صدا خورده می

 شود.

@Override 

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        switch (item.getItemId()) { 

     case R.id.action_refresh: 

     //TODO 

     // find fragment via FragmentManager and call updateListContent() on it. 

   break; 

     default: 

   break; 

  } 

        return true; 

} 
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 بخش سوم :

)کشیدن  Swipe-To-Refreshپیاده سازی الگو توسعه و قابلیت 

 به پایین جهت بروز رسانی لیست( در اپلیکیشن  صفحه

 در اپلیکیشن می پردازد. swipe to refreshآموزش حاضر به شرح پیاده سازی الگو توسعه ی 

 

 

پیاده سازی قابلیت بروز رسانی آیتم های لیست با استفاده -3-11

  swipe to refreshاز 

-swipeدهد که در واقع الگو توسعه ی  ارائه می widgetیا  UIاندروید همچنین یک کامپوننت 

to-refresh ه به پایین را پیاده سازی کرده و به کاربر این امکان را می دهد تا با کشیدن صفح

(swipe  عمودی بر روی نمایشگر( آیتم های لیست را بروز رسانی کند )عملیاتupdate  را فراخوانی

 نماید(. 

پیاده سازی می شود. این کامپوننت  SwipeRefreshLayoutای به نام  widgetاین قابلیت توسط 

UI  در حقیقت عمل کشیدن صفحه به پایین یاswipe  عمودی را تشخیص داده، یکprogress bar 

 را در اپلیکیشن فراخوانی می کند.  callbackمجزا به نمایش می گذارد و متدهای 

مربوطه  viewبه عنوان میزبان و پدر  نام برده، ابتدا می بایست آن را widgetجهت پشتیبانی از 

( که با refreshمورد نظر تعریف نمایید و سپس رفتار یا عملیات بروز رسانی ) layoutدر فایل 

swipe   .عمودی کاربر بر روی نمایشگر فعال می شود را پیاده سازی کنید 
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 dependency to theلازم است کتابخانه ی مربوطه ) swipe to refreshبه منظور استفاده از 

support library را در فایل )Gradle build  .اپلیکیشن خود اضافه کرده باشید 

dependencies { 

    compile 'com.android.support:support-v4:24.0.0' 

} 

<android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@+id/swiperefresh" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent"> 

    <android.support.v7.widget.RecyclerView 

        android:id="@+id/my_recycler_view" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:scrollbars="vertical" /> 

</android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout> 

، لازم است برای آن دسته از کاربرانی swipe-to-refreshپس از پیاده سازی الگو توسعه ی : توجه

خود داخل  overflow menuبه  refreshکه قابلیت لمس نمایشگر به پایین را ندارند، یک دکمه ی 

toolbar   .اضافه نمایید 

را پیاده  viewبروز رسانی  ، منطقSwipeRefreshLayout.OnRefreshListenerداخل بدنه ی متد 

 سازی نمایید. 

mySwipeRefreshLayout.setOnRefreshListener( 

    new SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener() { 

        @Override 

        public void onRefresh() { 

            doYourUpdate(); 

        } 

    } 

); 

private void doYourUpdate() { 

   // TODO implement a refresh 

   setRefreshing(false); // Disables the refresh icon 

} 

خود نیز اضافه  toolbarمستقر در  overflow( را در منوی refreshمزبور )آیتم  actionچنانچه 

 به نمایش بگذارید. UIرا نیز در  refreshکردید، در آن صورت لازم است آیکون 

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

    switch (item.getItemId()) { 

        case R.id.menu_refresh: 

            // signal SwipeRefreshLayout to start the progress indicator 
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            mySwipeRefreshLayout.setRefreshing(true); 

            doYourUpdate(); 

 

            return true; 

    } 

    return super.onOptionsItemSelected(item); 

} 
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 بخش اول :

  content providerو  SQLiteدیتابیس 

این مبحث به شرح مفهوم دیتابیس در اندروید می پردازد. سپس به ترتیب نحوه ی استفاده از 

جاری و ایجاد نمونه های جدید از آن  ContentProviderدر اپلیکیشن، استفاده از  SQLiteدیتابیس 

( frameworkه ای از کاربرد چارچوب نرم افزاری )را برای شما تشریح می کند. در نهایت نمون

Loader ( جهت بارگذاری داده به صورت ناهمزمانasynch در برنامه ی اندرویدی را برای شما به )

 نمایش می گذارد. 

و  Javaزبان  1.6نوشته شده، مبتنی بر ویرایش  Eclipse 4.2پروژه ی این مبحث در محیط کاری 

 دروید می باشد. سیستم عامل ان 4.2ورژن 

4-1-SQLite  وAndroid  

4-1-1-SQLite چیست و چه کاربردی دارد؟ 
SQLite ( یک دیتابیس کد بازOpen Source بوده، از امکانات و ویژگی های متعارف دیتابیس )

( و دستورات آماده transactions، تراکنش ها ) SQL(syntaxهای رابطی نظیر ساختار نگارشی )

د. دیتابیس مزبور در زمان اجرای اپلیکیشن حافظه ی کمی را مصرف می کند پشتیبانی می کن

گزینه ی خوبی برای جاسازی در سایر  SQLiteکیلوبایت(. این امر سبب شده که  250)حدودا 

runtime .ها تلقی شود 

SQLite  از انواع داده ای همچونTEXT  معادل(String  ،)در جاواINTEGER  معادل(long )در جاوا 

در جاوا( پشتیبانی می کند. سایر نوع های داده ای می بایست قبل از  double)مشابه  REALو 

 قابلیت ذخیره در دیتابیس، به یکی از فیلدهای نام برده تبدیل شوند. 

SQLite  به صورت خودکار قابلیت اعتبارسنجی انواع داده ای درج شده در ستون ها را ندارد. به

را در ستون رشته ای ذخیره کرده یا بالعکس.  integerمقداری از نوع  عنوان مثال، ممکن است

 خواهید دید که دیتابیس مذکور از شما ایراد نخواهد گرفت.  
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4-1-2-SQLite در اندروید 
SQLite  ،تقریبا در تمامی دستگاه های اندروید جاسازی شده است. برای استفاده از این دیتابیس

( دیتابیس نیز به صورت خودکار adminو تنظیم آن ندارد. مدیریت ) توسعه دهنده نیازی به نصب

 توسط خود اندروید انجام می شود. 

ایجاد و آپدیت دیتابیس را تعریف نموده و فراخوانی کنید. پس از آن باقی  SQLکافی است دستورات 

 ( به دست می گیرد. platformعملیات لازم را خود محیط و بستر اجرای اندروید )

به صورت خودکار دسترسی به سیستم فایل را نیز به دنبال دارد و به  SQLiteسترسی به دیتابیس د

 همین دلیل عملیات مرتبط با دیتابیس می تواند کند باشد. 

 DATA/data/APP_NAME/databases/FILENAMEدیتابیس اپلیکیشن به صورت خودکار در آدرس 

 ذخیره می شود. 

آدرس یا مسیری  DATAس قوانین و قواعد خاصی ساخته می شوند. بخش های آدرس فوق بر اسا

اسم اپلیکیشن شما است  APP_NAMEبرمی گرداند.  ()Environment.getDataDirectoryاست که متد 

 اسمی است که در کد اپلیکیشن خود برای دیتابیس تعریف می کنید. FILENAMEو در پایان، 

  SQLiteمعماری -4-2

4-2-1-Package ها 
تمامی اطلاعات ضروری برای کار با دیتابیس را شامل می شود. پکیج  android.databaseپکیج 

android.database.sqlite  تمامی کلاس های ویژه یSQLite  .را دربرمی گیرد 
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  SQLiteOpenHelperایجاد و آپدیت دیتابیس با -4-2-2
( subclassخود، لازم است یک کلاس فرزند ) به منظور ایجاد و ارتقا دیتابیس در اپلیکیشن اندرویدی

 ()super( کلاس فرزند، متد constructorایجاد نمایید. سپس در تابع سازنده ) SQLiteOpenHelperاز 

 را فراخوانی نموده و اسم و ورژن دیتابیس را مشخص نمایید.  SQLiteOpenHelperاز 

ایجاد و آپدیت دیتابیس خود، بازنویسی  در این کلاس می بایست پیاده سازی متدهای زیر را جهت

(override  .نمایید ) 

 onCreate() – ( چارچوب نرم افزاری اندرویدframework این متد را زمانی صدا می زند که )                 

 می خواهید به دیتابس دسترسی داشته باشید، اما دیتابیس هنوز ایجاد نشده است. 

 onUpgrade() – وانی می شود که ورژن دیتابیس در کد اپلیکیشن ارتقا یافته هنگامی فراخ

دیتابیس جاری را بروز رسانی نموده یا  schemaباشد. این متد به شما اجازه می دهد تا 

 ایجاد نمایید.  ()onCreateدیتابیس جاری را حذف کنید و سپس آن را مجددا با متد 

رامتر می گیرند. این آبجکت جاوا در واقع همان به عنوان پا SQLiteDatabaseهر دو متد یک آبجکت 

 دیتابیس است. 

 ()getWriteableDatabaseو  ()getReadableDatabaseبا ارائه ی دو متد  SQLiteOpenHelperکلاس 

را به ترتیب به صورت فقط خواندنی و نوشتنی برای توسعه  SQLiteDatabaseدسترسی به آبجکت 

 دهنده فراهم می آورد. 

( بکار ببرند. بسیاری از رفتارها و primary keyرا به عنوان کلید اصلی ) id_دیتابیس بایستی جداول 

 توابع اندروید از این استاندارد پیروی می کنند.  

: توصیه می شود برای هر کلاس یک جدول جداگانه ایجاد نمایید. این کلاس ها متدهای نکته

ف می کند. توابع مذکور در متدهای متناظر داخل را تعری ()onUpgradeو  ()onCreateاستاتیک 

SQLiteOpenHelper  فراخوانی می شوند. با پیروی از این روش، حتی اگر تعداد جداول دیتابیس

 به راحتی قابل دسترسی و خواندن خواهد بود.  SQLiteOpenHelperبسیار بالا باشد، پیاده سازی 
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  SQLiteDatabaseکالس پدر -4-2-3
SQLiteDatabase  کلاس پایه ای است که برای کار با دیتابیس می بایست از آن ارث بری کنید. این

کلاس متدهایی را جهت بازکردن، کوئری گرفتن، آپدیت کردن و بستن دیتابیس در اختیار توسعه 

، ()insertسه متد بسیار مهم  SQLiteDatabaseمی دهد. به عبارت دقیق تر،           دهنده قرار 

update()  وdelete() .را ارائه می دهد 

این امکان را برای برنامه نویس فراهم کرده ()execSQL علاوه بر آن، کلاس نام برده با ارائه ی متد 

 را به صورت مستقیم اجرا کند.  SQLتا دستور 

یا  idهمان  Key( را ایجاد می کنند. key/valueجفت های کلید/مقدار ) ContentValuesآبجکت 

نیز محتوا یا مقدار رکورد جدول در این ستون می باشد. از  valueی ستون جدول است و  شناسه

 این آبجکت برای درج مقدار جدید و آپدیت مقادیر جاری دیتابیس استفاده می شود.  

. می توانید 1ها و درخواست داده از دیتابیس می توانید به دو روش اقدام کنید:  queryجهت ایجاد 

 SQLiteQueryBuilder. از کلاس 2را فراخوانی نمایید  ()queryو  ()rawQueryتد یکی از دو م

 استفاده کنید. 

rawQuery()  یک دستورSQL  .را مستقیما به عنوان ورودی می پذیرد 

query()  یکinterface  ساخت یافته و الگوی پیاده سازی آماده برای تعریف دستورSQL  ارائه می

 دهد.  

SQLiteQueryBuilder ( یک کلاس کمکیConvenience است که این امکان را به شما می دهد )

 را به راحتی بسازید.  sqlهای  queryتا 

  ()rawQueryمثالی از پیاده سازی متد 

 را فراخوانی می کند.  ()rawQueryنمونه کد زیر متد 

Cursor cursor = getReadableDatabase(). 

        rawQuery("select * from todo where _id = ?", new String[] { id }); 

 ()queryمثالی از پیاده سازی متد 
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 را فراخوانی می کند. ()queryنمونه کد زیر متد 

return database.query(DATABASE_TABLE, 

        new String[] { KEY_ROWID, KEY_CATEGORY, KEY_SUMMARY, KEY_DESCRIPTION }, 

        null, null, null, null, null); 

  پارامترهای زیر را به عنوان ورودی می گیرد. ()queryمتد 

 ()queryجدول پارامترهای ورودی متد 

 شرح پارامتر

String dbName .اسم جدولی که از آن کوئری گرفته می شود 

String[] columnNames 

لیستی از ستون ها که باید در خروجی 

" به null"ا ارسال مقدار بازگردانده شوند. ب

عنوان پارامتر ورودی، تمامی ستون ها در 

 خروجی بازگردانی می شوند.

String whereClause 

که به مثابه ی فیلتری  Whereعبارت شرطی 

جهت واکشی داده های مورد نیاز استفاده می 

، تمامی داده ها را در nullشود. ارسال مقدار 

 خروجی برمی گرداند.

String[] selectionArgs 

نیز  ""whereClause"را در عبارت  s?می توانید 

( placeholderبکار ببرید. این مکان نگهدار )

سپس با مقادیر واقعی از آرایه ی 

selectionArgs .جایگزین می شوند 

String[] groupBy 

یک فیلتر است که نحوه ی گروه بندی سطرها را 

عنوان به  nullمشخص می کند. ارسال مقدار 

 پارامتر سبب می شود که سطرها مرتب نشوند.

String[] having 
 

این پارامتر نتیجه را به آن گروه از سطرها که با 

شرط اعمال شده منطبق هستند، محدود می 

کند. به عبارت دیگر برای اعمال شرط و محدود 

کردن خروجی در گروه ها مورد استفاده قرار می 

 گیرد.

String[] orderBy 

ستون هایی از جدول که برای مرتب سازی داده 

ها مورد استفاده قرار می گیرد را شامل می 

به عنوان پارامتر هیچ مرتب  nullشود. با ارسال 

 سازی صورت نمی گیرد.
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را به عنوان آرگومان ارسال  nullاگر شرطی برای اعمال و محدودسازی نتایج نیاز نباشد، می توانید 

را  nullمثال چنانچه لزومی برای اعمال شرط بر روی گروه ها نیست، می توانید نمایید. به عنوان 

 پاس دهید.

از این  "whereClause"همان طور که مشاهده می کنید، بجای عبارت شرطی  ()queryدر متد 

. در واقع عملگر "=" جایگزین عبارت "?=id=19 and summary_"ساختار استفاده شده است: 

where .می شود 

(، در آن صورت می placeholderمقادیر موقتی و مکان نگهدار تعریف نمایید )?اگر با استفاده از 

 به کوئری ارسال کنید.  selectionArgsبایست آن ها را به عنوان 

  Cursorآبجکت -4-2-4
همان نتیجه ی کوئری و سطرهای  Cursorبرمی گرداند.  Cursorکوئری در خروجی یک آبجکت 

از دیتابیس است و اساسا به یک سطر از نتیجه ی کوئری اشاره دارد. این روش بازیابی  واکشی شده

کند چرا که در این صورت  bufferاطلاعات به اندروید اجازه می دهد تا نتایج کوئری را به راحتی 

 سیستم دیگری نیازی به بارگذاری تمامی داده ها در حافظه ندارد.  

 را بکار ببرید.  ()getCountن های کوئری خروجی می توانید متد برای بدست آوردن تعداد الما

را فراخوانی  ()moveToNextو  ()moveToFirstبه منظور حرکت بین سطرهای فردی، می توانید 

می توانید بررسی کنید آیا به انتهای نتیجه ی کوئری رسیده  ()isAfterLastنمایید. با استفاده از متد 

 اید یا خیر. 

Cursor ( مجموعه متدهایtyped وابسته به نوع )get*()  .را در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد

جهت دسترسی به  getLong(columnIndex) ،getString(columnIndex)از جمله می توان به 

 getString(columnIndex)مقادیر و داده های ستون با توجه به اندیس کنونی نتیجه اشاره کرد. 

 Longبرای واکشی داده هایی از نوع  getLong(columnIndex)ی داده از نوع رشته و برای بازیاب

همان طور که از نامش پیدا است، شماره ی مکان " columnIndex"استفاده می شود. پارامتر 

 قرار گیری و اندیس ستون مورد درخواست می باشد که داده را بر اساس آن استخراج می کند. 
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Cursor ی به نام همچنین متدgetColumnIndexOrThrow(String)  را ارائه می دهد. این متد

 اسم ستون را به عنوان ورودی گرفته و در خروجی شماره ی مکان قرار گیری ستون را برمی گرداند. 

 ببندید. ()closeرا می بایست با فراخوانی متد  Cursorلازم به ذکر است که آبجکت 

 

 

4-2-5-ListView  ،هاListActivity ها وSimpleCursorAdapter  
ListView  ها آبجکت هایview  ای هستند که لیستی از المان ها را برای کاربر به نمایش می

 گذارند. 

ListActivitiy  ها نیزactivity  های ویژه ای هستند که استفاده ازListView  ها را آسان تر می

 سازند.  

استفاده نمایید.  SimpleCursorAdapterا می توانید از ه ListViewبرای کار با دیتابیس ها و 

SimpleCursorAdapter  به شما این امکان را می دهد تا برای هر سطر ازListView  ها یک

layout    .تنظیم نمایید 

شما بایستی آرایه ای تعریف کنید که دربردارنده ی اسم ستون ها می باشد و سپس آرایه ی 

 هایی که باید با داده پر شوند ایجاد نمایید.  Viewو شناسه ی  IDدیگری جهت نگهداری 

ها نگاشت می  viewارسالی، به  Cursorستون ها را بر اساس  SimpleCursorAdapterکلاس 

 کند.

 را بکار ببرید.  Loaderمی بایست کلاس  Cursorجهت دسترسی به 

  SQLiteآموزش: استفاده از -4-3
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 مقدمه ای بر پروژه -4-3-1
را به صورت کاربردی خواهید آموخت. برای مدیریت  SQLiteدر این بخش نحوه ی کار با دیتابیس 

وظیفه ی مدیریت  DAO)آبجکت دسترسی به داده ها( استفاده خواهید نمود.  DAOداده ها از یک 

 اتصال به دیتابیس، دسترسی و ویرایش داده ها را بر عهده دارد. طی این مکانیزم همچنین آبجکت

 UI( تبدیل می شوند و از این طریق کد Java Objectsهای دیتابیس به آبجکت های متعارف جاوا )

 تعامل نخواهد داشت.  persistence layerدیگر با لایه ی ذخیره ی دائمی داده ها یا 

 در پایان اپلیکیشن به صورت زیر خواهد بود:

 

ی شرایط بهترین روش نیست. در واقع همیشه و در همه  DAOگفتنی است که استفاده از الگو 

های جاوا )آبجکت هایی از روی جداول دیتابیس( ایجاد می کند و منابع  model objectاین الگو، 

بیشتری مصرف می کند. استفاده ی مستقیم از یک دیتابیس یا دسترسی به داده ها از طریق یک 

ContentProvider ر این دو روش دیگر نیازی به ساخت معمولا بهینه تر بوده و از آنجایی که د

 آبجکت های جاوا نیست، میزان حافظه مورد استفاده کاهش می یابد.  
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استفاده می شود. برای این مثال ورژن کتابخانه های  DAOهمان طور که گفته شد در این روش از 

ین صورت می می باشد. در غیر ا 4.0تنظیم نمایید که معادل اندروید  API 15اندروید را بر روی 

به بعد پشتیبانی  3.0استفاده می شد که از اندروید  Cursorبرای مدیریت  Loaderبایست از کلاس 

 می شود. بعلاوه استفاده از این کلاس پیچیدگی خاص خود را دارد.

 ایجاد پروژه

و  de.vogella.android.sqlite.firstبه ترتیب به نام های  activityیک پروژه ی جدید اندروید و یک 

TestDatabaseActivity  .ایجاد نمایید 

  Data Modelو  Databaseساخت -4-3-2
 را ایجاد نمایید. این کلاس دیتابیس اپلیکیشن را ایجاد می کند.  MySQLiteHelperابتدا کلاس 

به کلی داده های فعلی بانک اطلاعاتی را حذف کرده  ()onUpgradeاگر به خاطر داشته باشید، متد 

جهت نگهداری مقادیر اسم جدول  (constantول را مجددا ایجاد می کند. سپس تعدادی ثابت )و جد

 و ستون های جدول ایجاد می نماید. 

package de.vogella.android.sqlite.first; 

import android.content.Context; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

import android.util.Log; 

public class MySQLiteHelper extends SQLiteOpenHelper { 

        public static final String TABLE_COMMENTS = "comments"; 

        public static final String COLUMN_ID = "_id"; 

        public static final String COLUMN_COMMENT = "comment"; 

        private static final String DATABASE_NAME = "commments.db"; 

        private static final int DATABASE_VERSION = 1; 

        // Database creation sql statement 

        private static final String DATABASE_CREATE = "create table " 

                        + TABLE_COMMENTS + "( " + COLUMN_ID 

                        + " integer primary key autoincrement, " + COLUMN_COMMENT 

                        + " text not null);"; 

        public MySQLiteHelper(Context context) { 

                super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 

        } 

        @Override 

        public void onCreate(SQLiteDatabase database) { 

                database.execSQL(DATABASE_CREATE); 

        } 

        @Override 
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        public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 

                Log.w(MySQLiteHelper.class.getName(), 

                                "Upgrading database from version " + oldVersion + " to " 

                                                + newVersion + ", which will destroy all old data"); 

                db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_COMMENTS); 

                onCreate(db); 

        } 

} 

)آبجکتی ساخته شده از جدول  modelرا ایجاد نمایید. این کلاس به منزله ی  Commentکلاس 

دیتابیس( خواهد بود و تمامی داده هایی که در دیتابیس ذخیره شده و برای کاربر به نمایش در می 

 آید را دربرخواهد گرفت.  

package de.vogella.android.sqlite.first; 

public class Comment { 

        private long id; 

        private String comment; 

        public long getId() { 

                return id; 

        } 

        public void setId(long id) { 

                this.id = id; 

        } 

        public String getComment() { 

                return comment; 

        } 

        public void setComment(String comment) { 

                this.comment = comment; 

        } 

        // Will be used by the ArrayAdapter in the ListView 

        @Override 

        public String toString() { 

                return comment; 

        } 

} 

را ایجاد نمایید. این کلاس همان آبجکتی است که برای دسترسی به  CommentDataSourceکلاس 

( از آن استفاده خواهید نمود. آبجکت ذکر شده اتصال به دیتابیس را نگه داشته و DAOدیتابیس )

را برای اپلیکیشن فراهم های جاری  commentهای جدید و واکشی تمامی  commentامکان درج 

 می کند. 

package de.vogella.android.sqlite.first; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import android.content.ContentValues; 

import android.content.Context; 

import android.database.Cursor; 
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import android.database.SQLException; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

public class CommentsDataSource { 

        // Database fields 

        private SQLiteDatabase database; 

        private MySQLiteHelper dbHelper; 

        private String[] allColumns = { MySQLiteHelper.COLUMN_ID, 

                        MySQLiteHelper.COLUMN_COMMENT }; 

        public CommentsDataSource(Context context) { 

                dbHelper = new MySQLiteHelper(context); 

        } 

        public void open() throws SQLException { 

                database = dbHelper.getWritableDatabase(); 

        } 

        public void close() { 

                dbHelper.close(); 

        } 

        public Comment createComment(String comment) { 

                ContentValues values = new ContentValues(); 

                values.put(MySQLiteHelper.COLUMN_COMMENT, comment); 

                long insertId = database.insert(MySQLiteHelper.TABLE_COMMENTS, null, 

                                values); 

                Cursor cursor = database.query(MySQLiteHelper.TABLE_COMMENTS, 

                                allColumns, MySQLiteHelper.COLUMN_ID + " = " + insertId, null, 

                                null, null, null); 

                cursor.moveToFirst(); 

                Comment newComment = cursorToComment(cursor); 

                cursor.close(); 

                return newComment; 

        } 

        public void deleteComment(Comment comment) { 

                long id = comment.getId(); 

                System.out.println("Comment deleted with id: " + id); 

                database.delete(MySQLiteHelper.TABLE_COMMENTS, MySQLiteHelper.COLUMN_ID 

                                + " = " + id, null); 

        } 

        public List<Comment> getAllComments() { 

                List<Comment> comments = new ArrayList<Comment>(); 

                Cursor cursor = database.query(MySQLiteHelper.TABLE_COMMENTS, 

                                allColumns, null, null, null, null, null); 

                cursor.moveToFirst(); 

                while (!cursor.isAfterLast()) { 

                        Comment comment = cursorToComment(cursor); 

                        comments.add(comment); 

                        cursor.moveToNext(); 

                } 

                // make sure to close the cursor 

                cursor.close(); 

                return comments; 

        } 

 

        private Comment cursorToComment(Cursor cursor) { 
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                Comment comment = new Comment(); 

                comment.setId(cursor.getLong(0)); 

                comment.setComment(cursor.getString(1)); 

                return comment; 

        } 

} 

 اپلیکیشن UIساخت ظاهر و -4-3-3

را به صورت زیر  filename class="directory">res/layout_ folder>در  main.xmlفایل 

)لیست  ListViewها و یک  commentدو دکمه برای افزودن/حذف  layoutویرایش نمایید. این 

بعدها در کلاس  commentهای جاری تعریف می کند. متن  commentساده( جهت نمایش 

activity و به وسیله ی یکrandom generator .تولید خواهد شد 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/group" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

        <Button 

            android:id="@+id/add" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Add New" 

            android:onClick="onClick"/> 

        <Button 

            android:id="@+id/delete" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Delete First" 

            android:onClick="onClick"/> 

    </LinearLayout> 

    <ListView 

        android:id="@android:id/list" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

     /> 

</LinearLayout> 

 

را به صورت زیر ویرایش نمایید. برای نمایش آسان لیست ساده  TestDatabaseActivityکلاس 

 استفاده نمایید. ListActivityای از اطلاعات می توانید از یک 
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package de.vogella.android.sqlite.first; 

import java.util.List; 

import java.util.Random; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

public class TestDatabaseActivity extends ListActivity { 

        private CommentsDataSource datasource; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                datasource = new CommentsDataSource(this); 

                datasource.open(); 

                List<Comment> values = datasource.getAllComments(); 

                // use the SimpleCursorAdapter to show the 

                // elements in a ListView 

                ArrayAdapter<Comment> adapter = new ArrayAdapter<Comment>(this,                             

android.R.layout.simple_list_item_1, values); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

        // Will be called via the onClick attribute 

        // of the buttons in main.xml 

        public void onClick(View view) { 

                @SuppressWarnings("unchecked") 

                ArrayAdapter<Comment> adapter = (ArrayAdapter<Comment>) getListAdapter(); 

                Comment comment = null; 

                switch (view.getId()) { 

                case R.id.add: 

                        String[] comments = new String[] { "Cool", "Very nice", "Hate it" }; 

                        int nextInt = new Random().nextInt(3); 

                        // save the new comment to the database 

                        comment = datasource.createComment(comments[nextInt]); 

                        adapter.add(comment); 

                        break; 

                case R.id.delete: 

                        if (getListAdapter().getCount() > 0) { 

                                comment = (Comment) getListAdapter().getItem(0); 

                                datasource.deleteComment(comment); 

                                adapter.remove(comment); 

                        } 

                        break; 

                } 

                adapter.notifyDataSetChanged(); 

        } 

        @Override 

        protected void onResume() { 

                datasource.open(); 

                super.onResume(); 

        } 

        @Override 
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        protected void onPause() { 

                datasource.close(); 

                super.onPause(); 

        } 

} 

 نصب و اجرای اپلیکیشن-4-3-4
را کلیک نمایید. سپس اپلیکیشن را  Deleteو  Addاپلیکیشن خود را نصب نموده، دکمه های 

restart  کرده و اطمینان حاصل نمایید که داده ها پس از راه اندازی مجدد همچنان در جای خود

 هستند. 

  Content Providerشرح مفهوم -4-4

4-4-1-Content Provider  و چه کاربردی دارد؟چیست 
استفاده  Content Providerجهت به اشتراک گذاری داده ها بین چندین اپلیکیشن، می توانید از 

به چشم یک منبع داده ای نگاه کنید که اطلاعات موجود در آن به  Providerنمایید. می توانید به 

 Providerوجود دارد که از اپلیکیشنی که از آن استفاده می کند، وابسته نمی باشد. این امکان 

مانند یک دیتابیس کوئری بگیرید، داده های آن را بروز رسانی و حتی حذف نمایید.علاوه بر آن 

provider  ها قابلیتی دارند که به آن ها اجازه ی ذخیره داده ها در فایل، دیتابیس و شبکه را می

 دهد. 

Provider  اطلاعات را بر اساسURI  ی می کند. هر مربوطه کپسوله سازURI  ای که باcontent:// 

قابل دسترسی  Providerمی شود در واقع به منابع و محتوایی اشاره دارد که از طریق   شروع 

 است. 

 CRUDعملیات ساده ی  Providerیک منبع به شما این امکان را می دهد تا از طریق  URIآدرس 

 اده های منبع مورد نظر اجرا نمایید. )ایجاد، بازیابی، بروز رسانی و حذف( را بر روی د

داده های مورد نیاز اپلیکیشن را در اختیار آن قرار می  providerهمان طور که قبلا اشاره شد، 

یا بر  flat، در سیستم فایل، داخل فایل های SQLiteدهد. این داده ها ممکن است در یک دیتابیس 

 . ( مستقر باشندremote serverروی سرور راه دور )
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می توان برای دسترسی به داده ها در یک اپلیکیشن نیز استفاده کرد، اما  Providerاگرچه از 

معمولا توسعه دهندگان از آن برای به اشتراک گذاری داده ها بین چندین اپلیکیشن بهره می گیرند. 

 می باشند. اینجا است privateداده های اپلیکیشن به صورت پیش فرض دارای سطح دسترسی 

به یاری شما می آید؛ این کامپوننت نرم افزاری دسترسی به داده های سایر  content providerکه 

 ساخت یافته به راحتی مهیا می سازد.  interfaceاپلیکیشن ها را بر اساس یک 

Content provider ( را می بایست داخل فایل تنظیمات اپلیکیشن اندرویدی خودmanifest )

 تعریف نمایید. 

 Contentجهت دسترسی به  URIقالب پایه ای و الگوی تعریف -4-4-2

Provider 
و سپس  //:content می بایست ابتدا پیشوند متعارف content providerبرای دسترسی به 

namespace  مربوط بهprovider ( را ارائه نماییدnamespace  همان نامcontent provider 

، تگ manifestرا داخل فایل  namespace(. لازم است حامل داده های مورد نظر می باشد

provider  و درattribute  )خصیصه(android:authorities  :تعریف و مقداردهی نمایید. مثال

content://test/ . 

 را شرح می دهیم. URIدر زیر بخش ها مختلف یک 

به این صورت می باشد:  URIقالب و ساختار کلی 

<standard_prefix>://<authority>/<data_path>/<id> 

1 .standard prefix  :یا پیشوندی که همیشه ثابت استcontent://. 

2 .authority  یا نامcontent provider. 

3 .data path .نوع درخواست را مشخص می کند 

4 .id  .رکورد مورد نظر را مشخص می کند 
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URI  مثال کل یک جدول( را فراهم می کند. پایه امکان دسترسی به مجموعه ای از منابع )برای

آن  idای که  contentشناسه ی نمونه ذکر شود، در آن صورت تنها  URIچنانچه در بخش نهایی 

 .  content://test/2ذکر شده، قابل دسترسی می باشد. مثال: 

 

 

  content providerدسترسی به -4-4-3
رسی به آن ضروی است، توصیه می شود برای دست providerهای یک  URIداشتن از آنجایی که 

URI  ها را داخلconstant  هایی با سطح دسترسیpublic  قرار داده، آن ها را به صورت مستند

 در اختیار دیگر توسعه دهندگان قرار دهید.

 content)اطلاعات مخاطبین( از طریق  contactsبسیاری از منابع داده ای اندروید همچون 

provider  سی هستند. قابل دستر 

 اختصاصی  content providerپیاده سازی -4-4-4
اختصاصی خود بایستی یک کلاس که از  content providerبه منظور ایجاد 

android.content.ContentProvider ( ارث می بردextend  ایجاد نمایید. سپس این ،)می کند

( معرفی کنید. تگ Android manifestدر فایل تنظیمات ) content providerکلاس را به عنوان 

را داشته باشد. مقدار  android:authorities( attributeمربوطه در فایل تنظیمات باید خصیصه )

را  URIدر واقع مبنای  Authorityقرار می دهید.  content providerرا برابر اسم  attributeاین 

ستفاده قرار می گیرد، از اینرو  باید مورد ا content providerتشکیل داده و برای دسترسی به 

 منحصر بفرد باشد. 

<provider   android:authorities="de.vogella.android.todos.contentprovider" 

       android:name=".contentprovider.MyTodoContentProvider" > 

</provider> 
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را پیاده سازی کنید. برای مثال می توان شما باید تعداد زیادی متد  Content provider در بدنه ی

اشاره کرد. در صورتی که از  ()onCreateو  ()query() ،insert() ،update() ،delete() ،getTypeبه 

 متد خاصی 

 را فراخوانی نمایید.  ()UnsupportedOperationExceptionپشتیبانی نمی کنید، توصیه می شود 

 برمی گرداند.  Cursorدر خروجی یک آبجکت  ()queryمتد 

 

4-4-5-Content provider و مبحث امنیت 

به صورت پیش فرض برای دیگر اپلیکیشن های اندرویدی  content providerاندروید،  4.2تا ویرایش 

لازم  content providerبه بعد اندروید، برای دسترسی به  4.2قابل دسترسی می باشد. اما از ورژن 

 نمایید. export است آن را به صورت صریح

خود، کافی است پارامتر  content providerبه منظور تنظیم قابلیت رویت و دسترسی 

android:exported=false|true  را در تعریفcontent provider  خود داخل فایل

AndroidManifest.xml  .ذکر نمایید 

تنظیمات قید کنید تا رفتار را همیشه در فایل  android:exported: توصیه می شود پارامتر نکته

 اپلیکیشن در ورژن های مختلف اندروید یکسان باشد.  

  



 

 

358 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

4-4-6-Thread safety برطرف سازی مشکل همزمانی با استفاده از( 

 (synchronizedکلیدواژه ی 
در دیتابیس مقادیری  threadچنانچه مستقیما با دیتابیس تعامل داشته باشید و همزمان از چند 

وجود داشته باشد( در آن صورت طبیعتا با  writerهمزمان چندین  threadد )از چند نوشته شون

  مواجه می شوید. concurrencyمشکل مدیریت همروندی و 

می تواند همزمان از چندین برنامه مورد دسترسی قرار گیرد. به این دلیل  content providerیک 

ز کلیدواژه ی ایید. آسان ترین راه، استفاده ارا پیاده سازی نم thread-safeلازم است دسترسی 

synchronized  در مقابل تمامی متدهایprovider  است. بدین وسیله تنها یکthread  در لحظه

 می تواند به این متدها دسترسی داشته باشد. 

(thread-safe  دسترسی چند =thread  به یکdata structure  کاری  یبدون اینکه در پروسه

thread .)ها اختلالی به وجود آید 

( attributeمقدار خصیصه ) کند، syncرا  providerاگر لزومی ندارد که اندروید دسترسی به 

android:multiprocess=  را در تگ<provider>برابر  ، داخل فایل تنظیمات اپلیکیشن خودtrue 

کلاینت )پاسخ دهی به های مربوط به  processقرار دهید. این کار سبب می شود در هر یک از 

به کلی از میان برداشته  IPCایجاد شده و نیاز به اجرای  providerدرخواست های کاربر(، یک نمونه از 

 و خرد پردازش چندین بین داده تبادل برای ها روش از ای = عبارت است از مجموعه IPCشود )

  رود(. بکار پردازش چند یا یک بین اطارتب برای می تواند روشها این از یک هر بنابراین .threadکوچک/

  ContentProviderآموزش: استفاده ی کاربردی از 

 استفاده می کند.  Peopleآماده ی اپلیکیشن  content providerمثال زیر از 
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 ها )مخاطبین( در محیط شبیه ساز contactایجاد -4-4-6

را انتخاب نموده و سپس  home. منوی ثابت داشته باشید contactبرای این مثال لازم است تعدادی 

 انتخاب کنید.  contactsرا برای ایجاد  Peopleالمان 

 

کنید  loginدر برنامه دارید یا خیر. می توانید  loginاپلیکیشن از شما می پرسد آیا میلی به ورود و 

نمایید. می  کلیک "Create a new contact"" را انتخاب نمایید. حال بر روی دکمه ی Not nowیا "

 را ایجاد کنید.  local contatcsتوانید 
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را ایجاد کردید، اپلیکیشن به شما اجازه می دهد تا با کلیک بر روی  contactپس از اینکه اولین 

به اپلیکیشن خود اضافه  contactهای بیشتری ایجاد کنید. در پایان چندین  contactدکمه ی "+" 

 کرده اید.

  Contact Content Providerاز استفاده -4-4-7
 de.vogella.android.contentproviderجدید اندروید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

 ایجاد نمایید.  ContactsActivityو 

 filename class="directory">res/layout_ folder>مربوطه را نیز در آدرس  layoutفایل 

تغییر داده و متن پیش فرض را حذف  contactviewرا به  TextViewالمان  IDویرایش نمایید. 

 نمایید.

 خروجی می بایست دارای ظاهری مشابه زیر باشد. layoutفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/contactview" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" /> 

</LinearLayout> 

از آنجایی که تمامی اپلیکیشن ها نباید به اطلاعات شخصی مخاطبین دسترسی داشته باشند، لازم 

خاصی تنظیم  permission، در فایل تنظیمات ContentProvider contactاست برای دستیابی به 

را  Permissionsرا باز نموده و تب  AndroidManifest.xmlنمایید. برای این منظور ابتدا فایل 

را انتخاب نمایید.  Uses Permissionکلیک کرده و  Addانتخاب کنید. در این تب، بر روی دکمه ی 

را  android.permission.READ_CONTACTS( حاضر، آیتم drop-downاز لیست کشویی )

 انتخاب کنید.  

 را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityپیاده سازی 

package de.vogella.android.contentprovider; 

import android.app.Activity; 

import android.database.Cursor; 
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import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.provider.ContactsContract; 

import android.widget.TextView; 

 

public class ContactsActivity extends Activity { 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_contacts); 

                TextView contactView = (TextView) findViewById(R.id.contactview); 

                Cursor cursor = getContacts(); 

                while (cursor.moveToNext()) { 

                        String displayName = cursor.getString(cursor 

                                        .getColumnIndex(ContactsContract.Data.DISPLAY_NAME)); 

                        contactView.append("Name: "); 

                        contactView.append(displayName); 

                        contactView.append("\n"); 

                } 

        } 

        private Cursor getContacts() { 

                // Run query 

                Uri uri = ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI; 

                String[] projection = new String[] { ContactsContract.Contacts._ID, 

                                ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME }; 

                String selection = ContactsContract.Contacts.IN_VISIBLE_GROUP + " = '" 

                                + ("1") + "'"; 

                String[] selectionArgs = null; 

                String sortOrder = ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME 

                                + " COLLATE LOCALIZED ASC"; 

                return managedQuery(uri, projection, selection, selectionArgs, 

                                sortOrder); 

        } 

} 

که  ContentProviderد، داده های لازم از کامپوننت نرم افزاری زمانی که اپلیکیشن را اجرا کنی

را حمل می کند، بارگذاری شده و نهایتا در المان رابط کاربری  Peopleاطلاعات اپلیکیشن 

TextView  به نمایش گذاشته می شود. جهت ارائه ی چنین اطلاعاتی به کاربر، توسعه دهندگان

 پیاده سازی می شود، استفاده می کنند.  ListViewمعمولا از لیست ساده که توسط 

 

 

Unresolved directive in 001_article.adoc - include::../AndroidBackgroundProcessing/content/120_loader.adoc[] 
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4-5-Cursor  ها وLoader ها 

عت آن یکی از مشکلات و چالش های دسترسی به دیتابیس و خواندن اطلاعات، پایین بودن سر 

کامپوننت ها را در نظر گرفته و آن را مدیریت کند.  life cycleاست. بعلاوه، اپلیکیشن می بایست 

در صورت تغییر در تنظیمات و نحوه ی پیکربندی  cursorبرای مثال می توان به باز کردن و بستن 

 اشاره کرد.   

در  ()managedQueryمتد  سیستم عامل اندروید، توسعه دهندگان با فراخوانی 3.0تا ویرایش 

 کامپوننت ها را اداره می کردند.  lifecycle، چرخه ی حیات یا activityکلاس های 

به بعد اندروید، استفاده از این متد دیگر توصیه نمی شود و توسعه دهنده  3.0اما از ویرایش 

 Loader( frameworkمی بایست از چارچوب نرم افزاری ) ContentProviderبرای دسترسی به 

 استفاده کند. 

نیز قابل استفاده می باشد، متد  ListViewsکه همراه با  SimpleCursorAdapterکلاس 

swapCursor()  را در اختیار شما قرار می دهد. کلاسLoader  اپلیکیشن شما می تواند با فراخوانی

 بروز رسانی کند.   ()onLoadFinishedرا در متد  Cursorاین متد، 

را پس از تغییر در تنظیمات و نحوه ی پیکربندی مجددا  Cursor، آبجکت CursorLoaderکلاس 

 متصل می کند.
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با پیاده سازی  Loaderو  SQLite ،ContentProviderآموزش: 

 اختصاصی

 مرور کلی

نیز به صورت آماده در  Android Marketنمونه اپلیکیشنی که در زیر مشاهده می کنید، در 

 2.3رای اینکه کاربران بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند، اپلیکیشن به ویرایش دسترس است. ب

شده و بر روی آن ها قابل اجرا می باشد. در صورتی که  downportسیستم عامل اندروید 

زیر به  QRاپلیکیشن بارکد خوان را بر روی دستگاه خود نصب کرده باشید، می توانید با اسکن کد 

پیدا کنید. لازم به توضیح است که اپلیکیشن  Android Marketمورد نظر را در سرعت اپلیکیشن 

نام برده در ورژن های مختلف اندروید ممکن است ظاهر و رفتار متفاوتی داشته باشد. برای مثال 

( themeرا داشته باشید و پوسته ) ActionBarدر اپلیکیشن  OptionMenuممکن است بجای 

 شد.  برنامه کمی متفاوت با

 

جازه " ایجاد خواهید نمود. این برنامه به کاربر اTo-doدر بخش آموزشی حاضر یک اپلیکیشن به نام "

یا کارهایی که باید انجام شوند را در لیستی وارد نماید. آیتم های ورودی در  taskمی دهد تا 

 .قابل دسترسی می باشد ContentProviderذخیره شده و از طریق  SQLiteدیتابیس 

 " نام دارند.   todosهایی که داخل لیست درج می شوند، " taskدر نمونه اپلیکیشن جاری، کارها یا 

و دیگری  todoمی باشد که یکی برای مشاهده ی آیتم های  activityاپلیکیشن مورد نظر دارای دو 

از طریق آبجکت این اپلیکیشن  activityویژه ی ایجاد و ویرایش آیتم مورد نظر تعبیه شده است. دو 

 با یکدیگر تعامل کرده و اطلاعات مورد نیاز را رد و بدل می نمایند. Intentهای 
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اصلی اپلیکیشن از  activity(، asynchبه طور ناهمزمان ) Cursorبه منظور بارگذاری و مدیریت 

 بهره می گیرد.  Loaderکلاس 

 در پایان اپلیکیشن دارای ظاهری مشابه زیر خواهد بود.
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 ایجاد پروژه

و  de.vogella.android.todosجدید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

TodosOverviewActivity  ایجاد نمایید. حالactivity  دیگری به نامTodoDetailActivity  در پروژه

 ی جاری ایجاد نمایید. 

 Databaseمدیریت  تعریف کالس های-4-5-1
را ایجاد نمایید. این پکیج کلاس هایی که عملیات  de.vogella.android.todos.databaseپکیج 

 مربوط به دیتابیس را اداره می کنند، در خود نگه می دارد. 

همان طور که قبلا گفته شد، بهتر است ویژه ی هر جدول در دیتابیس، یک کلاس جداگانه تعریف 

ارد، اما توصیه می شود از این روش نمایید. هر چند نمونه اپلیکیشن حاضر یک جدول بیشتر ند
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دیتابیس )پوشه ای که جداول دیتابیس در آن قرار می  schemaپیروی کنید تا در صورت گسترش 

 گیرند( تمهیدات لازم را از قبل اندیشیده و برای آن آماده باشید. 

در قالب چند کلاس زیر را ایجاد نمایید. این کلاس مقادیر مربوط به اسم جدول و ستون های آن را 

constant  .نگه می دارد 

package de.vogella.android.todos.database; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.util.Log; 

public class TodoTable { 

        // Database table 

        public static final String TABLE_TODO = "todo"; 

        public static final String COLUMN_ID = "_id"; 

        public static final String COLUMN_CATEGORY = "category"; 

        public static final String COLUMN_SUMMARY = "summary"; 

        public static final String COLUMN_DESCRIPTION = "description"; 

        // Database creation SQL statement 

        private static final String DATABASE_CREATE = "create table " 

                        + TABLE_TODO 

                        + "(" 

                        + COLUMN_ID + " integer primary key autoincrement, " 

                        + COLUMN_CATEGORY + " text not null, " 

                        + COLUMN_SUMMARY + " text not null," 

                        + COLUMN_DESCRIPTION 

                        + " text not null" 

                        + ");"; 

        public static void onCreate(SQLiteDatabase database) { 

                database.execSQL(DATABASE_CREATE); 

        } 

        public static void onUpgrade(SQLiteDatabase database, int oldVersion, 

                        int newVersion) { 

                Log.w(TodoTable.class.getName(), "Upgrading database from version " 

                                + oldVersion + " to " + newVersion 

                                + ", which will destroy all old data"); 

                database.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_TODO); 

                onCreate(database); 

        } 

} 

ارث برده  SQLiteOpenHelperزیر را ایجاد نمایید. این کلاس از  TodoDatabaseHelperکلاس 

 فراخوانی می کند.  TodoTable( helperکلاس کمکی ) staticو متدهای 

package de.vogella.android.todos.database; 

import android.content.Context; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

public class TodoDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { 

        private static final String DATABASE_NAME = "todotable.db"; 
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        private static final int DATABASE_VERSION = 1; 

        public TodoDatabaseHelper(Context context) { 

                super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 

        } 

        // Method is called during creation of the database 

        @Override 

        public void onCreate(SQLiteDatabase database) { 

                TodoTable.onCreate(database); 

        } 

        // Method is called during an upgrade of the database, 

        // e.g. if you increase the database version 

        @Override 

        public void onUpgrade(SQLiteDatabase database, int oldVersion, 

                        int newVersion) { 

                TodoTable.onUpgrade(database, oldVersion, newVersion); 

        } 

} 

)آبجکت دسترسی به داده( استفاده  DAOبرای دسترسی به دیتابیس این بار مانند مثال قبلی از یک 

جهت دسترسی به داده های مورد نیاز پیاده سازی  ContentProviderنخواهید نمود، بلکه یک 

 خواهید کرد.

  ContentProviderایجاد -4-5-2
را ایجاد نمایید. سپس کلاس  de.vogella.android.todos.contentproviderابتدا پکیج 

MyTodoContentProvider  را ایجاد کنید که ازContentProvider ( ارث بریextend .می کند ) 

package de.vogella.android.todos.contentprovider; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.HashSet; 

import android.content.ContentProvider; 

import android.content.ContentResolver; 

import android.content.ContentValues; 

import android.content.UriMatcher; 

import android.database.Cursor; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteQueryBuilder; 

import android.net.Uri; 

import android.text.TextUtils; 

import de.vogella.android.todos.database.TodoDatabaseHelper; 

import de.vogella.android.todos.database.TodoTable; 

public class MyTodoContentProvider extends ContentProvider { 

        // database 

        private TodoDatabaseHelper database; 

        // used for the UriMacher 

        private static final int TODOS = 10; 

        private static final int TODO_ID = 20; 

        private static final String AUTHORITY = "de.vogella.android.todos.contentprovider"; 
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        private static final String BASE_PATH = "todos"; 

        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY 

                        + "/" + BASE_PATH); 

        public static final String CONTENT_TYPE = ContentResolver.CURSOR_DIR_BASE_TYPE 

                        + "/todos"; 

        public static final String CONTENT_ITEM_TYPE = ContentResolver.CURSOR_ITEM_BASE_TYPE 

                        + "/todo"; 

        private static final UriMatcher sURIMatcher = new UriMatcher( 

                        UriMatcher.NO_MATCH); 

        static { 

                sURIMatcher.addURI(AUTHORITY, BASE_PATH, TODOS); 

                sURIMatcher.addURI(AUTHORITY, BASE_PATH + "/#", TODO_ID); 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreate() { 

                database = new TodoDatabaseHelper(getContext()); 

                return false; 

        } 

        @Override 

        public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, 

                        String[] selectionArgs, String sortOrder) { 

                // Uisng SQLiteQueryBuilder instead of query() method 

                SQLiteQueryBuilder queryBuilder = new SQLiteQueryBuilder(); 

                // check if the caller has requested a column which does not exists 

                checkColumns(projection); 

                // Set the table 

                queryBuilder.setTables(TodoTable.TABLE_TODO); 

                int uriType = sURIMatcher.match(uri); 

                switch (uriType) { 

                case TODOS: 

                        break; 

                case TODO_ID: 

                        // adding the ID to the original query 

                        queryBuilder.appendWhere(TodoTable.COLUMN_ID + "=" 

                                        + uri.getLastPathSegment()); 

                        break; 

                default: 

                        throw new IllegalArgumentException("Unknown URI: " + uri); 

                } 

                SQLiteDatabase db = database.getWritableDatabase(); 

                Cursor cursor = queryBuilder.query(db, projection, selection, 

                                selectionArgs, null, null, sortOrder); 

                // make sure that potential listeners are getting notified 

                cursor.setNotificationUri(getContext().getContentResolver(), uri); 

                return cursor; 

        } 

        @Override 

        public String getType(Uri uri) { 

                return null; 

        } 

        @Override 

        public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { 
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                int uriType = sURIMatcher.match(uri); 

                SQLiteDatabase sqlDB = database.getWritableDatabase(); 

                long id = 0; 

                switch (uriType) { 

                case TODOS: 

                        id = sqlDB.insert(TodoTable.TABLE_TODO, null, values); 

                        break; 

                default: 

                        throw new IllegalArgumentException("Unknown URI: " + uri); 

                } 

                getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null); 

                return Uri.parse(BASE_PATH + "/" + id); 

        } 

        @Override 

        public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) { 

                int uriType = sURIMatcher.match(uri); 

                SQLiteDatabase sqlDB = database.getWritableDatabase(); 

                int rowsDeleted = 0; 

                switch (uriType) { 

                case TODOS: 

                        rowsDeleted = sqlDB.delete(TodoTable.TABLE_TODO, selection, 

                                        selectionArgs); 

                        break; 

                case TODO_ID: 

                        String id = uri.getLastPathSegment(); 

                        if (TextUtils.isEmpty(selection)) { 

                                rowsDeleted = sqlDB.delete( 

                                                TodoTable.TABLE_TODO, 

                                                TodoTable.COLUMN_ID + "=" + id, 

                                                null); 

                        } else { 

                                rowsDeleted = sqlDB.delete( 

                                                TodoTable.TABLE_TODO, 

                                                TodoTable.COLUMN_ID + "=" + id 

                                                + " and " + selection, 

                                                selectionArgs); 

                        } 

                        break; 

                default: 

                        throw new IllegalArgumentException("Unknown URI: " + uri); 

                } 

                getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null); 

                return rowsDeleted; 

        } 

        @Override 

        public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, 

                        String[] selectionArgs) { 

                int uriType = sURIMatcher.match(uri); 

                SQLiteDatabase sqlDB = database.getWritableDatabase(); 

                int rowsUpdated = 0; 

                switch (uriType) { 

                case TODOS: 
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                        rowsUpdated = sqlDB.update(TodoTable.TABLE_TODO, 

                                        values, 

                                        selection, 

                                        selectionArgs); 

                        break; 

                case TODO_ID: 

                        String id = uri.getLastPathSegment(); 

                        if (TextUtils.isEmpty(selection)) { 

                                rowsUpdated = sqlDB.update(TodoTable.TABLE_TODO, 

                                                values, 

                                                TodoTable.COLUMN_ID + "=" + id, 

                                                null); 

                        } else { 

                                rowsUpdated = sqlDB.update(TodoTable.TABLE_TODO, 

                                                values, 

                                                TodoTable.COLUMN_ID + "=" + id 

                                                + " and " 

                                                + selection, 

                                                selectionArgs); 

                        } 

                        break; 

                default: 

                        throw new IllegalArgumentException("Unknown URI: " + uri); 

                } 

                getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null); 

                return rowsUpdated; 

        } 

        private void checkColumns(String[] projection) { 

                String[] available = { TodoTable.COLUMN_CATEGORY, 

                                TodoTable.COLUMN_SUMMARY, TodoTable.COLUMN_DESCRIPTION, 

                                TodoTable.COLUMN_ID }; 

                if (projection != null) { 

                        HashSet<String> requestedColumns = new HashSet<String>( 

                                        Arrays.asList(projection)); 

                        HashSet<String> availableColumns = new HashSet<String>( 

                                        Arrays.asList(available)); 

                        // check if all columns which are requested are available 

                        if (!availableColumns.containsAll(requestedColumns)) { 

                                throw new IllegalArgumentException( 

                                                "Unknown columns in projection"); 

                        } 

                } 

        } 

} 

MyTodoContentProvider  توابعupdate() ،insert() ،delete()  وquery()  پیاده سازی می را

مشتق می  SQLiteDatabaseیا الگوی پیاده سازی  interfaceکند. این متدها به طور مستقیم از 

   شوند.
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، اطمینان حاصل می کند که کوئری ()checkColumnsنام  این  کلاس همچنین با فراخوانی متدی به

 فقط و فقط ستون های معتبر و مجاز را درخواست می کند. 

ContentProvider  اپلیکیشن خود را در فایلAndroidManifest.xml .ثبت نمایید 

<application 

        <!-- Place the following after the Activity 

             Definition 

        --> 

  <provider 

      android:name=".contentprovider.MyTodoContentProvider" 

  android:authorities="de.vogella.android.todos.contentprovider" > 

   </provider> 

</application> 

 ها(  Resourceمنابع )-4-5-3

 

در پوشه ی  listmenu.xmlحتیاج دارد. ابتدا یک منوی اپلیکیشن جاری به منابع و محتوای متعددی ا

res/menu  تعریف نمایید. اگر از ویزاردAndroid resource  برای ایجاد فایل"listmenu.xml" 

استفاده نمایید، پوشه ی مورد نیاز به صورت خودکار برای شما ایجاد می شود. چنانچه فایل را خود 

 ورت پوشه را نیز باید خود بسازید.به صورت دستی ایجاد کنید، در آن ص

در اپلیکیشن بکار می رود. با تنظیم مقدار  option menuبرای تعریف ظاهر  XMLاین فایل 

android:showAsAction= بر روی"always" آیتم مورد نظر در ،ActionBar  اپلیکیشن به نمایش

 گذاشته می شود. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 

    <item 

        android:id="@+id/insert" 

        android:showAsAction="always" 

        android:title="Insert"> 

    </item> 

</menu> 

یک آرایه ی رشته ای ایجاد خواهید  prioritiesکاربر می تواند برای آیتم ها اولویت قرار دهد. برای 

 نمود. 
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 ایجاد نمایید. res/valuesزیر را در پوشه ی  priority.xmlابتدا فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <string-array name="priorities"> 

        <item>Urgent</item> 

        <item>Reminder</item> 

    </string-array> 

</resources> 

تحت  strings.xmlلازم است برای اپلیکیشن خود ثابت های رشته ای متعددی تعریف کنید. فایل 

 را ویرایش نمایید. res/valuesپوشه ی 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

        <string name="hello">Hello World, Todo!</string> 

        <string name="app_name">Todo</string> 

        <string name="no_todos">Currently there are no Todo items maintained</string> 

        <string name="menu_insert">Add Item</string> 

        <string name="menu_delete">Delete Todo</string> 

        <string name="todo_summary">Summary</string> 

        <string name="todo_description">Delete Todo</string> 

        <string name="todo_edit_summary">Summary</string> 

        <string name="todo_edit_description">Description</string> 

        <string name="todo_edit_confirm">Confirm</string> 

</resources> 

 layoutتعریف فایل های -4-5-4

برای نمایش و تنظیم ظاهر سطر در  layoutتعریف خواهید کرد. یکی از فایل های  layoutسه فایل 

های اپلیکیشن فراخوانی می  activityلیست مورد استفاده قرار می گیرد و دو فایل دیگر توسط 

 شوند. 

Row layout  به آیکونی به نامreminder   .آیکونی از نوع "اشاره داردpng به نام "

"reminder.png در پوشه های "res/drawable (drawable-hdpi, drawable-mdpi, drawable-

ldpi.ایجاد نمایید ) 

 ic_launcher.png in)اگر خود آیکون مناسبی در دست ندارید، می توانید آیکونی که ویزارد اندروید 

the res/drawable* folders) ( در اختیار شما قرار می دهد را بکار ببرید یا اسمreference اشاره گر )
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ممکن است اسم آیکون تولید شده  ADTویرایش نمایید. لازم به ذکر است که  layoutبه آن را در فایل 

 ب نکنید. نبود، تعج "ic_launcher.png"را تغییر دهد. از اینرو اگر اسم فایل شما 

به کلی حذف کنید. این فایل  "todo_row.xml"در صورت تمایل می توانید تعریف آیکون را از فایل 

 را در مرحله ی بعدی ایجاد خواهید نمود.

 ایجاد نمایید. _filename class="directory">res/layout>را در پوشه ی  "todo_row.xml"فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" > 

    <ImageView 

        android:id="@+id/icon" 

        android:layout_width="30dp" 

        android:layout_height="24dp" 

        android:layout_marginLeft="4dp" 

        android:layout_marginRight="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:src="@drawable/reminder" > 

    </ImageView> 

    <TextView 

        android:id="@+id/label" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginTop="6dp" 

        android:lines="1" 

        android:text="@+id/TextView01" 

        android:textSize="24dp" 

        > 

    </TextView> 

</LinearLayout> 

 را ایجاد نمایید. این فایل ظاهر و چیدمان لیست را تعیین می کند. todo_list.xmlحال فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <ListView 

        android:id="@android:id/list" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

    </ListView> 
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    <TextView 

        android:id="@android:id/empty" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/no_todos" /> 

</LinearLayout> 

برای ویرایش و تنظیم ظاهر آیتم  layoutرا ایجاد کنید. این فایل  todo_edit.xmlفایل 

 مورد استفاده قرار می گیرد.  TodoDetailActivityدر  todoهای فردی 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <Spinner 

        android:id="@+id/category" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:entries="@array/priorities" > 

    </Spinner> 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/LinearLayout01" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

        <EditText 

            android:id="@+id/todo_edit_summary" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="1" 

            android:hint="@string/todo_edit_summary" 

            android:imeOptions="actionNext" > 

        </EditText> 

    </LinearLayout> 

    <EditText 

        android:id="@+id/todo_edit_description" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:layout_weight="1" 

        android:gravity="top" 

        android:hint="@string/todo_edit_description" 

        android:imeOptions="actionNext" > 

    </EditText> 

    <Button 

        android:id="@+id/todo_edit_button" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/todo_edit_confirm" > 

    </Button> 
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</LinearLayout> 

 

 ها Activityتنظیم -4-5-5
های خود را به صورت زیر ویرایش کنید. ویرایش را از فایل  activityکد 

TodosOverviewActivity.java .آغاز نمایید 

package de.vogella.android.todos; 

import android.app.ListActivity; 

import android.app.LoaderManager; 

import android.content.CursorLoader; 

import android.content.Intent; 

import android.content.Loader; 

import android.database.Cursor; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.ContextMenu; 

import android.view.ContextMenu.ContextMenuInfo; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuInflater; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView.AdapterContextMenuInfo; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.SimpleCursorAdapter; 

import de.vogella.android.todos.contentprovider.MyTodoContentProvider; 

import de.vogella.android.todos.database.TodoTable; 

/* 

 * TodosOverviewActivity displays the existing todo items 

 * in a list 

 * 

 * You can create new ones via the ActionBar entry "Insert" 

 * You can delete existing ones via a long press on the item 

 */ 

public class TodosOverviewActivity extends ListActivity implements 

                LoaderManager.LoaderCallbacks<Cursor> { 

        private static final int ACTIVITY_CREATE = 0; 

        private static final int ACTIVITY_EDIT = 1; 

        private static final int DELETE_ID = Menu.FIRST + 1; 

        // private Cursor cursor; 

        private SimpleCursorAdapter adapter; 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.todo_list); 

                this.getListView().setDividerHeight(2); 

                fillData(); 
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                registerForContextMenu(getListView()); 

        } 

        // create the menu based on the XML defintion 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 

                inflater.inflate(R.menu.listmenu, menu); 

                return true; 

        } 

        // Reaction to the menu selection 

        @Override 

        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

                switch (item.getItemId()) { 

                case R.id.insert: 

                        createTodo(); 

                        return true; 

                } 

                return super.onOptionsItemSelected(item); 

        } 

        @Override 

        public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) { 

                switch (item.getItemId()) { 

                case DELETE_ID: 

                        AdapterContextMenuInfo info = (AdapterContextMenuInfo) item 

                                        .getMenuInfo(); 

                        Uri uri = Uri.parse(MyTodoContentProvider.CONTENT_URI + "/" 

                                        + info.id); 

                        getContentResolver().delete(uri, null, null); 

                        fillData(); 

                        return true; 

                } 

                return super.onContextItemSelected(item); 

        } 

        private void createTodo() { 

                Intent i = new Intent(this, TodoDetailActivity.class); 

                startActivity(i); 

        } 

        // Opens the second activity if an entry is clicked 

        @Override 

        protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) { 

                super.onListItemClick(l, v, position, id); 

                Intent i = new Intent(this, TodoDetailActivity.class); 

                Uri todoUri = Uri.parse(MyTodoContentProvider.CONTENT_URI + "/" + id); 

                i.putExtra(MyTodoContentProvider.CONTENT_ITEM_TYPE, todoUri); 

                startActivity(i); 

        } 

        private void fillData() { 

                // Fields from the database (projection) 

                // Must include the _id column for the adapter to work 

                String[] from = new String[] { TodoTable.COLUMN_SUMMARY }; 

                // Fields on the UI to which we map 

                int[] to = new int[] { R.id.label }; 
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                getLoaderManager().initLoader(0, null, this); 

                adapter = new SimpleCursorAdapter(this, R.layout.todo_row, null, from, 

                                to, 0); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

        @Override 

        public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, 

                        ContextMenuInfo menuInfo) { 

                super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo); 

                menu.add(0, DELETE_ID, 0, R.string.menu_delete); 

        } 

 

        // creates a new loader after the initLoader () call 

        @Override 

        public Loader<Cursor> onCreateLoader(int id, Bundle args) { 

                String[] projection = { TodoTable.COLUMN_ID, TodoTable.COLUMN_SUMMARY }; 

                CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader(this, 

                                MyTodoContentProvider.CONTENT_URI, projection, null, null, null); 

                return cursorLoader; 

        } 

        @Override 

        public void onLoadFinished(Loader<Cursor> loader, Cursor data) { 

                adapter.swapCursor(data); 

        } 

        @Override 

        public void onLoaderReset(Loader<Cursor> loader) { 

                // data is not available anymore, delete reference 

                adapter.swapCursor(null); 

        } 

} 

 

 را به صورت زیر ویرایش کنید.  TodoDetailActivity.javaسپس فایل 

package de.vogella.android.todos; 

import android.app.Activity; 

import android.content.ContentValues; 

import android.database.Cursor; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.text.TextUtils; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Spinner; 

import android.widget.Toast; 

import de.vogella.android.todos.contentprovider.MyTodoContentProvider; 

import de.vogella.android.todos.database.TodoTable; 

/* 

 * TodoDetailActivity allows to enter a new todo item 

 * or to change an existing 
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 */ 

public class TodoDetailActivity extends Activity { 

        private Spinner mCategory; 

        private EditText mTitleText; 

        private EditText mBodyText; 

        private Uri todoUri; 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle bundle) { 

                super.onCreate(bundle); 

                setContentView(R.layout.todo_edit); 

                mCategory = (Spinner) findViewById(R.id.category); 

                mTitleText = (EditText) findViewById(R.id.todo_edit_summary); 

                mBodyText = (EditText) findViewById(R.id.todo_edit_description); 

                Button confirmButton = (Button) findViewById(R.id.todo_edit_button); 

                Bundle extras = getIntent().getExtras(); 

                // check from the saved Instance 

                todoUri = (bundle == null) ? null : (Uri) bundle 

                                .getParcelable(MyTodoContentProvider.CONTENT_ITEM_TYPE); 

                // Or passed from the other activity 

                if (extras != null) { 

                        todoUri = extras 

                                        .getParcelable(MyTodoContentProvider.CONTENT_ITEM_TYPE); 

                        fillData(todoUri); 

                } 

                confirmButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

                        public void onClick(View view) { 

                                if (TextUtils.isEmpty(mTitleText.getText().toString())) { 

                                        makeToast(); 

                                } else { 

                                        setResult(RESULT_OK); 

                                        finish(); 

                                } 

                        } 

                }); 

        } 

        private void fillData(Uri uri) { 

                String[] projection = { TodoTable.COLUMN_SUMMARY, 

                                TodoTable.COLUMN_DESCRIPTION, TodoTable.COLUMN_CATEGORY }; 

                Cursor cursor = getContentResolver().query(uri, projection, null, null, 

                                null); 

                if (cursor != null) { 

                        cursor.moveToFirst(); 

                        String category = cursor.getString(cursor 

                                        .getColumnIndexOrThrow(TodoTable.COLUMN_CATEGORY)); 

                        for (int i = 0; i < mCategory.getCount(); i++) { 

                                String s = (String) mCategory.getItemAtPosition(i); 

                                if (s.equalsIgnoreCase(category)) { 

                                        mCategory.setSelection(i); 

                                } 

                        } 

                        mTitleText.setText(cursor.getString(cursor 

                                        .getColumnIndexOrThrow(TodoTable.COLUMN_SUMMARY))); 
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                        mBodyText.setText(cursor.getString(cursor 

                                        .getColumnIndexOrThrow(TodoTable.COLUMN_DESCRIPTION))); 

                        // always close the cursor 

                        cursor.close(); 

                } 

        } 

        protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 

                super.onSaveInstanceState(outState); 

                saveState(); 

                outState.putParcelable(MyTodoContentProvider.CONTENT_ITEM_TYPE, todoUri); 

        } 

        @Override 

        protected void onPause() { 

                super.onPause(); 

                saveState(); 

        } 

        private void saveState() { 

                String category = (String) mCategory.getSelectedItem(); 

                String summary = mTitleText.getText().toString(); 

                String description = mBodyText.getText().toString(); 

                // only save if either summary or description 

                // is available 

                if (description.length() == 0 && summary.length() == 0) { 

                        return; 

                } 

                ContentValues values = new ContentValues(); 

                values.put(TodoTable.COLUMN_CATEGORY, category); 

                values.put(TodoTable.COLUMN_SUMMARY, summary); 

                values.put(TodoTable.COLUMN_DESCRIPTION, description); 

                if (todoUri == null) { 

                        // New todo 

                        todoUri = getContentResolver().insert( 

                                        MyTodoContentProvider.CONTENT_URI, values); 

                } else { 

                        // Update todo 

                        getContentResolver().update(todoUri, values, null, null); 

                } 

        } 

        private void makeToast() { 

                Toast.makeText(TodoDetailActivity.this, "Please maintain a summary", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

} 

 در نهایت به صورت زیر خواهد بود. AndroidManifest.xmlمحتوای فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.todos" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="15" /> 
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    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:name=".TodosOverviewActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".TodoDetailActivity"            android:windowSoftInputMode="stateVisible|adjustResize" 

> 

        </activity> 

        <provider            android:name=".contentprovider.MyTodoContentProvider"           

android:authorities="de.vogella.android.todos.contentprovider" > 

        </provider> 

    </application> 

</manifest> 

 تست اپلیکیشن

طبیعتا باید  ActionBar" در Insertاپلیکیشن خود را راه اندازی کنید. با کلیک بر روی دکمه ی "

 بتوانید آیتم جدیدی را در لیست درج نمایید.

 جهت حذف آیتم دلخواه از لیست کافی است بر روی آن طولانی مدت کلیک نمایید.
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 activityوی سطر میزبان آن کلیک نمایید. با این کار به منظور ویرایش آیتم جاری در لیست، بر ر 

 دوم راه اندازی می شود.

 

  SQLiteمحل ذخیره سازی دیتابیس -6-5-4
SQLite  دیتابیس را همراه با تمامی اطلاعات آن داخل یک فایل ذخیره می کند. در صورتی که به این

ار کنید. دسترسی مسقیم به فایل مزبور فایل دسترسی دارید، می توانید به طور مستقیم با دیتابیس ک

 شده امکان پذیر می باشد.  rootتنها در محیط شبیه ساز و دستگاه های 

تابیس را نمی ( با فایل دیaccess-readیک دستگاه استاندارد اندروید اجازه ی دسترسی و خواندن )

 دهد.
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 command lineدسترسی به دیتابیس از راه دور به وسیله ی -7-5-4

(hell accessS) 
 commandشده اندروید، می توان از طریق پنجره ی فرمان یا  rootدر محیط شبیه ساز یا دستگاه 

line  به دیتابیسSQLite  دسترسی داشت. جهت اتصال به دستگاه کافی است دستور زیر را در پنجره

 ی فرمان اجرا کنید. 

adb shell 

Command adb  در پوشه ی نصبAndroid SDK  زیرپوشه ی "وplatform-toolsقر می " مس

 باشد. 

 "sqlite3"" را برای تغییر پوشه ی دیتابیس فراخوانی نموده و با اجرای دستور cdسپس دستور "

 به دیتابیس متصل شوید. برای مثال در اپلیکیشن جاری دستورات لازم به شرح زیر است:

# Switch to the data directory 

cd /data/data 

# Our application 

cd de.vogella.android.todos 

# Switch to the database dir 

cd databases 

# Check the content 

ls 

# Assuming that there is a todotable file 

# connect to this table 

sqlite3 todotable.db 

 

 به شرح زیر می باشند: SQLiteپرکاربرد ترین دستورات 

 

 

 

 شرح دستور

.help .تمامی دستورات و آپشن ها را لیست می کند 

.exit  از دستورsqlite3 .خارج می شود 

.schema  دستوراتCREATE  که برای ایجاد جداول دیتابیس جاری فراخوانی شدند را

 لیست می کند.
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 بهینه سازی اپلیکیشن 

: تراکنش ها باید کامل Atomicityهستند ) ACIDاعمال می شوند همگی  SQLiteتغییراتی که در 

: تمامی تراکنش ها باید دیتابیس را از یک حالت کامل و قابل قبول به Consistencyاجرا شوند. 

: تراکنش هایی که موازی اجرا می شوند isolationیک حالت بی عیب و کامل دیگر منتقل کند. 

: کلیه ی تغییراتی Durabilityند. باید کاملا از هم مجزا بوده و در جامعیت دیتابیس اختلالی ایجاد نک

که تراکنش ها بر روی دیتابیس اعمال می کنند همگی باید ذخیره شده و در صورت رخداد خطای 

ای  deleteو  update ،insertناگهانی آن ها را به حالت اول بازگرداند(. در نتیجه تمامی عملیات 

گی برخوردار بوده و از آن ها تبعیت می که بر روی پایگاه داده اجرا می شوند، از این چهار ویژ

و سربار در پردازش های دیتابیس وارد شده  overheadکنند. در پی این ویژگی، به ناگذیر مقداری 

را در قالب  SQLiteدر  updateو کارایی را پایین می آورد. به همین جهت توصیه می شود عملیات 

از انجام موفقیت آمیز تمامی عملیات لازم ( و پس wrap( گنجانده )transactionیک تراکنش )

( نمایید. با این اقدام سرعت و کارایی اپلیکیشن به طور چشم گیری commitتراکنش را ثبت نهایی )

 افزایش می یابد.

 کد زیر این افزایش کارایی را به نمایش می گذارد.

db.beginTransaction(); 

try { 

   for (int i= 0; i< values.lenght; i++){ 

           // TODO prepare ContentValues object values 

           db.insert(your_table, null, values); 

           // In case you do larger updates 

           yieldIfContededSafely() 

     } 

     db.setTransactionSuccessful(); 

    } finally { 

      db.endTransaction(); 

} 

در  SQLiteرا فراخوانی نمایید.  ()yieldIfContendedSafelyبرای آپدیت های زیاد می بایست متد 

طول اجرای تراکنش بر روی دیتابیس قفل می گذارد. حال اگر سرویس گیرنده ی دیگری از داده 
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نش های مورد نظر کوئری بگیرد، با فراخوانی این متد، اندروید تراکنش را متوقف کرده و یک تراک

 جدید باز می کند. از این طریق فرایند دوم می تواند به داده ها دسترسی پیدا کند.
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 : بخش دوم

 نحوی تحلیلگردر اندروید با استفاده از  XMLپردازش فایل های 

(Parser )xmlPullParser 

 ازد.در اندروید می پرد XMLمبحث حاضر به شرح نحوه ی پردازش فایل های 

با استفاده از تحلیلگر نحوی  XMLپردازش فایل های -4-6

XmlPullParser 

ارائه می دهد.  XMLتعدادی کتابخانه ی استاندارد برای پردازش فایل های  Javaزبان برنامه نویسی 

 نیز قابل استفاده می باشند.  Androidکه در محیط  DOM XMLو  SAXتحلیگرهای نحوی 

API نحوی  یا توابع تحلیلگرSAX  وDOM  در زبان جاوا و محیطAndroid  یکسان هستند. البته لازم

نام برده محدودیت های خودشان را دارند و برای استفاده در اندروید  APIبه توضیح است که دو 

نمی شوند. به این دلیل در آموزش جاری مثالی از کاربرد این کتابخانه عنوان نخواهد           توصیه 

 شد.

Java  همچنینparser  یا تحلیل گر نحویStax  را ارائه می دهد که بین جاوا و بستر اجرای اندروید

(platform.مشترک نیست ) 

 xmlPullParserاز کلاس  XML( و نوشتن در فایل parseبرای تحلیل گرامری ) Androidمحیط 

جزئی از بستر اجرای جاوا در جاوا است )اما  Staxبه گونه ای معادل  parserاستفاده می کند. این 

می توانید به  xmlPullParserنمی باشد(. برای دسترسی به            Java SEیا 

 نمایید.  مراجعه http://www.xmlpull.org/آدرس 

(، Android Platformدر محیط اجرای اندروید ) XMLجهت تحلیل گرامری و نوشتن در فایل های 

 APIاز توابع و  DOMو  SAXد. این کتابخانه در مقایسه با توصیه می شو XmlPullParserکلاس 
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حافظه ی کمتری را  DOM APIساده تری برخوردار بوده، سرعت اجرای آن بالا است و نسبت به 

 اشغال می کند. 

 

 

  XmlPullParserمثالی از کاربرد 

Javadoc ن ارائه می دهد این کتابخانه یک مثال کاربردی و مناسب در خصوص نحوه ی استفاده از آ

(javadoc  از توضیحات و مستندات نوشته درjava source  فایلHTML  ایجاد می کند و برای دیگر

 توسعه دهندگان این امکان را فراهم می کند تا کد شما بهتر بفهمند(. 

import java.io.IOException; 

 import java.io.StringReader; 

 import org.xmlpull.v1.XmlPullParser; 

 import org.xmlpull.v1.XmlPullParserException.html; 

 import org.xmlpull.v1.XmlPullParserFactory; 

 public class SimpleXmlPullApp 

 { 

     public static void main (String args[]) 

         throws XmlPullParserException, IOException 

     { 

         XmlPullParserFactory factory = XmlPullParserFactory.newInstance(); 

         factory.setNamespaceAware(true); 

         XmlPullParser xpp = factory.newPullParser(); 

         xpp.setInput( new StringReader ( "<foo>Hello World!</foo>" ) ); 

         int eventType = xpp.getEventType(); 

         while (eventType != XmlPullParser.END_DOCUMENT) { 

          if(eventType == XmlPullParser.START_DOCUMENT) { 

              System.out.println("Start document"); 

          } else if(eventType == XmlPullParser.END_DOCUMENT) { 

              System.out.println("End document"); 

          } else if(eventType == XmlPullParser.START_TAG) { 

              System.out.println("Start tag "+xpp.getName()); 

          } else if(eventType == XmlPullParser.END_TAG) { 

              System.out.println("End tag "+xpp.getName()); 

          } else if(eventType == XmlPullParser.TEXT) { 

              System.out.println("Text "+xpp.getText()); 

          } 

          eventType = xpp.next(); 

         } 

     } 

 } 
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 بخش سوم :

گار داده ها در اپلیکیشن اندروید با استفاده از ذخیره ی ماند

preferences API  ذخیره و بازیابی اطلاعات مربوط به(

  File APIتنظیمات کاربر( و 

قدار در فایل های اندروید م-این آموزش تمرکز خود را بر شرح نحوه ی ذخیره سازی جفت های کلید

(File based persistence با فراخوانی )preference API  قرار می دهد. سپس چگونگی

 خواندن/نوشتن فایل در اندروید را تشریح می کند. 

 

 

 

4-7-File based persistence  )ذخیره داده ها در سیستم فایل( 

 local dataروش های ذخیره ی ماندگار داده ها به صورت محلی )-4-7-1

persistence ) 

ه های اپلیکیشن را در سیستم فایل ذخیره نمایید. در اندروید این امکان را فراهم می آورد تا داد

  data/data/[application package]واقع سیستم اندروید به ازای هر اپلیکیشن یک پوشه ی 

 ایجاد می کند.

 :روش های زیر را پشتیبانی می کنداندروید برای ذخیره ی داده ها در سیستم فایل محلی 

 Files – ایل ذخیره کرده و بروز رسانی نمود )روشی قدیمی(.می توان داده ها را در ف 

 Preferences – قدار از نوع داده ای اولیه م-اندروید به شما اجازه می دهد جفت های کلید

(primitive data type ( را به صورت دائمی ذخیره نمایید )به شما امکان می دهد اطلاعات

به صورت  sharedpreferencesز آبجکت مربوط به تنظیمات انتخابی کاربر را با استفاده ا

 مقدار ذخیره کنید(. -کلید
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 SQLite database –  می توان نمونه یا نسخه های موجود از دیتابیسSQLite  حامل داده

های اپلیکیشن را در سیستم فایل و به صورت محلی ذخیره کرد )ذخیره ی داده های 

پشتیبانی  SQLiteاندروید توسط اپلیکیشن در سیستم مدیریت متحدالشکل دیتابیس که 

 می کند(. 

-sharedداخل پوشه ی  XMLو تنظیمات اپلیکیشن در قالب فایل های  filesفایل ها در پوشه ی 

prefs .ذخیره و نگهداری می شوند 

ایجاد کند، اندروید به صورت پیش فرض این دیتابیس را در  SQLiteاگر اپلیکیشن شما یک دیتابیس 

 ذخیره می نماید.  databasesاپلیکیشن و تحت پوشه ی دایرکتوری اصلی 

 cacheفایل های ساده، فایل های کش شده )تصویر زیر یک سیستم فایل را به نمایش می گذارد که 

file) اطلاعات مربوط به وضعیت تنظیمات انتخابی کاربر و (preferences.را شامل می شود ) 

 

( app-directoryه و نوشتن در پوشه ی اصلی اپلیکیشن )تنها اپلیکیشن است که اجازه ی درج داد

لازم را در پوشه  (sub-directoryرا دارد. اپلیکیشن همچنین این قابلیت را دارد که زیرپوشه های )

( ایجاد نماید. جهت ایجاد این زیرپوشه ها، اپلیکیشن مورد نظر application directoryی اصلی )

 ح خواندن و نوشتن را به دیگر برنامه ها اعطا کند.  می تواند مجوزهای لازم در سط
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داده در مقایسه با ذخیره ی داده ها به صورت  internalذخیره سازی -4-7-2

external 
 externalو  internalاندروید دارای دو حافظه ی داخل و خارجی است و داده ها را به صورت 

نیست( و همیشه  privateخصی نبوده )ذخیره می کند. حافظه ی خارجی دارای سطح دسترسی ش

به کامپیوتر وصل می  USBدر دسترس نیست. به عنوان مثال، زمانی که دستگاه اندروید از طریق 

 شود، این حافظه ی خارجی به طور موقت از دسترس اپلیکیشن های اندروید خارج می گردد.

 جایگذاری اپلیکیشن در حافظه ی خارجی -4-7-3
( می توان در SDK level 8ه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندروید )مجموع 8از ویرایش 

( مشخص نمود که اپلیکیشن مورد نظر امکان نصب بر روی حافظه ی manifestفایل تنظیمات )

خارجی را داشته باشد یا اینکه اپلیکیشن مزبور بایستی بر روی حافظه ی خارجی جایگذاری شود. 

را در فایل تنظیمات برابر  android:installLocationافی است مقدار برای نیل به این هدف ک

preferExternal  یاauto  .قرار دهید 

در این شرایط، ممکن است برخی از کامپوننت های نرم افزاری و تشکیل دهنده اپلیکیشن بر روی 

mount point ( یا محل ذخیره سازی رمزنگاری شدهencryptedخارجی جایگذاری شون ) د. دیتابیس

)با سطح دسترسی شخصی( همچنان فقط بر روی حافظه ی داخلی  privateو سایر داده های 

 ( ذخیره می شوند. storage systemسیستم )

4-8-Preferences  ذخیره و بازگردانی اطلاعات مربوط به(

 تنظیمات کاربر(

 مقدار از نوع داده ای اولیه-ذخیره جفت های کلید-4-8-1
این امکان را مهیا می کند تا جفت های  SharedPreferencesارائه و پشتیبانی از کلاس  اندروید با

داده ای اولیه را در سیستم فایل اندروید ذخیره نمایید )تنظیمات انتخابی کاربر  مقدار از جنس-کلید

 ذخیره key-valueهمچون اندازه ی فونت و رنگ متن که داده های کوچک هستند را به صورت 

 یید(. نما
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Preferences  و تنظیمات انتخابی کاربر را می توان به راحتی داخل فایل های منبعXML  تعریف

 نمود. 

با ارائه ی توابعی به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا اطلاعات  PreferenceManagerکلاس 

وه ی دسترسی به را بازیابی کند. کد زیر نح XMLمربوط به تنظیمات کاربر، مستقر در یک فایل 

 را به نمایش می گذارد.  XMLتنظیمات ذخیره شده در یک فایل 

# getting preferences from a specified file 

SharedPreferences settings = getSharedPreferences("Test", Context.MODE_PRIVATE); 

Preferences  می بایست به صورتprivate ر ایجاد شود. تمامی ویژه ی اپلیکیشن مورد نظ

دسترسی  preferencesکامپوننت ها و اجزا تشکیل دهنده ی اپلیکیشن می توانند به اطلاعات 

سراسری  preferenceداشته باشند. به اشتراک گذاری اطلاعات با یک اپلیکیشن دیگر که دارای فایل 

امری است که به  ( می باشد،world readable/writableبا دسترسی در سطح خواندن و نوشتن )

ندرت اتفاق می افتد. چرا که در این صورت کامپوننت خارجی می بایست از اسم و محل قرار گیری 

    دقیق فایل مطلع باشد.

 

Preferences  پیش فرض به راحتی با فراخوانی متد

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this)  در اختیار دیگر کامپوننت های

کافی است کلید مربوطه و آبجکتی از  preferenceکیشن قرار می گیرد. برای دسترسی به مقدار اپلی

 را مانند زیر مورد استفاده قرار دهید. SharedPreferencesکلاس 

SharedPreferences settings = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getActivity(); 

String url = settings.getString("url", "n/a"); 

را بر روی آبجکت  ()editلازم است متد  preferencesبه منظور ایجاد و ویرایش مقادیر 

SharedPreferences  فراخوانی نمایید. پس از ویرایش مقدار، بایستی متدapply()  را فراخوانی کنید

م به توضیح است که متد تا مقادیر جدید به صورت ناهمزمان در سیستم فایل اعمال شوند. لاز 

commit()  تغییرات را به صورت همزمان به فایل سیستم اعمال می کند، از این جهت استفاده از

 متد مذکور در این سناریو توصیه نمی شود. 
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Editor edit = preferences.edit(); 

edit.putString("username", "new_value_for_user"); 

edit.apply(); 

راخوانی به تغییرات در تنظیمات کاربر به وسیله ی گوش ف-4-8-2

preference listener  

بر روی آبجکت  ()registerOnSharedPreferenceChangeListenerمی توانید با فراخوانی متد 

SharedPreference  به تغییرات درpreferences  .گوش داده و از آن ها مطلع شوید 

SharedPreferences prefs = 

    PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this); 

// Instance field for listener 

listener = new SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener() { 

  public void onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences prefs, String key) { 

    // Your Implementation 

  } 

}; 

 

prefs.registerOnSharedPreferenceChangeListener(listener); 

یا گوش فراخوان ها را داخل  listenerتمامی  SharedPreferencesتوجه داشته باشید که 

WeakHashMap  نگه می دارد، به همین علت چنانچه کد شما اشاره گری به آن تعریف نکرده باشد

ها بازیافت می شوند و اطلاعات مورد نظر شما از دست  listener)آن را داخل متغیر نگه ندارد(، 

 رفت.  خواهد

 آموزش: آنچه لازم است

 actionاز آموزش  "de.vogella.android.socialapp"پروژه ی این بخش مبتنی بر نمونه اپلیکیشن 

bar  .در مباحث قبلی می باشد 

 تمرین: آنچه لازم است

همراه با  com.example.android.rssfeedبرای تمرین زیر لازم است یک پروژه ی اندرویدی به نام 

 ایجاد نمایید.  action barدر  Settingsلمان یک ا

  RSSfeedبرای  تمرین: ذخیره ی تنظیمات کاربر
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دیگر باز شده و به کاربر این امکان را  activityدر تمرین جاری، برنامه را گونه ای می نویسید که یک 

خود را از یک فایل  UIظاهر و  activityرا وارد نماید. این  RSS feedدلخواه خود برای  URLبدهد تا 

xml ( که حاوی تنظیمات انتخابی کاربر استxml preference file.می خواند ،)   

 preferenceایجاد فایل -4-8-3

ایجاد نمایید. المان های زیر را به آن  XMLدر پوشه ی  mypreferences.xmlبه نام  XMLیک فایل 

 اضافه نمایید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 

    <EditTextPreference 

        android:key="url" 

        android:title="Rss feed URL" 

        android:inputType="textUri"/> 

    <CheckBoxPreference android:title="Aktiv" android:key="active"/> 

</PreferenceScreen> 

 جهت دریافت ورودی از کاربر activityایجاد -4-8-4
ارث بری می کند را ایجاد نمایید. این  PreferenceActivityکه از  SettingsActivityابتدا کلاس 

activity  فایلpreference  .را بارگذاری نموده و به کاربر اجازه می دهد تا مقادیر را ویرایش کند 

package com.example.android.rssreader; 

import android.os.Bundle; 

import android.preference.PreferenceActivity; 

public class SettingsActivity extends PreferenceActivity { 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                addPreferencesFromResource(R.xml.mypreferences); 

        } 

} 

ثبت و  AndroidManifest.xmlدر فایل تنظیمات اپلیکیشن  activityاین کلاس را به عنوان یک 

 معرفی نمایید. 

 مربوط به تنظیمات و دریافت ورودی کاربر activityمتصل کردن -5-8-4

Activity  مربوط بهpreference  و دریافت تنظیمات دلخواه کاربر را با فراخوانی متد

()ectedonOptionsItemSel  .باز نمایید 

@Override 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
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        MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 

        inflater.inflate(R.menu.mainmenu, menu); 

        return true; 

} 

// This method is called once the menu is selected 

@Override 

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        switch (item.getItemId()) { 

        case R.id.preferences: 

                // Launch settings activity 

                Intent i = new Intent(this, SettingsActivity.class); 

                startActivity(i); 

                break; 

                // more code... 

        } 

        return true; 

} 

 

  preferenceبا استفاده از مقدار  RSS feedبارگذاری -4-8-6
 دسترسی پیدا کرد.  preferenceتکه کد زیر نشان می دهد چگونه می توان از یک متد به مقدار 

// if you use this in a service or activity you can use this 

// if you use this in a fragment use getActivity() or getContent() as parameter 

SharedPreferences settings = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this); 

String url = settings.getString("url", "http://www.vogella.com/article.rss"); 

 تست اپلیکیشن 

انتخاب کنید. بایستی یک  action barرا از  Settings( actionاپلیکیشن خود را اجرا نمایید. آیتم )

activity  دیگر به نمایش در آمده و شما بتوانید آدرسURL  دلخواه را وارد کنید. پس از کلیک بر روی

اطمینان حاصل کنید که مقدار  activity(، با بررسی refresh( و بروز رسانی )backدکمه ی بازگشت )

url   درactivity  .بکار برده شده است 

  settingsاضافی: نمایش مقدار جاری در تمرین 

 نمایش داد. preferenceتکه کد زیر نشان می دهد چگونه می توان مقدار جاری را در صفحه ی 

package com.example.android.rssreader; 

import android.content.SharedPreferences; 
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import android.content.SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener; 

import android.os.Bundle; 

import android.preference.EditTextPreference; 

import android.preference.ListPreference; 

import android.preference.Preference; 

import android.preference.PreferenceActivity; 

import android.preference.PreferenceCategory; 

public class SettingsActivity extends PreferenceActivity implements 

                OnSharedPreferenceChangeListener { 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                addPreferencesFromResource(R.xml.mypreferences); 

                // show the current value in the settings screen 

                for (int i = 0; i < getPreferenceScreen().getPreferenceCount(); i++) { 

                        initSummary(getPreferenceScreen().getPreference(i)); 

                } 

        } 

        @Override 

        protected void onResume() { 

                super.onResume(); 

                getPreferenceScreen().getSharedPreferences() 

                                .registerOnSharedPreferenceChangeListener(this); 

        } 

        @Override 

        protected void onPause() { 

                super.onPause(); 

                getPreferenceScreen().getSharedPreferences() 

                                .unregisterOnSharedPreferenceChangeListener(this); 

         } 

        @Override 

        public void onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences sharedPreferences, 

                        String key) { 

                updatePreferences(findPreference(key)); 

        } 

        private void initSummary(Preference p) { 

                if (p instanceof PreferenceCategory) { 

                        PreferenceCategory cat = (PreferenceCategory) p; 

                        for (int i = 0; i < cat.getPreferenceCount(); i++) { 

                                initSummary(cat.getPreference(i)); 

                        } 

                } else { 

                        updatePreferences(p); 

                } 

        } 

        private void updatePreferences(Preference p) { 

                if (p instanceof EditTextPreference) { 

                        EditTextPreference editTextPref = (EditTextPreference) p; 

                        p.setSummary(editTextPref.getText()); 

                } 

        } 

} 
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4-9-File API  

  File APIاستفاده از -4-9-1
اقدام نمایید. اندروید کلاس  java.ioبه سیستم فایل می توانید از طریق کلاس های  برای دسترسی

( در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که ایجاد و دسترسی به فایل ها و helperهای کمکی )
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پوشه ی مورد نیاز را ایجاد  getDir(String, int)پوشه های جدید را آسان می سازد. برای مثال، 

یک فایل برای ورودی  openFileInput(String s)دسترسی به آن را فراهم می سازد. متد نموده و 

نیز یک فایل جدید ایجاد  openFileOutput(String s, Context.MODE_PRIVATE)باز کرده و متد 

 می نماید. 

( پشتیبانی می world readable/writableاندروید از فایل های خواندنی و نوشتنی سراسری )

کند. اما به طور کلی توصیه می شود دسترسی به فایل ها را فقط به خود اپلیکیشن محدود نمایید 

نگه دارید( و در صورت نیاز به اشتراک گذاری داده ها بین اپلیکیشن  private)فایل های اپلیکیشن را 

 استفاده کنید.  content providerها از کامپوننت نرم افزاری 

 مورد نظر را به نمایش می گذارد. APIز مثال زیر استفاده ا

public class Util { 

        public static void writeConfiguration(Context ctx ) { 

                try (FileOutputStream openFileOutput = 

                         ctx.openFileOutput( "config.txt", Context.MODE_PRIVATE);) { 

 

                        openFileOutput.write("This is a test1.".getBytes()); 

                        openFileOutput.write("This is a test2.".getBytes()); 

                } catch (Exception e) { 

                        // not handled 

                } 

        } 

} 

public void readFileFromInternalStorage(String fileName) { 

        String eol = System.getProperty("line.separator"); 

        try (BufferedReader input = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

                openFileInput(fileName))); ){ 

          String line; 

          StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

          while ((line = input.readLine()) != null) { 

                buffer.append(line + eol); 

          } 

        } catch (Exception e) { 

                 // we do not care 

        } 

} 
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 ( external storageحافظه و محل ذخیره سازی خارجی )-4-9-2
و دسترسی به آن نیز پشتیبانی می کند. تمامی فایل ها و  SDاندروید از حافظه ی خارجی مانند 

پوشه های مستقر در حافظه ی خارجی برای کلیه ی اپلیکیشن هایی که دارای مجوز لازم هستند، 

 قابل دسترسی می باشد.  

ه از حافظه ی خارجی، اپلیکیشن شما می بایست از مجوز جهت خواندن داد

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE  .برخوردار باشد 

به منظور درج و نوشتن داده در حافظه ی خارجی، اپلیکیشن شما می بایست از مجوز 

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE ظه برخوردار باشد. برای دسترسی به حاف

 را فراخوانی نمایید.  ()Environement.getExternalStorageDirectoryی خارجی، کافی است متد 

با فراخوانی متد زیر شما می توانید وضعیت حافظه ی خارجی را بررسی کنید. چنانچه دستگاه 

که به عنوان حافظه  SDبه کامپیوتر متصل شده است، در آن صورت کارت  USBاندروید از طریق 

 ارجی مورد استفاده قرار گرفته است، از دسترس خارج می شود. خ

Environment.getExternalStorageState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED) 

 تکه کد زیر مثالی از خواندن اطلاعات از حافظه ی خارجی را به نمایش می گذارد. 

private void readFileFromSDCard() { 

        File directory = Environment.getExternalStorageDirectory(); 

        // assumes that a file article.rss is available on the SD card 

        File file = new File(directory + "/article.rss"); 

        if (!file.exists()) { 

                throw new RuntimeException("File not found"); 

        } 

        Log.e("Testing", "Starting to read"); 

        BufferedReader reader = null; 

        try { 

                reader = new BufferedReader(new FileReader(file)); 

                StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

                String line; 

                while ((line = reader.readLine()) != null) { 

                        builder.append(line); 

                } 

        } catch (Exception e) { 

                e.printStackTrace(); 

        } finally { 

                if (reader != null) { 



 

 

400 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                        try { 

                                reader.close(); 

                        } catch (IOException e) { 

                                e.printStackTrace(); 

                        } 

                } 

        } 

} 
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 بخش چهارم :

و دسترسی به منابع  HTTPاتصال به اینترنت، اجرای عملیات 

 Android networkingموجود در سطح وب در اندروید/ 

 را برای شما شرح می دهد.  HTTPاین آموزش نحوه ی دسترسی به منابع و محتوا از طریق 

زبان  1.6نوشته شده، مبتنی بر ویرایش  Eclipseپروژه ی آموزش حاضر در محیط برنامه نویسی 

Java  سیستم عامل اندروید می باشد. 5.0و ورژن 

مروری بر اتصال به اینترنت و دسترسی به منابع از اینترنت -4-10

 در اندروید

 دسترسی به اینترنت در اندروید-4-10-1

پروژه می توانید به منابع و  را شامل می شود. با وارد کردن این پکیج در java.netاندروید پکیج 

در پکیج  HTTPمحتوای مورد نیاز از طریق شبکه دسترسی پیدا کنید. کلاس پایه برای اتصال 

java.net کلاس ،HttpURLConnection  .است 

 .  اندروید حاوی اطلاعات استاندارد شبکه جاوا است

Net Package  کند ، به عنوان کلاس اصلی می تواند از منابع دسترسی به شبکه موجود استفاده

 است. HttpURLConnectionیک کلاس  NetPackageدر جاوا است ،  HTTP دسترسی شبکه

جاوا طاقت فرسا است. بدین معنی که توسعه دهنده می  APIاجرای عملیات مربوط به شبکه با 

مربوط به  را فعال نموده و مطمئن شود که عملیات cacheرا باز کند/ببندد،  connectionبایست 

 )به صورت موازی و در پس زمینه( اجرا می شوند.  background threadشبکه در 

( وجود دارد که در اختیار برنامه نویس قرار گرفته و open sourceتعداد زیادی کتابخانه ی کد باز )

 د:انجام عملیات مزبور را آسان می سازد. پرکاربردترین این کتابخانه ها به شرح زیر می باشن
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 OkHttp efficient HTTP access – OkHttp  برای اتصال و دسترسی بهینهHTTP 

 Retrofit REST based clients – Retrofit  برای سرویس گیرنده های مبتنی برREST 

 Glide image processing – Glide برای پردازش تصویر 

 مجوز اتصال به اینترنت-4-10-2
احتیاج  android.permission.INTERNETکیشن شما به مجوز به منظور اتصال به اینترنت، اپلی

های نوین(، این مجوز به صورت  API versionدارد. در ورژن های جدید کتابخانه های اندروید )

 خودکار به اپلیکیشن اعطا می شود. 

 بررسی وضعیت اتصال به اینترنت-4-10-3
برای بررسی اینکه آیا دستگاه مورد نظر به  دستگاه های اندروید همیشه به اینترنت دسترسی ندارند.

شبکه و اینترنت دسترسی دارد یا خیر، اپلیکیشن شما بایستی مجوز 

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE  د. را داشته باش 

 جهت بررسی وضعیت اتصال به اینترنت، می توانید از کد زیر استفاده کنید.

public boolean isNetworkAvailable() { 

    ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) 

            getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 

    NetworkInfo networkInfo = cm.getActiveNetworkInfo(); 

    // if no network is available networkInfo will be null 

    // otherwise check if we are connected 

    if (networkInfo != null && networkInfo.isConnected()) { 

        return true; 

    } 

    return false; 

} 

همان طور که در بالا گفته شد، برای بررسی وضعیت اتصال به شبکه، اپلیکیشن شما به مجوز 

ACCESS_NETWORK_STATE .احتیاج دارد 

 روش های بهینه برای اتصال و دسترسی به اینترنت در اندروید-3-10-4

خودداری  UI threadدر اپلیکیشن های اندرویدی، شما باید از اجرای عملیات طولانی و سنگین در 

 نمایید. از جمله ی این عملیات می توان به اتصال به اینترنت و دسترسی به فایل اشاره کرد. 
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 UIبه بعد اندروید، سیستم طوری تعبیه شده است که اگر دسترسی به اینترنت در  3.0از ویرایش 

thread  رخ دهد، خطایNetworkOnMainThreadException م صادر شده و به تبع آن سیست

 به طور ناگهانی از کار می افتد.

روش معمول و بهینه برای اتصال به اینترنت و دسترسی به منابع سطح وب )در یک اپلیکیشن با 

نیز  fragmentیا  activityکیفیت(، استفاده از یک سرویس است. گفتنی است که می توان از یک 

رای نیل به این هدف طراحی بهینه تری را به اینترنت دسترسی را انجام داد، اما استفاده از سرویس ب

شما کمک شایانی می  activityبرای اپلیکیشن شما رقم می زند و همچنین به ساده نگه داشتن کد 

 نماید.

، دسترسی activityکلاس  ()onCreate: جهت تست می توانید با درج تکه کد زیر در ابتدی متد توجه

 فراهم کنید. پلیکیشناصلی ا threadبه اینترنت را در 

StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode. 

ThreadPolicy.Builder().permitAll().build(); 

StrictMode.setThreadPolicy(policy); 

 

Unresolved directive in 001_article.adoc - include::../JavaNetworking/010_overview.adoc[] == Web Sockets 

Web Socket  یک استاندارد مبتنی برHTTP ( برای تبادل ناهمزمان پیغامasynchronous 

message-based communicationده و سرویس دهنده است. به منظور راه ( بین سرویس گیرن

خاص ایجاد نمایید.اگر سرویس  HTTP headerبا یک  HTTP GETاندازی این ارتباط،  یک درخواست 

یرفت، سرویس گیرنده و سرویس دهنده می توانند با هم پیغام )داده دهنده این درخواست را پذ

 هایی را( رد و بدل کنند.  

باشند. لازم به ذکر است که داده های مورد تبادل  binaryاین پیغام ها می توانند متن یا داده های 

و داده  payloadاساسا به منظور انتقال  web socketمی بایست کم حجم باشند چرا که پروتکل 

 های کم حجم تعبیه و طراحی شده است. 

 می باشد. JSONبهترین روش برای تبادل پیغام و داده بین کلاینت و سرور، قرار دادن آن در قالب 
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یک وب سوکت پروتکل ، به عنوان د نباشنسبتا کوچک باینری و داده های د متنی و یا نپیام می توان

 می شوند. داده استفادهچک در محموله های کو در نظر گرفته شوندکه با

 . به عنوان فرمت داده ها را برای پیام است JSONاین تمرین خوبی به استفاده از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم :

  REST Clientبه عنوان  Retrofit 2.0استفاده از کتابخانه ی 

4-11-Retrofit  
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Retrofit  عبارت است از یکREST Client  برایJava  وAndroid  که توسطSquare  ارائه می

یا هر داده ی ساخت یافته ی دیگری را از طریق یک  JSONشود. این کتابخانه، بازیابی و بارگذاری 

تنیظم نموده  converterرا می توان با یک  Retrofitانجام می دهد.  RESTوب سرویس مبتنی بر 

 JSONبرای داده هایی که در فرمت داده ها مورد استفاده قرار داد. معمولا  serializeو برای 

های  converterمی شود، با این حال شما می توانید            استفاده  Gsonذخیره شده اند از 

یا دیگر پروتکل ها مورد استفاده قرار دهید.  XMLاختصاصی و دلخواه خود را جهت پردازش 

Retrofit  از کتابخانه یOkHttp  برای مدیریت درخواست هایHTTP  .بهره می گیرد 

Retrofit  به شما این امکان را می دهد ازConverter   .های زیر استفاده نمایید 

 Gson: com.squareup.retrofit:converter-gson 

 Jackson: com.squareup.retrofit:converter-jackson 

 Moshi: com.squareup.retrofit:converter-moshi 

 Protobuf: com.squareup.retrofit:converter-protobuf 

 Wire: com.squareup.retrofit:converter-wire 

 Simple XML: com.squareup.retrofit:converter-simplexml 

 به سه کلاس زیر احتایج دارید.  Retrofitبرای کار با 

 .JSONویژه ی نگاشت داده های  modelکلاس  .1

2. Interface  هایی که عملیات و توابعHTTP  یف می کنند. را تعر 

امکان  Builder APIاستفاده می کند.  interfaceنمونه ای که از این  – Retrofit.Builderکلاس  .3

 فراهم می آورد.  HTTPرا برای عملیات  endpoint)آدرس سرویس(  URLتعریف آدرس 

های )آبجکت  POJOخود را به فرمت  JSONمی توانید با مراجعه به سایت زیر، داده های مبتنی بر 

 ساده و بدون متد جاوا( تبدیل نمایید. 
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برای کوئری گرفتن و پرس و جو از  Retrofitتمرین: استفاده از 

Stackoverflow در اندروید 

 هدف از این تمرین

StackOverflow  یک سایت پر بازدید است که برنامه نویس ها مشکلات برنامه نویسی خود را در آن

ارائه می کند که به خوبی مستندسازی شده و با  REST APIمطرح می کنند. این سایت یک 

ها را می توان با استفاده از این  Queryتوضیحات لازم در اختیار توسعه دهندگان قرار می گیرد. 

API  ساخت. می توانید جهت مشاهده ی مستندات اینAPI  و استفاده از قابلیت های آن به آدرس

https://api.stackexchange.com/docs/search   مراجعه نمایید. در تمرین زیر با کتابخانه ی

Retrofit REST  و بر اساس تگ هایی که مشخص می شود، می توانید از سوال های پاسخ داده یا

 تایید نهایی نشده کوئری بگیرید. 

 کوئری زیر را بکار می بریم. تگ ها از طریق کد ما مشخص می شوند. URLدر مثال جاری 

https://api.stackexchange.com/2.2/search?order=desc&sort=activity&tagged=android&site=stackoverflow 

 

 

 

 ساخت پروژه و تنظیمات اولیه -4-11-1
ایجاد نمایید. این  com.vogella.android.retrofitstackoverflowیک اپلیکیشن اندروید به نام 

 top levelرا به عنوان  com.vogella.android.retrofitstackoverflowاپلیکیشن بایستی اسم 

package  .مورد استفاده قرار دهد 

 اضافه نمایید.  build.gradleکتابخانه ی زیر را به فایل 

compile 'com.squareup.retrofit:retrofit:2.0.0-beta2' 

compile 'com.squareup.retrofit:converter-gson:2.0.0-beta2' 
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 ( اپلیکیشن تنظیم نمایید.manifestدسترسی به اینترنت را در فایل تنظیمات )مجوز لازم برای 

  adapter Retrofitو کالس  APIتعریف -4-11-2

نیاز داریم. کلاس  linkو  titleدریافت می شود، تنها به  StackOverflowای که از  JSONدر پاسخ 

 های زیر را ایجاد نمایید.

package android.vogella.com.retrofitstackoverflow; 

// This is used to map the JSON keys to the object by GSON 

public class Question { 

    String title; 

    String link; 

    @Override 

    public String toString() { 

        return(title); 

    } 

} 

 

package android.vogella.com.retrofitstackoverflow; 

import java.util.List; 

public class StackOverflowQuestions { 

    List<Question> items; 

} 

 

 تعریف نمایید. Retrofitرا برای  REST APIزیر  interfaceبا پیاده سازی 

پاسخ را در یک آبجکت جاسازی می کند، لازم است ساختار داده  stackoverflowاز آنجایی  :توجه

  تعریف نمایید.  listای مورد نیاز را از نوع 

package com.vogella.android.retrofitstackoverflow; 

import retrofit.Callback; 

import retrofit.http.GET; 

import retrofit.http.Query; 

import retrofit.Call; 

public interface StackOverflowAPI { 

    @GET("/2.2/questions?order=desc&sort=creation&site=stackoverflow") 

    Call<StackOverflowQuestions> loadQuestions(@Query("tagged") String tags); 

} 

 ایجاد نمایید. main_menu.xmlمشابه زیر با نام  XMLیک منوی 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

    <item 

        android:id="@+id/menu_load" 

        android:title="Load" /> 

</menu> 

 

خود را طوری ویرایش نمایید که به شما امکان کوئری گرفتن از سوال هایی را  activity کد کلاس

 علامت یا تگ گذاری شده اند. "android"بدهد که با رشته ی 

package com.vogella.android.retrofitstackoverflow; 

import android.app.Activity; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.Window; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Toast; 

import java.util.ArrayList; 

import retrofit.Call; 

import retrofit.Callback; 

import retrofit.GsonConverterFactory; 

import retrofit.Response; 

import retrofit.Retrofit; 

public class MainActivity extends ListActivity implements Callback<StackOverflowQuestions> { 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        requestWindowFeature(Window.FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS); 

        requestWindowFeature(Window.FEATURE_PROGRESS); 

        ArrayAdapter<Question> arrayAdapter = 

                new ArrayAdapter<Question>(this, 

                        android.R.layout.simple_list_item_1, 

                        android.R.id.text1, 

                        new ArrayList<Question>()); 

        setListAdapter(arrayAdapter); 

        setProgressBarIndeterminateVisibility(true); 

        setProgressBarVisibility(true); 

    } 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.main_menu, menu); 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        setProgressBarIndeterminateVisibility(true); 

        Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder() 

                .baseUrl("https://api.stackexchange.com") 
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                .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create()) 

                .build(); 

        // prepare call in Retrofit 2.0 

        StackOverflowAPI stackOverflowAPI = retrofit.create(StackOverflowAPI.class); 

        Call<StackOverflowQuestions> call = stackOverflowAPI.loadQuestions("android"); 

        //asynchronous call 

        call.enqueue(this); 

        // synchronous call would be with execute, in this case you 

        // would have to perform this outside the main thread 

        // call.execute() 

        // to cancel a running request 

        // call.cancel(); 

        // calls can only be used once but you can easily clone them 

        //Call<StackOverflowQuestions> c = call.clone(); 

        //c.enqueue(this); 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public void onResponse(Response<StackOverflowQuestions> response, Retrofit retrofit) { 

        setProgressBarIndeterminateVisibility(false); 

        ArrayAdapter<Question> adapter = (ArrayAdapter<Question>) getListAdapter(); 

        adapter.clear(); 

        adapter.addAll(response.body().items); 

    } 

    @Override 

    public void onFailure(Throwable t) { 

        Toast.makeText(MainActivity.this, t.getLocalizedMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

} 

در  Github (API)برای دسترسی به توابع  Retrofitتمرین: استفاده از 

 اندروید

 تنظیم پروژه

نمایید. اسم ایجاد  Retrofit Github، یک اپلیکیشن به نام Retrofitبه منظور تست 

com.vogella.android.retrofitgithub  را به عنوانtop level package  مورد استفاده قرار

 دهید.

( زیر را به فایل dependencyدر اپلیکیشن مورد نظر، کتابخانه ) Retrofitبرای استفاده از 

build.gradle .خود اضافه نمایید 

compile 'com.squareup.retrofit:retrofit:2.0.0-beta2' 

compile 'com.squareup.retrofit:converter-gson:2.0.0-beta2' 
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 ( تنظیم نمایید.manifestمجوز لازم برای دسترسی به اینترنت را در فایل تنظیمات اپلیکیشن )

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.vogella.android.retrofitgithub" > 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 

Interface  و کلاس زیر را برایRetrofit API .ایجاد نمایید 

package com.vogella.android.retrofitgithub; 

 

// This is used to map the JSON keys to the object by GSON 

public class GithubRepo { 

 

    String name; 

    String url; 

 

    @Override 

    public String toString() { 

        return(name + " " +  url); 

    } 

} 

package com.vogella.android.retrofitgithub; 

 

// This is used to map the JSON keys to the object by GSON 

public class GithubUser { 

 

    String login; 

    String name; 

    String email; 

 

    @Override 

    public String toString() { 

        return(login); 

    } 

} 

package com.vogella.android.retrofitgithub; 
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import java.util.List; 

 

import retrofit2.Call; 

import retrofit2.http.GET; 

import retrofit2.http.Path; 

 

 

public interface GithubAPI { 

    String ENDPOINT = "https://api.github.com"; 

 

    @GET("/users/{user}") 

    Call<GithubUser> getUser(@Path("user") String user); 

 

    @GET("users/{user}/repos") 

    Call<List<GithubRepo>> getRepos(@Path("user") String user); 

 

} 

package com.vogella.android.retrofitgithub; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.gson.Gson; 

import com.google.gson.GsonBuilder; 

 

import java.util.List; 

 

import retrofit2.Call; 

import retrofit2.Callback; 

import retrofit2.Response; 

import retrofit2.Retrofit; 

import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory; 

 

public class MainActivity extends Activity implements Callback<GithubUser> { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

    } 

    public void onClick(View view) { 

        Gson gson = new GsonBuilder() 

                .setDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ") 

                .create(); 

        Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder() 

                .baseUrl(GithubAPI.ENDPOINT) 

                .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create(gson)) 

                .build(); 
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        GithubAPI githubUserAPI = retrofit.create(GithubAPI.class); 

 

        switch (view.getId()) { 

            case R.id.loadUserData: 

                // prepare call in Retrofit 2.0 

 

                Call<GithubUser> callUser = githubUserAPI.getUser("vogella"); 

                //asynchronous call 

                callUser.enqueue(this); 

                break; 

            case R.id.loadRepositories: 

                Call<List<GithubRepo>> callRepos = githubUserAPI.getRepos("vogella"); 

                //asynchronous call 

                callRepos.enqueue(repos); 

                break; 

        } 

    } 

 

 

    Callback repos = new Callback<List<GithubRepo>>(){ 

 

        @Override 

        public void onResponse(Call<List<GithubRepo>> call, Response<List<GithubRepo>> response) { 

            if (response.isSuccessful()) { 

                List<GithubRepo> repos = response.body(); 

                StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

                for (GithubRepo repo: repos) { 

                    builder.append(repo.name + " " + repo.toString()); 

                } 

                Toast.makeText(MainActivity.this, builder.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

            } else 

            { 

                Toast.makeText(MainActivity.this, "Error code " + response.code(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            } 

 

        } 

 

        @Override 

        public void onFailure(Call<List<GithubRepo>> call, Throwable t) { 

            Toast.makeText(MainActivity.this, "Did not work " +  t.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        } 

    }; 

 

    @Override 

    public void onResponse(Call<GithubUser> call, Response<GithubUser> response) { 

        int code = response.code(); 

        if (code == 200) { 

            GithubUser user = response.body(); 

            Toast.makeText(this, "Got the user: " + user.email, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } else { 

            Toast.makeText(this, "Did not work: " + String.valueOf(code), Toast.LENGTH_LONG).show(); 
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        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onFailure(Call<GithubUser> call, Throwable t) { 

        Toast.makeText(this, "Nope", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 

    } 

} 

url  مقابل https://api.github.com/users/vogella را در نوار آدرس مرورگر وارد نمایید. پس از

با داده های مورد نظر ایجاد کنید.  interfaceو  data modelپیمایش به آدرس مذکور، یک کلاس 

 خوانده و در یک لیست به نمایش بگذارد.  Retrofitحال این داده ها را با 

 

 

 

 بخش ششم :

  RxJava 2.0وزش آم

4-12-RxJava 2.0  

4-12-1-RxJava  و شرح مفهوم برنامه نویسیReactive یا ناهمزمان 
)قابلیت مدیریت خطاها و ارائه ی بهترین سرویس(  هر برنامه ای که دارای چهار ویژگی یا پارامتر

resilience )انعطاف و مقایس پذیری( ،scalability )واکنش گرا و تعاملی( ،responsive  و )رویداد

، reactiveمی نامند. در مدل برنامه نویسی  reactiveباشد را در اصطلاح  Event-drivenمحور( 

سرویس گیرنده یا کاربر به محض ورود داده به آن واکنش نشان می دهند. به همین خاطر برنامه 

این امکان  reactive نیز می خوانند. مدل برنامه نویسی reactiveرا برنامه نویسی  asynchنویسی 

ها )توابع( گوش فرا دهنده و ثبت شده،  observerها را به  eventرا فراهم می آورد تا تغییرات 

 ( و اعمال نمایید. propagateمنتشر )
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امکان پیاده سازی وظایف غیرهمزمان را به راحتی برای توسعه دهنده فراهم می  RxJavaدر واقع 

 آورد. 

  RxJava  از  پیاده سازیReativeX  برایJava  می باشد کهNetFlix  توسعه داده و در بین برنامه

( شده open sourceکد باز ) 2014در سال  Rxjavaنویسان جاوا محبوبیت زیادی پیدا کره است. 

میزبانی می شود. ورژن جاوایی آن تحت  /http://reactivex.ioو تحت آدرس 

https://github.com/ReactiveX/RxJava  قابل دسترسی می باشد. این کتابخانه تحت لیسانس

Apache 2.0 .منتشر می شود 

RxJava  خود را تحت عنوان یکAPI  که برای برنامه نویسی ناهمزمان طراحی شده )تعریف تسک

اطلاعاتی را منتشر  observable)آبجکت های  stream observableها و وظایف ناهمزمان( و از 

ها هستند ارسال می  observerوابع گوش فرادهنده به تغییرات که همان کرده و آن ها را به ت

 کنند( استفاده می کند، معرفی می نماید.

  RxJava 2.0اضافه کردن کتابخانه -4-12-2
را  g.a.yارائه شده است. مقدار  RxJavaاز زمان نگارش این مقاله، ویرایش جدیدتری از کتابخانه ی 

 ر جایگزین نمایید. یا نسخه ی جدیدت 2.0.1با 

، می توانید تکه کد زیر را در بخش Mavenبرای افزودن کتابخانه ی مزبور ویژه ی سیستم کامپایل 

dependency   .ها اضافه نمایید 

<dependency> 

    <groupId>io.reactivex.rxjava2</groupId> 

    <artifactId>rxjava</artifactId> 

    <version>g.a.v</version> 

</dependency> 

 را از طریق دستور زیر اضافه نمایید. RxJava، می توانید Gradleبرای سیستم کامپایل 

compile group: 'io.reactivex.rxjava2', name: 'rxjava', version: 'g.a.v' 
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 (Asyncبرنامه نویسی ناهزمان )-4-12-3
اپلیکیشن در لحظه تنها یک عملیات  طوری که imperativeامروزه برنامه نویسی به سبک دستوری/

های  UI( دیگر به هیچ وجه کارامد نیست و ممکن است single-threadرا پردازش کند )

unresponsive   .را مسدود کند و در نهایت تجربه ی کاربری ضعیفی را در پی داشته باشد 

از این اتفاق  (، می توانasyncبا مدیریت رخدادهای پیش بینی نشده به صورت ناهمزمان )

جلوگیری کرد. برای مثال، چنانچه لازم باشد منتظر فراخوانی وب سرویس یا کوئری دیتابیس باشید، 

 (، قطعا اپلیکیشن هنگ خواهد کرد. responsiveاگر شبکه پاسخگو نبود )

 مثالی در این زمینه:

public List<Todo> getTodos() { 

        List<Todo> todosFromWeb = // query a webservice (with bad network latency) 

        return todosFromDb; 

} 

سبب می شود تا زمان رسیدن  UI threadاصلی یا یک  threadاز  ()getTodosفراخوانی متد 

todosFromWeb اپلیکیشن ،nonresponsive  بوده و تجربه ی کاربری ضعیفی برای کاربر رقم

 خورده شود. 

که مدت زمان اجرای آن مشخص نیست، می بایست آن را در یک  queryود کارایی این برای بهب

thread  ،دیگر اجرا نموده و سپس به هنگام رسیدن نتیجهthread  .اصلی را مطلع نمایید 

public void getTodos(Consumer<List<Todo>> todosConsumer) { 

        Thread thread = new Thread(()-> { 

                List<Todo> todosFromWeb = // query a webservice 

                todosConsumer.accept(todosFromWeb); 

        }); 

        thread.start(); 

} 

، نخ یا getTodos(Consumer<List<Todo>> todosConsumer)حال پس از فراخوانی متد 

thread قف شدن همچنان به اجرا ادامه دهد و زمانی که متد اصلی می تواند بدون متوaccept 

 صدا خورده شد، واکنش نشان دهد.  consumerاز 
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4-12-4-Observable  ،هاObserver  ها وSubscription ها 

RxJava  از مفهومObservable  ها وObserver  .ها استفاده می کندObserver  ها توابعی هستند

ها که آبجکت هستند، از تغییرات رخ  Observableکردن به  subscribeکه با گوش فراخوانی و 

ها به مجرد اینکه  Observerداده بلافاصله آگاه شده و آن تغییرات را در خود منعکس می نمایند. 

)ارسال( می کند، از آن مطلع می شوند. همچنین زمانی که  emitمقداری را  observableیک 

observable نی بر اینکه دیگر مقادیری وجود ندارد ارسال می کند، اطلاعاتی را مبobserver  ها

با خطایی مواجه می شود، متد  observableاز آن مطلع می شوند. زمانی هم که 

onError(Throwable e)  خورده شده و بازobserver  از آن آگاه می شود. توابع مربوطه

onNext() ،onError()  وonCompleted() مگی از هستند که هinterface  ای به نامObserver 

 observerبیانگر اتصال و ارتباط بین یک  Subscriptionارث بری می شوند. آبجکت یا نمونه ای از 

از  observableرا بر روی این نمونه صدا بزنید،  ()unsubscribeاست. اگر متد  observableو 

شود. این متد می تواند زمانی مفید باشد عضویت متد بیرون آمده و اتصال بین آن ها قطع می 

( disposeخاتمه یافته ) widgetکه شما می خواهید بروز رسانی و آپدیت یک المان رابط کاربری یا 

 و از حافظه حذف شود.

برای گوش دادن به تغییرات  threadاجرا و یک  threadتعریف -4-12-5

(observe ) 

آن قرار است اجرا شود را با فراخوانی متد  در observableای که  threadمی توانید 

subscribeOn()  تعریف نمایید وthread  ای کهobserver  ها در آن اجرا می شوند را با اجرای متد

observeOn()  .اعلان کنید 

4-13-Operator ها 
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 های خود ثبت کنید که به شما اجازه می دهد نتیجه و observerمی توانید عملیاتی را بر روی 

emission  یکobservable  را پیش از ارسال آن بهobserver  ویرایش و دستکاری نمایید. متد

map  به شما این امکان را می دهد یکFunc1  .ثبت کنید که ورودی را ترجمه و تبدیل می کند 

و به تعویق انداختن تولید و ارسال  delayاستفاده از -4-14

 نتیجه

، می توانید observerبر روی  debounce(delay, TimeUnit.MILLISECONDS)با فراخوانی متد 

( نماید که emitبه عنوان نتیجه ارسال ) تنها زمانی تغییرات را ارسال یا observerاعلان کنید که 

 .مقدار مورد نظر پس از گذشت مدت زمان از پیش تعیین شده تغییر نکرده باشد

 ها Observerها و  Observableایجاد -4-14-1
RxJava  متدهای زیادی برای ایجادobservable  در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد. این

 متدها عبارت اند از: 

 Observable.just() –  یکObservable  به عنوان ظرف ایجاد می کند که انواع داده ای را

یا یک  ارسال می کند observableدربرمی گیرد. به عبارت دیگر این متد یک آبجکت را به 

آن آبجکت یا  Observableتبدیل می کند و سپس  Observableرا به یک  objectیا چند 

 می فرستد.  observerآبجکت ها را به 

 Observable.from() –  یکcollection  یا آرایه گرفته، مقادیر آن ها را به ترتیب موجود در

کند. در واقع این متد یک  یا به عنوان نتیجه ارسال می emitساختار داده ای مربوطه، 

را صدا  observerآرایه دریافت کرده، به ازای هر المان در ساختار داده ای مزبور، تابع 

 می زند و مقدار را می فرستد.

 Observable.fromCallable() –  به شما امکان ساخت یکobservable  برایCallable  را

 می دهد.

 ها: observerبه منظور ساخت 
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 Action1  به شما این امکان را می دهد تا  –ا پیاده سازی نمایید رobserver  ساده ایجاد

( آبجکت جدید، این متد emitدارد. در صورت تولید یا ارسال ) callکنید که یک متد به نام 

 صدا خورده می شود.

  ()Observable.justمثالی از فراخوانی متد 

به این  observerمی کند و زمانی که یک  ایجاد Observableیک  ()Observable.justتابع 

Observable  گوش می دهد یا برای آنsubscribe  می کند، متدonNext()  ازObserver  با آرگومان

 فراخوانی می شود.  ()Observable.justورودی 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

import rx.Observable; 

public class RxJavaExample { 

        public static void main(String[] args) { 

                List<String> list = Arrays.asList("Android", "Ubuntu", "Mac OS");    1  

                Observable<List<String>> listObservable = Observable.just(list);  2 

                listObservable.subscribe(new Observer<List<String>>() {  

          3   

            @Override 

            public void onCompleted() {} 

            @Override 

            public void onError(Throwable e) {} 

            @Override 

            public void onNext(List<String> list) { 

                                System.out.println(list); 

            } 

        }); 

        } 

} 

 . یک لیست ایجاد می کند.1

2 .Observable .را ایجاد می کند 

3  .Observer  را برای گوش دادن بهObservable .ثبت می کند 

 

 انجام عملیات تبدیل-4-15
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 را مشاهده می کنید که نوعی عملیات تبدیل در آن رخ داده است. RxJavaساده ای از در زیر مثال 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

import rx.Observable; 

public class RxJavaExample { 

        public static void main(String[] args) { 

                List<String> list = Arrays.asList("Hello", "Streams", "Not"); 

                Observable.from(list). 

                                filter(s -> s.contains("e")). 

                                map(s -> s.toUpperCase()). 

                                reduce(new StringBuilder(), StringBuilder::append). 

                                subscribe(System.out::print, e -> {}, 

                                () -> System.out.println("!")); 

        } 

} 

4-14-2-Subject ها 
Subject ( ها در واقع یک نوع پل ارتباطی یا پیشکارproxy هستند که خود هر دو نقش )

Observable  وObserver  .را یکجا ایفا می کنندSubject  ها را می توان به عنوان یکpipe  یا پل

عنوان ارتباطی که داده ها را تبدیل و ترجمه می کنند در نظر گرفته و مورد استفاده قرار داد. به 

ارسال می  PublishSubjectاشاره کرد. همین که داده ای به  PublishSubjectمثال می توان به 

 RxJavaیک آبجکت در  Subjectشود، بلافاصله این داده به بیرون ارسال می گردد. به عبارت دیگر 

ردار برخو Observer/Subscriberو  Observableهای  propertyهست که از تمامی ویژگی ها و 

ها گوش داده و از آن ها داده تحویل بگیرد و هم قادر  Observableمی باشد. هم می تواند به 

هایی که به آن گوش می دهند، داده به عنوان خروجی ارسال کند.  Observerاست داده ها را به 

یق، ارسال کند. از این طر ()onNext همچنین می تواند داده هایی را با فراخوانی مستقیم متد 

Subject  می تواند نقش واسط را ایفا کند که داده ها را دریافت کرده، عملیاتی را بروی آن انجام

 های خود ارسال می کند. subscriberمی دهد و سپس آن را به گوش فراخوان یا 

)مکان نگهدار مقدار  Promiseیا همان  Singleآبجکت -4-15 

 مورد نظر(

ها  Observerای برقراری ارتباط دو طرفه و واکنشی از دو مفهوم بر  reactiveمدل برنامه نویسی 

 ها استفاده می کند.  Observableو 
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( به ویژه همراه با زبان سمت asyncها در فراخوانی های ناهمزمان ) promiseامروزه استفاده از 

 Promise ، از محبوبیت ویژه و کاربرد فراوانی برخودار شده است.JavaScriptسرویس گیرنده ی 

ها یا متدهای گوش  observerبرای یک مقدار دلخواه است که  placeholderدر اصل جانگهدار یا 

 فرا دهنده ی خود را به مجرد دریافت مقدار مورد انتظار و به اصطلاح موعود با خبر می سازد. 

RxJava  نیز آبجکت یا نوعی به نامSingle دارد که از لحاظ کاربرد بسیار شبیه به Promise .است 

ساخته می شود در واقع وظیفه ای مشابه وظیفه ی  Singleنمونه یا آبجکت هایی که از کلاس  

ایفا می نماید، با این تفاوت که دو متد بازفراخوان بیشتر به نام های  Observableآبجکت 

onSuccess()  وonError() .ندارد 

 

import io.reactivex.Single; 

public Single<List<Todo>> getTodos() { 

        return Single.create(emitter -> { 

                Thread thread = new Thread(() -> { 

                        try { 

                                List<Todo> todosFromWeb = // query a webservice 

                                emitter.onSuccess(todosFromWeb); 

                        } catch (Exception e) { 

                                emitter.onError(e); 

                        } 

                }); 

                thread.start(); 

        }); 

} 

 در قطعه کد زیر به نمایش گذاشته شده است.  Singleنحوه ی استفاده از نمونه ی کلاس 

import io.reactivex.Single; 

import io.reactivex.disposables.Disposable; 

import io.reactivex.observers.DisposableSingleObserver; 

Single<List<Todo>> todosSingle = getTodos(); 

todosSingle.subscribeWith(new DisposableSingleObserver<List<Todo>>() { 

        @Override 

        public void onSuccess(List<Todo> todos) { 

                // work with the resulting todos 

        } 

        @Override 

        public void onError(Throwable e) { 

                // handle the error case 

        } 

}); 
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ها )قطع اتصال بین  subscriptionدور انداختن -4-16

observer  وobservableکلاس  ( و استفاده از

CompositeDisposable  

هایی که به آبجکت مربوطه متصل بوده و از تغییرات آن آگاه  subscriberگوش فراخوان ها یا 

هم ممکن است به می شوند، طبیعتا قرار نیست تا ابد به همین کار ادامه دهند. برای مثال 

دیگر مورد نیاز و درخور  Observableارسالی از کلاس  eventخاطر تغییر کوچکی در وضعیت، 

 توجه نباشد. 

import io.reactivex.Single; 

import io.reactivex.disposables.Disposable; 

import io.reactivex.observers.DisposableSingleObserver; 

Single<List<Todo>> todosSingle = getTodos(); 

Disposable disposable = todosSingle.subscribeWith(new DisposableSingleObserver<List<Todo>>() { 

        @Override 

        public void onSuccess(List<Todo> todos) { 

                // work with the resulting todos 

        } 

        @Override 

        public void onError(Throwable e) { 

                // handle the error case 

        } 

}); 

// continue working and dispose when value of the Single is not interesting any more 

disposable.dispose(); 

 

و گوش  subscribeتوابع متعددی جهت  observableو دیگر کلاس های  Single: کلاس توجه

بازگردانی می  Disposableفراخوانی به تغییرات ارائه می دهند که همگی در خروجی یک آبجکت 

 نمایند.

ه ( کobserverو  observable)نشانگر ارتباط دو طرفه بین  subscriptionبه هنگام کار با چندین 

ممکن است به دلیل تغییر در وضعیت، رخداد ارسالی از آن ها دیگر لازم و جالب توجه نباشد، می 

را دور انداخته  subscriptionهمزمان چندین  CompositeDisposableتوان با بهره گیری از کلاس 

 (. disposeو به اصطلاح از حافظه پاک نمود )
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import io.reactivex.Single; 

import io.reactivex.disposables.Disposable; 

import io.reactivex.observers.DisposableSingleObserver; 

import io.reactivex.disposables.CompositeDisposable; 

CompositeDisposable compositeDisposable = new CompositeDisposable(); 

Single<List<Todo>> todosSingle = getTodos(); 

Single<Happiness> happiness = getHappiness(); 

compositeDisposable.add(todosSingle.subscribeWith(new DisposableSingleObserver<List<Todo>>() { 

        @Override 

        public void onSuccess(List<Todo> todos) { 

                // work with the resulting todos 

        } 

        @Override 

        public void onError(Throwable e) { 

                // handle the error case 

        } 

})); 

compositeDisposable.add(happiness.subscribeWith(new DisposableSingleObserver<List<Todo>>() { 

        @Override 

        public void onSuccess(Happiness happiness) { 

                // celebrate the happiness :-D 

        } 

        @Override 

        public void onError(Throwable e) { 

                System.err.println("Don't worry, be happy! :-P"); 

        } 

})); 

// continue working and dispose all subscriptions when the values from the Single objects are not interesting 

any more 

compositeDisposable.dispose(); 

های ارسال شده  Observableمقدار  ذخیره ی موقتی-4-17

(completed obervables) 

های یک  subscriptionتمامی ناهمزمان و فراخوانی های  Observableهنگام کار با چند 

observable (observer  ضروری نبوده و منابع )هایی که برای گوش دادن به آن ثبت شده اند

  زیادی را مصرف می کند.

Observable  ها معمولا به بخش های مختلف اپلیکیشن پاس داده می شوند و هر بار لازم نیست

( این فراخوانی observableبه  observerک )و گوش دادن ی subscriptionبا اضافه شدن یک 

 سنگین اتفاق بیافتد. 



 

 

423 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

وب سرویس کوئری می گیرد، هر چند یک بار کوئری گرفتن هم کفایت می کند. کد زیر چهار با از یک 

 نمایش داده می شوند اما هر بار به روش های مختلف. Todoدر واقع همان آبجکت های 

Single<List<Todo>> todosSingle = Single.create(emitter -> { 

        Thread thread = new Thread(() -> { 

                try { 

                        List<Todo> todosFromWeb = // query a webservice 

                        System.out.println("Called 4 times!"); 

                        emitter.onSuccess(todosFromWeb); 

                } catch (Exception e) { 

                        emitter.onError(e); 

                } 

        }); 

        thread.start(); 

}); 

todosSingle.subscribe(... " Show todos times in a bar chart " ...); 

showTodosInATable(todosSingle); 

todosSingle.subscribe(... " Show todos in gant diagram " ...); 

anotherMethodThatsSupposedToSubscribeTheSameSingle(todosSingle); 

، پس از اینکه ارسال Singleاستفاده می کند، به همین خاطر آبجکت  cacheتکه کد بعدی از متد 

م شد، در حافظه ی موقت ذخیره می شود و از وب سرویس تنها یک برای بار اول با موفقیت انجا

 می شود.        بار کوئری گرفته 

Single<List<Todo>> todosSingle = Single.create(emitter -> { 

        Thread thread = new Thread(() -> { 

                try { 

                        List<Todo> todosFromWeb = // query a webservice 

                        System.out.println("I am only called once!"); 

                        emitter.onSuccess(todosFromWeb); 

                } catch (Exception e) { 

                        emitter.onError(e); 

                } 

        }); 

        thread.start(); 

}); 

// cache the result of the single, so that the web query is only done once 

Single<List<Todo>> cachedSingle = todosSingle.cache(); 

cachedSingle.subscribe(... " Show todos times in a bar chart " ...); 

showTodosInATable(cachedSingle); 

cachedSingle.subscribe(... " Show todos in gant diagram " ...); 

anotherMethodThatsSupposedToSubscribeTheSameSingle(cachedSingle); 
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4-18-Flowable<T>  وBackpressure 

ارسالی از یک ممکن است به کرات با شرایطی مواجه شوید که در آن تعداد آیتم های  RxJavaدر 

Observable  بیشتر از میزانی است که یکObserver  قادر به استفاده از آن هست. در چنین

شرایطی این مسئله مطرح می شود که چگونه می توان این انباشت آیتم های استفاده نشده را 

 گفته می شود. back pressureمدیریت نمود. به این رخداد در اصطلاح برنامه نویسی 

RxJava 2.0  یک نوع جدید به نامFlowable<T>  را معرفی کرد که از لحاظ عملکرد بسیار شبیه به

Observable<T>  می باشد با این تفاوت کهFlowable<T>  قابلیت مدیریتback pressure 

 همچنین امکانی را فراهم نمی کند.  <Observable<Tدارد و 

اضافه شد. اما یک مشکل وجود  <Observable<Tاین مفهوم کمی دیر به نوع  RxJava 1.0در 

را می دادند. به همین خاطر  MissingBackpressureExceptionداشت: برخی خطای زمان اجرای 

Flowable<T>  .اضافه شده و این مشکل را برطرف نمود 

 <Completable<Tو  <Maybe<T> ،Single<T، نوع هایی همچون <Observable<Tجدا از نوع 

 را اصلا پشتیبانی نمی کنند.  back pressureنیز 

 

 تبدیل نوعی به نوع دیگر-4-19

 را به نوع دیگر تبدیل نمود. RxJavaمی توان به راحتی یک نوع از 
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Table 1. 

Conversi

on 

between 

types 

From / 

To 

Flowable Observable Maybe Single Completable 

Flowable  toObserva

ble() 

reduce() 

elementAt(

) 

firstElemen

t() 

lastElement

() 

singleElem

ent() 

scan() 

elementAt() 

first()/firstOrErro

r() 

last()/lastOrError

() 

single()/singleOr

Error() 

all()/any()/count(

) 

(and more…) 

ignoreEleme

nts() 

Observab

le 

toFlowab

le() 

 reduce() 

elementAt(

) 

firstElemen

t() 

lastElement

() 

singleElem

ent() 

scan() 

elementAt() 

first()/firstOrErro

r() 

last()/lastOrError

() 

single()/singleOr

Error() 

all()/any()/count(

) 

(and more…) 

ignoreEleme

nts() 

Maybe toFlowab

le() 

toObserva

ble() 

 toSingle() 

sequenceEqual() 

toCompleta

ble() 

Single toFlowab

le() 

toObserva

ble() 

toMaybe()  toCompleta

ble() 

Complet

able 

toFlowab

le() 

toObserva

ble() 

toMaybe() toSingle() 

toSingleDefault() 
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  RxJavaهای  Subscriptionو  Observableتست -4-20

 ها observableتست -4-20-1
در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که  TestSubscriberیک کلاس به نام  RxJavaکتابخانه ی 

 را تست نمایید.  observableبا استفاده از آن می توان یک 

Observable<String> obs = ...// assume creation code here 

TestSubscriber<String> testSubscriber = new TestSubscriber<>(); 

obs.subscribe(testSubscriber); 

testSubscriber.assertNoErrors(); 

List<String> chickens = testSubscriber.getOnNextEvents(); 

// TODO assert your string integrity... 

 

RxJava  مکانیزمی را در اختیار شما قرار می دهد که به واسطه ی آن می توانیدscheduler  های

( فراخوانی شوند. syncه صورت همزمان )( شده را طوری بازنویسی نمایید که بexposedارائه )

برای مثالی در این زمینه می توانید به آدرس 

http://fedepaol.github.io/blog/2015/09/13/testing-rxjava-observables-

subscriptions/  .مراجعه نمایید 
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 بخش هفتم :

 Handlerآموزش پیاده سازی پردازش پس زمینه ای و ناهمگام با 

 ،AsyncTask  وLoader  

می پردازد.  AsyncTaskاستفاده از کلاس  ها و Handlerها،  Threadاین آموزش به شرح مفاهیم 

همچنین مفهوم پردازش ناهمگام در اپلیکیشن های اندرویدی را تشریح می نماید. سپس نحوه ی 

ی را تحت پوشش قرار می ها و پردازش پس زمینه ا threadبا  lifecycleمدیریت چرخه ی  حیات/

 دهد. 

 نوشته و تست می شوند.  Android Studioپروژه های این مبحث در محیط برنامه نویسی 

 پردازش پس زمینه ای در اندروید-4-21

 توصیه می شود؟ concurrencyچرا استفاده از مفهوم همروندی/-4-21-1
جرا می شود. از اینرو تمامی اصلی ا threadدر حالت پیش فرض، یک اپلیکیشن اندرویدی در 

دستورات به صورت پشت سرهم )خط به خط( و طبق یک ترتیب خاص اجرا می شوند. در چنین 

وضعیتی، اگر اپلیکیشن یک فرایند طولانی را راه اندازی کند، اپلیکیشن تا زمانی که عملیات مزبور 

 ست دیگری نخواهد بود. اصلی مسدود شده( قادر به پردازش درخوا threadبه اتمام نرسیده، )

به منظور ارائه ی تجربه ی کاربری بهینه، تمامی عملیات کند و طولانی می بایست در اپلیکیشن 

( اجرا شوند. برای نیل به این هدف می توانید از ساختارهای asyncاندرویدی به صورت ناهمزمان )

( اندروید استفاده framework( جاوا یا چارچوب نرم افزاری )concurrencyمدیریت همروندی )

نمایید. از عملیات کند می توان به پردازش های مربوط به اینترنت، فایل و دسترسی به داده از 

 دیتابیس و محاسبات پیچیده اشاره کرد. 
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ثانیه از درخواست کاربر، پاسخ  5قادر نباشد با گذشت مدت  activity: در اندروید چنانچه یک نکته

 Application not سیستم بلافاصله یک پنجره محاوره ی حاوی پیغام  مناسب را ارائه دهد،

responding (ANR)با انتخاب گزینه ی مربوطه،  را به نمایش می گذارد. در این پنجره کاربر می تواند

 اپلیکیشن را کاملا متوقف کند.  

2-21-4-Thread  اصلی یاUI thread 

 main threadیا  UI threadواحد به نام  threadا در یک اندروید تمامی تسک ها و رخدادهای ورودی ر 

، داخل یک صف جمع threadمدیریت می نماید. در واقع سیستم اندروید تمامی رخدادها را در این 

پردازش می  Looperهای قرار گرفته در این صف را با کمک نمونه ای از کلاس  eventکرده و سپس 

اصلی نمی تواند چندین عملیات را اداره کرده و در لحظه می  threadنماید. لازم به ذکر است که 

 تواند تنها یک رخداد ورودی را پردازش کند.  
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 ها در اندروید threadپردازش ناهمزمان و استفاده از -4-21-3
و جهت پردازش همزمان چند عملیات  Threadو ناهمزمان از کلاس  asyncاندروید برای پردازش 

را در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد. این پکیج کلاس  java.util.concurrentیج در پس زمینه پک

 را برای پردازش پس زمینه فراهم می نماید. Executorو  ThreadPoolsهای 

همزمانی انجام دهید.  main threadدیگر، لازم است با  Threadاز یک  UIدر صورت نیاز به آپدیت 

ها، توسعه دهندگان اندروید اغلب از کدها و ساختارهای اختصاصی به خاطر وجود این محدودیت 

 خود اندروید بهره می گیرند.

اندروید تعدادی ساختار ویژه جهت مدیریت همروندی )انجام چند پردازش در پس زمینه( ارائه می 

 دهد که جدا از کدهای جاوا است.  

یا  android.os.Handler از ساختارهای اختصاصی خود اندروید می توان از کلاس های

AsyncTasks  ،نام برد. روش های پیچیده تری ویژه ی مدیریت همروندی وجود دارد که لازمه ی آن

 ها و سرویس ها است.     Loader ،retained fragmentاستفاده از کلاس 

را تا  UIیا روش های مشابه که تعامل با  ProgressBarتا حد امکان از بکار بردن پنجره ی  :توجه

اتمام فرایند معینی مسدود می کند، خودداری نمایید. توصیه می شود برای این منظور یک توضیح 

 همچنان قابلیت تعامل با کاربر را داشته باشد.  UIمختصر 

 

و توضیح مختصر برای کاربر در طول اجرای  feedbackارائه ی -4-21-4

 عملیات طوالنی 

به ر است توضیح مختصری در خصوص این عملیات برای کاربر در طول اجرای عملیات طولانی، بهت

 نمایش بگذارید. 

به نمایش بگذارید. روش  UIدر  action viewیا  action barمی توانید این توضیحات را در قالب 

تنظیم نمایید و  visibleتعریف کرده، آن را بر روی  layoutدر  ProgressBarدیگر این است که یک 

جرای عملیات  بروز رسانی کنید. هرچند توصیه می شود از روش اول استفاده سپس در طول ا
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می  responsiveقطع نمی شود و اپلیکیشن همچنان  UIنمایید چرا که در آن صورت ارتباط کاربر با 

 ماند.

  Handlerکلاس -4-22

 جهت مدیریت همروندی Handlerاستفاده از کالس -4-22-1
اصلی،  threadدیگر سوای  threadم همروندی در موبایل و ایجاد یک ابتدا جهت پیاده سازی مفهو

 handlerایجاد نمایید. سپس می توانید با کمک کلاس های  Threadمی بایست یک آبجکت از کلاس 

 اصلی اطلاع دهید. threadپس زمینه را به  threadخروجی  Messageو 

اد می شود، ثبت می نماید. این آبجکت یک ای که در آن ایج threadخود را داخل  Handlerآبجکت 

اصلی تحویل می دهد. به طور مثال،  threadپل ارتباطی ایجاد کرده و داده ها را از طریق آن به 

خود ایجاد نمایید، در آن  activityکلاس  ()onCreateدر متد  Handlerاگر شما یک نمونه ی جدید از 

اصلی ارسال  threadی داده های مورد نیاز را به صورت می توانید از آبجکت ذکر شده به راحت

یا  Messageارسال می کند، می تواند آبجکتی از کلاس  Handlerنمایید. داده هایی که کلاس 

Runnable  .باشد 

Handler  به ویژه در شرایطی کارامد تلقی می شود که لازم باشد داده هایی را چند بار بهthread 

 د. ( نماییpostاصلی ارسال )

 اصلی threadایجاد و استفاده ی مجدد از -4-22-2

( از آن ایجاد کرده و subclass، می بایست یک کلاس فرزند )handlerبه منظور پیاده سازی کلاس 

توانید  ( نمایید. سپس میoverrideآن را جهت پردازش پیغام ها بازنویسی )  ()handleMessageمتد 

پیغام های مورد  ()sendEmptyMessageیا  sendMessage(Message)به راحتی با فراخوانی توابع 

 ()postبه کلاس مذکور، لازم است متد  Runnableنیاز را به آن ارسال کنید. جهت ارسال یک آبجکت 

 را بکار ببرید. 
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جاری  Handlerبه منظور جلوگیری از ایجاد غیر ضروری آبجکت و اشغال حافظه، می توانید آبجکت 

 خود را مجددا استفاده یا به اصطلاح بازیافت نمایید.  activityکلاس 

// Reuse existing handler if you don't 

// have to override the message processing 

handler = getWindow().getDecorView().getHandler(); 

به وسیله ی متد  را Runnableبه شما این امکان را می دهد تا آبجکت هایی از جنس  Viewکلاس 

post() ( ارسالpost ( نمایید )این متد به شما امکان می دهد تا پیغام پایان کار را بهthread  اصلی

 اعلان نمایید(. 

 مثال 

شما از  activityرا نمایش می دهد. فرض کنید  viewاز  handlerکد زیر نحوه ی استفاده از یک 

 اده می کند. زیر جهت تنظیم ظاهر خود استف layoutفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <ProgressBar 

        android:id="@+id/progressBar1" 

        style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:indeterminate="false" 

        android:max="10" 

        android:padding="4dip" > 

    </ProgressBar> 

         <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="" > 

      </TextView> 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="startProgress" 

        android:text="Start Progress" > 
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    </Button> 

</LinearLayout> 

رای برنامه نوشته شده، زمانی که کاربر بر روی دکمه یا آبجکت زیر که ب activityبا توجه به کد 

Button  کلیک می کند، آبجکتProgressBar .بلافاصله بروز رسانی می شود 

package de.vogella.android.handler; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.ProgressBar; 

import android.widget.TextView; 

public class ProgressTestActivity extends Activity { 

        private ProgressBar progress; 

        private TextView text; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                progress = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar1); 

                text = (TextView) findViewById(R.id.textView1); 

        } 

        public void startProgress(View view) { 

                // do something long 

                Runnable runnable = new Runnable() { 

                        @Override 

                        public void run() { 

                                for (int i = 0; i <= 10; i++) { 

                                        final int value = i; 

                                         doFakeWork(); 

                                        progress.post(new Runnable() { 

                                                @Override 

                                                public void run() { 

                                                        text.setText("Updating"); 

                                                        progress.setProgress(value); 

                                                } 

                                        }); 

                                } 

                        } 

                }; 

                new Thread(runnable).start(); 

        } 

        // Simulating something timeconsuming 

        private void doFakeWork() { 

                try { 

                        Thread.sleep(2000); 

                } catch (InterruptedException e) { 

                        e.printStackTrace(); 

                } 
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        } 

} 

 

  AsyncTaskکلاس -4-23

  AsyncTaskاستفاده از کالس هدف -4-23-1

به شما اجازه می دهد تا دستوراتی را در پس زمینه به اجرا بگذارید و سپس آن  AsyncTaskکلاس 

اصلی همگام نموده و همچنین گزارشاتی مربوط به تسک های در حال اجرا به  threadها را با 

thread  اصلی تحویل دهید. لازم به ذکر است که از کلاسAsyncTasks  اغلب برای اجرای عملیات

 را بروز رسانی می کنند، استفاده می شود.  UIدر پس زمینه که 

است که به برنامه های اندرویدی امکان  abstractیک کلاس انتزاعی و  AsyncTaskدر واقع کلاس 

به توسعه دهنده  AsyncTask( را به صورت بهینه مدیریت نمایید. UIاصلی ) threadمی دهد تا 

ک می کند تا تسک هایی که چند ثانیه بیشتر طول نمی کشند را در پس زمینه به طور ناهمزمان کم

 اصلی نمایش دهد.  threadاجرا نموده و نتیجه ی آن را در 

 

 

 AsyncTaskاستفاده ی کاربردی از کالس -4-23-2

یک  AsyncTask)از لازم است از آن یک کلاس فرزند ایجاد نمایید  AsyncTaskبرای استفاده از کلاس 

استفاده می کند. پارامترهای ورودی  varargsو  genericاز  AsyncTaskکلاس مشتق نمایید(. کلاس 

 . <AsyncTask <TypeOfVarArgParams, ProgressValue, ResultValueعبارتند از: 
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به تبع  خود ()executeراه اندازی می شود. متد  ()executeبا صدا خوردن متد  AsyncTaskکلاس 

 را فراخوانی می کند.   ()onPostExecuteو  ()doInBackgroundمتدهای 

TypeOfVarArgParams  به عنوان آرگومان ورودی به تابعdoInBackground()  .فرستاده می شود

ProgressValue  ویژه ی اطلاعات پیشرفت فرایند بکار برده می شود وResultValue  باید به عنوان

بازگردانی شود. این آرگومان خود به عنوان پارامتر ورودی به  ()doInBackgroundخروجی از متد 

 پاس داده می شود. ()onPostExecuteتابع 

 threadدربردارنده ی دستورات و کدهایی است که می بایست در یک  ()doInBackgroundمتد 

 مجزا در پس زمینه اجرا شوند. 

( همگام ساخته و بروز رسانی اطلاعات آن را به UIاصلی ) Thread خود را با ()onPostExecuteمتد 

به پایان می رسد، خود چارچوب نرم افزاری  ()doInBackgroundدنبال دارد. زمانی که عملیات متد 

 ( این متد را فراخوانی می کند. FRAMEWORKاندروید )

  AsyncTasksاجرای همزمان چندین -4-23-3

را به  AsyncTask، تسک های مربوط به 3.0و بار دیگر از ورژن  1.6 سیستم اندروید قبل از ویرایش

صورت پیش فرض به ترتیب  )و پشت سرهم( اجرا می نماید. شما می توانید به سیستم اندروید 

، در حالی که ()executeOnExecutorاعلان نمایید که این تسک ها را به طور موازی با اجرای متد 

AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR  .به عنوان اولین پارامتر به آن ارسال شده، اجرا نماید 

 تکه کد زیر این عملیات را نمایش می گذارد.

// ImageLoader extends AsyncTask 

ImageLoader imageLoader = new ImageLoader( imageView ); 

// Execute in parallel 

imageLoader.executeOnExecutor( AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR, "http://url.com/image.png" ); 

 

تغییرات در نحوه ی پیکربندی و تنظیمات را به صورت خودکار مدیریت نمی  AsyncTask: نکته

از نو ساخته شود، برنامه نویس باید آن را با نوشتن کد مربوطه  activityکند، بدین معنی که چنانچه 
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ار و مورد استفاده ی اغلب توسعه دهندگان این است که کلاس مدیریت نماید. یک راه حل پرطرفد

AsyncTask  را در یکretained headless fragment (fragment  های فاقدUI  که اطلاعات خود

 را بین تغییرات در نحوه ی پیکربندی حفظ می کنند( تعریف نمایید.  

 AsyncTaskمثال: پیاده سازی 

جهت دانلود محتوای یک صفحه ی وب را به نمایش  AsyncTaskس کد زیر چگونگی استفاده از کلا

 می گذارد. 

به نام  activityو یک  de.vogella.android.asynctaskیک پروژه ی جدید اندروید به نام 

ReadWebpageAsyncTask  ایجاد نمایید. مجوزandroid.permission.INTERNET  را در فایل

 ظیم نمایید.( تنmanifestتنظیمات اپلیکیشن )

Layout  .زیر را ایجاد نمایید 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <Button 

        android:id="@+id/readWebpage" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="onClick" 

        android:text="Load Webpage" > 

    </Button> 

    <TextView 

        android:id="@+id/TextView01" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:text="Placeholder" > 

    </TextView> 

</LinearLayout> 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityبدنه ی 

package de.vogella.android.asynctask; 

// imports cut out for brevity 

public class ReadWebpageAsyncTask extends Activity { 

        private TextView textView; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 
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                textView = (TextView) findViewById(R.id.TextView01); 

        } 

        private class DownloadWebPageTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 

                @Override 

                protected String doInBackground(String... urls) { 

                        // we use the OkHttp library from https://github.com/square/okhttp 

                        OkHttpClient client = new OkHttpClient(); 

                        Request request = 

                                        new Request.Builder() 

                                        .url(urls[0]) 

                                        .build(); 

                                 Response response = client.newCall(request).execute(); 

                                 if (response.isSuccessful()) { 

                                         return response.body().string(); 

                                 } 

                        } 

                        return "Download failed"; 

                } 

                @Override 

                protected void onPostExecute(String result) { 

                        textView.setText(result); 

                } 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                DownloadWebPageTask task = new DownloadWebPageTask(); 

                task.execute(new String[] { "http://www.vogella.com/index.html" }); 

 

        } 

} 

اپلیکیشن خود را اجرا نموده و دکمه ی مربوطه را کلیک نمایید. اطلاعات صفحه وب موردنظر در 

با اطلاعات  TextViewپس زمینه خوانده می شود. به مجرد اتمام این فرایند، می بینید که آبجکت 

 می شود.      جدید بروز آوری

پردازش پس زمینه ای و مدیریت چرخه ی حیات -4-24

(lifecycle ) 

( بین تغییراتی که در نحوه ی stateحفظ اطالعات مربوط به وضعیت )-4-24-1

 پیکربندی رخ می دهد

، در نظر گرفتن و مدیریت چرخه ی حیات threadیکی از مشکلات و چالش های استفاده از 

، از را به کلی از بین برده activityممکن است  می باشد. سیستم اندروید                اپلیکیشن 

 مجددا ایجاد گردد. activityکند یا با اعمال تغییری در نحوه ی پیکربندی سبب شود که حافظه پاک 



 

 

437 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

( باز را در نظر بگیرد چرا که این dialogبعلاوه توسعه دهنده می بایست مدیریت محاوره های )

راه اندازی شده  مجددا activityمیزبان وصل هستند. در صورتی که  activityمحاوره ها در نهایت به 

 View notو شما قصد دسترسی به محاوره ی جاری را بکنید، خواهید دید که یک خطای زمان اجرا 

attached to window manager    .از سمت سیستم صادر می شود 

را  ()onRetainNonConfigurationInstanceبه منظور ذخیره ی یک آبجکت، شما می توانید متد 

مورد نظر از بین رفته و مجددا راه  activityر دهید. در واقع چنانچه قرار است مورد استفاده قرا

می توانید با فراخوانی متد مزبور اطلاعات نمونه ی جاری را در یک آبجکت نگه   اندازی شود، شما 

، داده های ذخیره شده در آبجکت را به آن تحویل دهید.  برای activityداشته و دوباره با ساخت 

را فراخوانی کنید. از این  ()getLastNonConfigurationInstanceابی این آبجکت می توانید متد بازی

جاری از بین رفته و مجددا راه اندازی می شود،  activityطریق شما قادر خواهید بود، حتی زمانی که 

محتوای آن را به در حال اجرا( را نگه داشته و  thread)برای مثال یک  activityآبجکت حامل اطلاعات 

activity  .از نو ساخته شده پاس دهید 

خاتمه  ()finishبرای اولین بار راه اندازی شده و یا با صدا خورده شدن متد  activityدر صورتی که 

 را برخواهد گرداند.  nullمی یابد، متد مذکور در خروجی مقدار 

کتابخانه  13از ورژن  ()onRetainNonConfigurationInstanceمتد توضیح است که به البته لازم 

تقریبا منسوخ تلقی می شود. بهتر است برای بدست آوردن نتیجه ی مورد  (API 13های اندروید )

را جهت نگه داشتن اطلاعات بین  ()setRetainInstanceها استفاده نموده و متد  fragmentنظر از 

 تغییرات در نحوه ی پیکربندی بکار ببرید. 

جهت ذخیره اطالعات چندین  applicationفاده از آبجکت است-4-24-2

 آبجکت
ها و بازگردانی آن ها پس از  activityچنانچه لازم است چندین آبجکت را جهت نگهداری اطلاعات 

که اطلاعات  Applicationتغییرات در نحوه ی پیکربندی بکار ببرید، در آن صورت می توانید کلاس 
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یکیشن را در خود ذخیره نگه می دارد را در برنامه ی خود پیاده مربوط به وضعیت سراسری اپل

 سازی نمایید.  

 android:name( attributeرا به خصیصه ) classnameبرای نیل به این هدف، کافی است مقدار 

 در فایل تنظیمات اپلیکیشن خود تخصیص دهید.  

<application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name" 

        android:name="MyApplicationClass"> 

         <activity android:name=".ThreadsLifecycleActivity" 

                android:label="@string/app_name"> 

                 <intent-filter> 

                        <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

                </intent-filter> 

        </activity> 

</application> 

را به صورت خودکار ایجاد کرده و تا زمانی که کل  applicationاندروید کلاس  runtimeلایه ی 

 فرایند اپلیکیشن متوقف نشده، این آبجکت همچنان در دسترس باقی خواهند ماند. 

آبجکت اپلیکیشن می تواند اطلاعات مربوط به وضعیت سراسری اپلیکیشن را نگه دارد. این آبجکت 

ه فرایند مربوط به اپلیکیشن یا پکیج ایجاد شود، نمونه سازی شده و در دسترس قرار قبل از اینک

 می گیرد. 

 activityاز کلاس نام برده می توان جهت نگهداری و بازگردانی اطلاعات آبجکت هایی که در چندین 

بدنه ی  هستند یا برای چرخه ی حیات کلی اپلیکیشن قابل دسترسی می باشد، استفاده نمایید. داخل

یا توابع  publicمی توانید آبجکت هایی ایجاد کرده و آن ها را از طریق فیلدهای  ()onCreateمتد 

getter .در دسترس قرار دهید 

در کلاس اپلیکیشن فقط و فقط به منظور تست بکار می رود. همان طور که  ()onTerminateمتد 

اپلیکیشن را به طور کلی از بین می برد. از اسمش پیدا است، این متد فرایند تخصیص یافته به 

بنابراین چنانچه این متد فراخوانی شده و فرایند میزبان خاتمه یابد، در آن صورت تمامی منابع 

اختصاص یافته به اپلیکیشن به صورت خودکار آزاد می شوند و اطلاعات از حافظه ی دستگاه حذف 

 می گردد.
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 activityرا در سطح  ()getApplicationوانید متد می ت Applicationجهت دسترسی به آبجکت 

 فراخوانی نمایید.

4-25-Fragment  ها و پردازش موازی در پس زمینه

(background processing) 

نگهداری اطالعات آبجکت جهت بازگردانی آن پس از تغییر در نحوه ی -4-25-1

 پیکربندی 

و اطلاعات آن ها را با فراخوانی متد  استفاده نموده UIهای بدون  fragmentمی توانید از 

setRetainInstance()  ذخیره نگه دارید و پس از تغییر در تنظیمات اپلیکیشن آن ها را بازگردانی

 کنید.

با تغییر در تنظیمات و نحوه ی پیکربندی اپلیکیشن در  AsyncTaskیا  Threadاز این طریق آبجکت 

د بدون اینکه نگران مدیریت چرخه ی حیات اپلیکیشن حافظه نگه داشته می شود و شما می توانی

خود بوده و آن را به صورت صریح درنظر بگیرید، عملیاتی را در پس زمنیه و در موازات هم به اجرا 

 بگذارید. 

 

4-25-2-Fragment  های فاقدUI (headless fragments) 

رت می توانید در زمان اجرا )به اگر پردازش هایی را در پس زمینه به اجرا گذاشته اید، در آن صو

 ()setRetainInstanceبه اپلیکیشن خود متصل کرده و  headless fragment( یک dynamicصورت 

)اطلاعات آبجکت( با تغییر در نحوه ی  fragmentتنظیم نمایید. به دنبال این کار،  trueرا بر روی 

 آن اجرا کنید.    پیکربندی حفظ شده و شما می توانید پردازش ناهمزمان در 

  Loaderکلاس -4-26
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  Loaderهدف از کاربرد کالس -4-26-1
( asyncبه شما این امکان را می دهد تا داده های مورد نیاز را به صورت ناهمزمان ) Loaderکلاس 

مربوطه بارگذاری نمایید. این کلاس می تواند منبع داده ها را رصد کرده  fragmentیا  activityدر 

ظر داشته( و زمانی که محتویات تغییر کردند، نتایج جدید را تحویل دهد. همچنین این امکان )زیر ن

را فراهم می کند تا داده ها با تغییر در نحوه ی پیکربندی ذخیره شده و در زمان لازم )پس از ساخته 

 ( بازگردانی شوند.  fragmentشدن 

کرد( و زمانی که  cacheنهان نگه داشت ) ی در حافظه Loaderداده ها را می توان به وسیله ی 

تغییری در نحوه ی پیکربندی رخ می دهد، داده های ذخیره شده را بازگردانی نمود. کلاس های 

Loader  معرفی شده و بخشی از  3.0از اندرویدcompatibility layer  جهت پشتیبانی از نسخه های(

 ود.به بعد اندروید محسوب می ش 1.6قدیمی( برای ورژن 

  Loaderپیاده سازی کالس -4-26-2

خود  Loaderبه عنوان یک پایه برای پیاده سازی های  AsyncTaskLoaderمی توانید از کلاس 

 Loaderمی تواند چندین نمونه از  fragmentیا  activityیک  LoaderManagerاستفاده نمایید. 

 گذاشته شده است.  در زیر به نمایش  Loaderرا مدیریت کند. نحوه ی فراخوانی 

# start a new loader or re-connect to existing one 

getLoaderManager().initLoader(0, null, this); 

 Loaderبرای شناسایی  callbackیا شناسه ی منحصربفرد است که کلاس  IDاولین پارامتر یک 

است که برای اطلاعات  bundleمورد استفاده قرار می دهد. دومین پارامتر ارسالی یک آبجکت 

، کلاسی است که به ()initLoaderبیشتر به متد پاس داده می شود. سومین پارامتر ورودی متد 

( فراخوانی می شود. این کلاس می بایست  callbackمحض شروع مقداردهی اولیه )کلاس

 activityست را پیاده سازی کند. در واقع مرسوم ا LoaderManager.LoaderCallbacksاینترفیس 

استفاده می کند، همراه با آن اینترفیس  Loaderای که از  fragmentیا 

LoaderManager.LoaderCallbacks  .را نیز پیاده سازی نماید 
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Loader  به طور مستقیم با فراخوانی متدgetLoaderManager().initLoader()  ،ایجاد نمی شود

 خود ایجاد می کند.  ()onCreateLoaderدر بدنه ی تابع یا بازفراخوان آن را  callbackبلکه کلاس 

خواندن داده ها به صورت ناهمزمان را به اتمام می رساند، متد  Loader هنگامی که

onLoadFinished()  از کلاسcallback  صدا خورده می شود. در اینجا )داخل بدنه ی این متد( شما

 های جدید بروز آوری نمایید.  و ظاهر اپلیکیشن خود را با داده  UIمی تواند 

 

 CursorLoaderو پیاده سازی کالس  SQLiteدیتابیس -4-24-3

در اختیار توسعه  CursorLoader( یک کلاس به نام frameworkچارچوب نرم افزاری اندروید )

را به صورت پیش فرض دربرداشته و اتصال به  Loaderدهنده قرار می دهد که پیاده سازی 

 را خود مدیریت می نماید.  SQLite( database connectionدیتابیس )

می  SQLiteکه مبتنی بر دیتابیس  ContentProviderبرای کوئری گرفتن و درخواست داده از یک 

در پس  Loaderاستفاده می کنند. این کلاس  CursorLoaderباشد، برنامه نویسان اغلب از کلاس 

کوئری می گیرد، به همین جهت تعامل اپلیکیشن با کاربر ( از دیتابیس background threadزمینه )

 مسدود نمی شود.  UIمختل نشده و در نتیجه 

ه در ویرایش های قبلی ک Activity-managed cursorجایگزین آبجکت های  CursorLoaderکلاس 

 اندروید بکار می رفتند، محسوب می شود. 

 می گردد.  فراخوانی callbackدر کلاس  ()onLoadResetشود، متد نامعتبر  Cursorدر صورتی که 

اختصاصی برای مدیریت و بارگذاری ناهمگام  Loaderتمرین: پیاده سازی 

 (preferencesمقدار )-جفت های کلید
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 پیاده سازی کالس-4-24-4

قدار م-اختصاصی برای بارگذاری و مدیریت جفت های کلید loaderدر تمرین زیر یک کلاس 

(preferencesپیا )( ده سازی خواهد کرد. با هر بار بارگذاریload مقدار ،)preference  افزایش می

 یابد. 

 activityو همچنین یک  com.Vogella.android.loader.preferencesیک پروژه ی جدید به نام 

 ایجاد نمایید.  MainActivityجدید به نام 

هست شما در واقع جفت  AsyncTaskLoaderبا تعریف کلاس زیر که یک پیاده سازی اختصاصی از 

 sharedمایید )ن( را به صورت ناهمگام مدیریت می shared preferencesمقدار )-های کلید

preferences  برای ذخیره ی کلید/مقدارهای کوچک بکار می رود تا برای مثال با بسته شدن اپلیکیشن

 از دست نرود(.  یا خاموش شدن دستگاه اطلاعات مربوطه همچون تنظیمات اپلیکیشن

package com.vogella.android.loader.preferences; 

import android.content.AsyncTaskLoader; 

import android.content.Context; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.preference.PreferenceManager; 

public class SharedPreferencesLoader extends AsyncTaskLoader<SharedPreferences> 

                implements SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener { 

        private SharedPreferences prefs = null; 

        public static void persist(final SharedPreferences.Editor editor) { 

                editor.apply(); 

        } 

        public SharedPreferencesLoader(Context context) { 

                super(context); 

        } 

        // Load the data asynchronously 

        @Override 

        public SharedPreferences loadInBackground() { 

                prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getContext()); 

                prefs.registerOnSharedPreferenceChangeListener(this); 

                return (prefs); 

        } 

        @Override 

        public void onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences sharedPreferences, 

                        String key) { 

                // notify loader that content has changed 

                onContentChanged(); 

        } 
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        /** 

         * starts the loading of the data 

         * once result is ready the onLoadFinished method is called 

         * in the main thread. It loader was started earlier the result 

         * is return directly 

         * method must be called from main thread. 

         */ 

        @Override 

        protected void onStartLoading() { 

                if (prefs != null) { 

                        deliverResult(prefs); 

                } 

                if (takeContentChanged() || prefs == null) { 

                        forceLoad(); 

                } 

        } 

} 

 به نمایش می گذارد.  activityرا در کلاس  loaderنمونه کد زیر استفاده از این 

package com.vogella.android.loader.preferences; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

import android.app.LoaderManager; 

import android.content.Loader; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.TextView; 

public class MainActivity extends Activity implements 

                LoaderManager.LoaderCallbacks<SharedPreferences> { 

        private static final String KEY = "prefs"; 

        private TextView textView; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                textView = (TextView) findViewById(R.id.prefs); 

                getLoaderManager().initLoader(0, null, this); 

        } 

        @Override 

        public Loader<SharedPreferences> onCreateLoader(int id, Bundle args) { 

                return (new SharedPreferencesLoader(this)); 

        } 

        @SuppressLint("CommitPrefEdits") 

        @Override 

        public void onLoadFinished(Loader<SharedPreferences> loader, 

                        SharedPreferences prefs) { 

                int value = prefs.getInt(KEY, 0); 

                value += 1; 

                textView.setText(String.valueOf(value)); 

                // update value 
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                SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit(); 

                editor.putInt(KEY, value); 

                SharedPreferencesLoader.persist(editor); 

        } 

        @Override 

        public void onLoaderReset(Loader<SharedPreferences> loader) { 

                // NOT used 

        } 

} 

 تست اپلیکیشن

متد  LoaderManagerپس از هر بار تغییر در نحوه ی پیکربندی/تنظیمات اپلیکیشن، کلاس 

onLoadFinished()  را به صورت خودکار درactivity  صدا می زند. اپلیکیشن را اجرا نموده و

در  ( مقدار ذخیره شدهconfig changeمطمئن شوید که با هر بار تغییر در نحوه ی پیکربندی )

shared preferences  .افزایش می یابد 

 

 ها serviceاستفاده از -4-25

می توانید  از سرویس های اندروید برای اجرای عملیات و تسک های پس زمینه ای بهره بگیرید. 

 برای این منظور می توانید به مبحث آموزش سرویس ها در اندروید مراجعه نمایید.

 ها thread و activityتمرین: چرخه ی حیات 

پس زمینه از اینترنت دانلود کرده و یک پنجره ی  threadنمونه برنامه ی زیر یک فایل تصویری را در 

باقی می ماند. برنامه را طوری  UIمحاوره به نمایش می گذارد که تا اتمام پروسه ی دانلود در 

شده و پنجره ی محاوره حفظ  threadنیز  activityخواهید نوشت که با از بین رفتن و ساخت مجدد 

 به درستی نمایش داده/بسته شود. 

جدید به ترتیب به نام های  activityبرای این مثال یک پروژه و 

de.vogella.android.threadslifecycle  وThreadsLifecycleActivity  ایجاد نمایید. همچنین لازم

 تنظیم نمایید.  manifest است مجوز استفاده از اینترنت را نیز برای اپلیکیشن در فایل
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( شما می بایست ظاهری مشابه زیر AndroidManifest.xmlمحتویات فایل تنظیمات اپلیکیشن )

 داشته باشد.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.threadslifecycle" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="10" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" > 

    </uses-permission> 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:name=".ThreadsLifecycleActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 

 را به صورت زیر ویرایش نمایید. main.xmlمحتوای فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/linearLayout1" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

        <Button 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:onClick="downloadPicture" 

            android:text="Click to start download" > 

        </Button> 

        <Button 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:onClick="resetPicture" 

            android:text="Reset Picture" > 

        </Button> 

    </LinearLayout> 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView1" 

        android:layout_width="match_parent" 
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        android:layout_height="match_parent" 

        android:src="@drawable/icon" > 

    </ImageView> 

</LinearLayout> 

 

ذخیره شده و محاوره به  threadرا ویرایش نمایید. داخل این کلاس  activityحال بدنه ی کلاس 

 ، بسته می شود.activityمحض از بین رفتن 

package de.vogella.android.threadslifecycle; 

import java.io.IOException; 

import org.apache.http.HttpEntity; 

import org.apache.http.HttpResponse; 

import org.apache.http.StatusLine; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.methods.HttpGet; 

import org.apache.http.client.methods.HttpUriRequest; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.util.EntityUtils; 

import android.app.Activity; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.Context; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

import android.view.View; 

import android.widget.ImageView; 

public class ThreadsLifecycleActivity extends Activity { 

        // Static so that the thread access the latest attribute 

        private static ProgressDialog dialog; 

        private static Bitmap downloadBitmap; 

        private static Handler handler; 

        private ImageView imageView; 

        private Thread downloadThread; 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                // create a handler to update the UI 

                handler = new Handler() { 

                        @Override 

                        public void handleMessage(Message msg) { 

                                imageView.setImageBitmap(downloadBitmap); 

                                dialog.dismiss(); 

                        } 

                }; 

                // get the latest imageView after restart of the application 
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                imageView = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1); 

                Context context = imageView.getContext(); 

                System.out.println(context); 

                // Did we already download the image? 

                if (downloadBitmap != null) { 

                        imageView.setImageBitmap(downloadBitmap); 

                } 

                // check if the thread is already running 

                downloadThread = (Thread) getLastNonConfigurationInstance(); 

                if (downloadThread != null && downloadThread.isAlive()) { 

                        dialog = ProgressDialog.show(this, "Download", "downloading"); 

                } 

        } 

        public void resetPicture(View view) { 

                if (downloadBitmap != null) { 

                        downloadBitmap = null; 

                } 

                imageView.setImageResource(R.drawable.icon); 

        } 

        public void downloadPicture(View view) { 

                dialog = ProgressDialog.show(this, "Download", "downloading"); 

                downloadThread = new MyThread(); 

                downloadThread.start(); 

        } 

        // save the thread 

        @Override 

        public Object onRetainNonConfigurationInstance() { 

                return downloadThread; 

        } 

        // dismiss dialog if activity is destroyed 

        @Override 

        protected void onDestroy() { 

                if (dialog != null && dialog.isShowing()) { 

                        dialog.dismiss(); 

                        dialog = null; 

                } 

                super.onDestroy(); 

        } 

        // Utiliy method to download image from the internet 

        static private Bitmap downloadBitmap(String url) throws IOException { 

                HttpUriRequest request = new HttpGet(url); 

                HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

                HttpResponse response = httpClient.execute(request); 

                StatusLine statusLine = response.getStatusLine(); 

                int statusCode = statusLine.getStatusCode(); 

                if (statusCode == 200) { 

                        HttpEntity entity = response.getEntity(); 

                        byte[] bytes = EntityUtils.toByteArray(entity); 

                        Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(bytes, 0, 

                                        bytes.length); 

                        return bitmap; 

                } else { 
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                        throw new IOException("Download failed, HTTP response code " 

                                        + statusCode + " - " + statusLine.getReasonPhrase()); 

                } 

        } 

        static public class MyThread extends Thread { 

                @Override 

                public void run() { 

                        try { 

                                // Simulate a slow network 

                                try { 

                                        new Thread().sleep(5000); 

                                } catch (InterruptedException e) { 

                                        e.printStackTrace(); 

                                } 

                                downloadBitmap = 

downloadBitmap("http://www.devoxx.com/download/attachments/4751369/DV11"); 

                                // Updates the user interface 

                                handler.sendEmptyMessage(0); 

                        } catch (IOException e) { 

                                e.printStackTrace(); 

                        } finally { 

                        } 

                } 

        } 

} 

کلیک نمایید.  startاپلیکیشن خود را اجرا نموده و جهت راه اندازی فرایند دانلود، بر روی دکمه ی 

یا چرخه ی حیات صحیح  lifecycleبرای اینکه مطمئن شوید رفتار اپلیکیشن در خصوص مدیریت 

جهت و وضعیت  ctrl+F11ید های می باشد، می توانید در محیط شبیه ساز با فشردن کل

(orientation.نمایش را تغییر دهید )  

)ایستا و تعریف شده در دل یک کلاس  innerو  staticیک کلاس  Threadلازم به ذکر است که 

 static innerدیگر( می باشد. به طور کلی لازم است برای پردازش های پس زمینه ای یک کلاس 

)درون ساخته در دل کلاس دیگر( اشاره گری  innerر این صورت کلاس را بکار ببرید چرا که در غی

(reference به کلاسی که در آن تعریف شده را در خود نگه می دارد. زمانی که )thread  به نمونه

 activityهمچنان به نمونه ی قبلی  threadارسال می شود، از آنجایی که این  activityی جدید از 

 رخ خواهد داد. memory leakت حافظه و اشاره دارد، هدر رف

 

 

 



 

 

449 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش هشتم :

 

4-26-JSON و اندروید 

 در اندروید را خواهید آموخت. JSONدر این آموزش نحوه ی پردازش 
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و درون ساخته ی اندروید برای پردازش  کتابخانه ی پیش فرض-4-26-1

JSON 
ویژه ی پردازش و  json.orgرون ساخته به نام ( اندروید خود یک کتابخانه ی دplatformمحیط )

دارد. در صورت تمایل شما می توانید سایر کتابخانه های کد باز نظیر  JSONساخت فایل های 

GSON  یاMoshi  را برای پردازش و ساختJSON .مورد استفاده قرار دهید 

 

 JSONمثال: خواندن فرمت 

 اده است. بسیار س JSONبه آبجکت  JSONتبدیل یک رشته ی 

 خود درج نمایید. activityکافی است کد زیر را برای 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONObject; 

String jsonString = readJsonObjectFromSomeWhere();     1 

try { 

        JSONObject json = new JSONObject(jsonString); 

        } catch (Exception e) { 

                e.printStackTrace(); 

        } 

را می خواند. به منظور کوتاهی کد معمولا از نوشتن آن  JSONمتدی است که یک رشته از جنس 

 خودداری می شود. 

 threadاصلی قابل اجرا نیست. لازم است این تکه کد را خارج از  threadنمونه ی کد فوق در : نکته

 ایید.اصلی اجرا نم

 JSONساخت -4-26-2

ایجاد نموده و متد  JSONArrayیا  JSONObjectبسیار ساده است. کافی است یک  JSONنوشتن 

()toString  .را فراخوانی نمایید 

public void writeJSON() { 

        JSONObject object = new JSONObject(); 

        try { 

                object.put("name", "Jack Hack"); 
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                object.put("score", new Integer(200)); 

                object.put("current", new Double(152.32)); 

                object.put("nickname", "Hacker"); 

        } catch (JSONException e) { 

                e.printStackTrace(); 

        } 

        System.out.println(object); 

} 
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 بخش اول :

)کشیدن و جایگذاری(/کار  drag&dropپیاده سازی قابلیت 

  drag and dropبا 

 در اندروید drag & dropاستفاده از -5-1

های دیگر از  view groupیا  viewبر روی  view)کشیدن و جایگذاری( یک  drag & dropقابلیت 

 اندروید پشتیبانی می شود. 4.0ویرایش 

 

 viewابلیت کشیدن پیاده سازی ق-5-1-1
 LongClickListenerیا  OnTouchListener، شما می بایست dragبه منظور پیاده سازی قابلیت 

شود، تنظیم نمایید. به عبارت دیگر یکی از این دو  dragای که قرار است کشیده یا  viewرا بر روی 

interface را پیاده سازی کرده و متدهای آن را در کلاس بازنویسی کنید.  

و کشیده  drag)فراخوانی شده بر روی آن( در واقع عملیات  viewالحاق شده به  startDragمتد 

جاری قرار است بر روی  viewیا مکانی که  viewشدن آیتم را آغاز می کند. در این متد می بایست 

 مشخص نمایید.  ClipDataآن کشیده و جایگذاری شود را به واسطه ی نمونه ای از کلاس 

 startDragرا به عنوان آرگومان به متد  DragShadowBuilderس می بایست نمونه ای از کلاس سپ

استفاده می شود را مشخص می نماید )به  dragارسال نمایید. این آبجکت عکسی که برای عملیات 

ی سایه ایجاد کنید(. حال م dragعبارت دیگر با استفاده از این آبجکت می توان برای آیتم در حال 
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مورد  viewرا مستقیما به عنوان پارامتر ارسال کنید که در این صورت تصویری از  viewتوانید این 

 نظر در طول کشیده شدن آیتم نمایش داده می شود. 

با کد زیر به صورت عملی به نمایش  touch listenerنحوه ی تنظیم و راه اندازی عملیات کشیدن در 

 گذاشته شده است.

// Assign the touch listener to your view which you want to move 

findViewById(R.id.myimage1).setOnTouchListener(new MyTouchListener()); 

// This defines your touch listener 

private final class MyTouchListener implements OnTouchListener { 

        public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                if (motionEvent.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) { 

                        ClipData data = ClipData.newPlainText("", ""); 

                        DragShadowBuilder shadowBuilder = new View.DragShadowBuilder( 

                                view); 

                        view.startDrag(data, shadowBuilder, view, 0); 

                        view.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                        return true; 

                } else { 

                return false; 

                } 

        } 

} 

)مشخص کردن  viewتعریف مشخصات و اطالعات محل جایگذاری -5-1-2

drop target) 
View  هایی که قرار است از قابلیتdrop  پشتیبانی کنند، می بایست نمونه ای از کلاس

OnDragListener  به آن ها اختصاص یابد. به عبارت دیگر، لازم است نمونه ای از

onDragListener  را بهview محل جایگذاری  ای که قرار استview  .دیگر باشد، تخصیص دهید

 drag&dropهای مرتبط با  event، چنانچه از قبل drop (listener)در این گوش فراخوان به رویداد 

 *یا توابع بازفراخوانی را دریافت خواهید کرد.  callbackتعریف شده باشد، 

DragEvent.ACTION_DRAG_STARTED * DragEvent.ACTION_DRAG_ENTERED * 

DragEvent.ACTION_DRAG_EXITED * DragEvent.ACTION_DROP * 

DragEvent.ACTION_DRAG_ENDED . 
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View  ای کهOnDragListener  برای آن پیاده سازی شده در واقع محل قرارگیری یکview  دیگر بوده

 است که نمونه ای از setOnDragListenerپشتیبانی می کند. این  dropو از قابلیت 

OnDragListener .را به این آبجکت تخصیص می دهد  

findViewById(R.id.bottomright).setOnDragListener(new MyDragListener()); 

class MyDragListener implements OnDragListener { 

        Drawable enterShape = getResources().getDrawable( 

                        R.drawable.shape_droptarget); 

        Drawable normalShape = getResources().getDrawable(R.drawable.shape); 

        @Override 

        public boolean onDrag(View v, DragEvent event) { 

                int action = event.getAction(); 

                switch (event.getAction()) { 

                case DragEvent.ACTION_DRAG_STARTED: 

                // do nothing 

                        break; 

                case DragEvent.ACTION_DRAG_ENTERED: 

                        v.setBackgroundDrawable(enterShape); 

                        break; 

                case DragEvent.ACTION_DRAG_EXITED: 

                        v.setBackgroundDrawable(normalShape); 

                        break; 

                case DragEvent.ACTION_DROP: 

                        // Dropped, reassign View to ViewGroup 

                        View view = (View) event.getLocalState(); 

                        ViewGroup owner = (ViewGroup) view.getParent(); 

                        owner.removeView(view); 

                        LinearLayout container = (LinearLayout) v; 

                        container.addView(view); 

                        view.setVisibility(View.VISIBLE); 

                        break; 

                case DragEvent.ACTION_DRAG_ENDED: 

                        v.setBackgroundDrawable(normalShape); 

                        default: 

                        break; 

                } 

                return true; 

        } 

} 

 در اپلیکیشن به صورت عملی Drag and dropتمرین: پیاده سازی 

)کشیدن  drag&dropتعریف می کنید که از قابلیت  view groupدر این تمرین شما تعدادی 

 آیتم از یکی و جایگذاری آن در دیگری( پشتیبانی می کند.

 ایجاد پروژه
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و  com.vogella.android.draganddropاندروید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

DragActivity  .ایجاد نمایید 

)فایل های تصویری تعریف شده در فرمت  Drawableایجاد فایل های -5-1-3

XML) 
 خواهند بود.  XML drawableدر این بخش یکی از منابع مورد استفاده ی شما، فایل های 

ز پروژه ی خود را در پوشه ی مورد نیا XML drawableبنابراین ابتدا بایستی فایل های 

res/drawable .ایجاد نمایید 

 با محتویات زیر خواهد بود.  shape.xmlاولین فایلی که در آدرس مذکور ایجاد می کنید، 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:shape="rectangle" > 

    <stroke 

        android:width="2dp" 

        android:color="#FFFFFFFF" /> 

    <gradient 

        android:angle="225" 

        android:endColor="#DD2ECCFA" 

        android:startColor="#DD000000" /> 

    <corners 

        android:bottomLeftRadius="7dp" 

        android:bottomRightRadius="7dp" 

        android:topLeftRadius="7dp" 

        android:topRightRadius="7dp" /> 

</shape> 

 را با محتویات زیر در پوشه ی نام برده ایجاد نمایید. shape_droptarget.xmlسپس فایل 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:shape="rectangle" > 

    <stroke 

        android:width="2dp" 

        android:color="#FFFF0000" /> 

    <gradient 

        android:angle="225" 

        android:endColor="#DD2ECCFA" 

        android:startColor="#DD000000" /> 

    <corners 

        android:bottomLeftRadius="7dp" 

        android:bottomRightRadius="7dp" 

        android:topLeftRadius="7dp" 

        android:topRightRadius="7dp" /> 
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</shape> 

5-1-4-Activity  و تنظیم فایلlayout مربوطه 
 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityکلاس  layoutمحتویات 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<GridLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:columnCount="2" 

    android:columnWidth="320dp" 

    android:orientation="vertical" 

    android:rowCount="2" 

    android:stretchMode="columnWidth" > 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/topleft" 

        android:layout_width="160dp" 

        android:layout_height="160dp" 

        android:layout_row="0" 

        android:background="@drawable/shape" > 

        <ImageView 

            android:id="@+id/myimage1" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

    </LinearLayout> 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/topright" 

        android:layout_width="160dp" 

        android:layout_height="160dp" 

        android:background="@drawable/shape" > 

        <ImageView 

            android:id="@+id/myimage2" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

    </LinearLayout> 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/bottomleft" 

        android:layout_width="160dp" 

        android:layout_height="160dp" 

        android:background="@drawable/shape" > 

        <ImageView 

            android:id="@+id/myimage3" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

    </LinearLayout> 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/bottomright" 
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        android:layout_width="160dp" 

        android:layout_height="160dp" 

        android:background="@drawable/shape" > 

        <ImageView 

            android:id="@+id/myimage4" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

    </LinearLayout> 

</GridLayout> 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityحال بدنه ی کلاس 

package com.vogella.android.draganddrop; 

import android.app.Activity; 

import android.content.ClipData; 

import android.graphics.drawable.Drawable; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.DragEvent; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.View; 

import android.view.View.DragShadowBuilder; 

import android.view.View.OnDragListener; 

import android.view.View.OnTouchListener; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.LinearLayout; 

public class DragActivity extends Activity { 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                findViewById(R.id.myimage1).setOnTouchListener(new MyTouchListener()); 

                findViewById(R.id.myimage2).setOnTouchListener(new MyTouchListener()); 

                findViewById(R.id.myimage3).setOnTouchListener(new MyTouchListener()); 

                findViewById(R.id.myimage4).setOnTouchListener(new MyTouchListener()); 

                findViewById(R.id.topleft).setOnDragListener(new MyDragListener()); 

                findViewById(R.id.topright).setOnDragListener(new MyDragListener()); 

                findViewById(R.id.bottomleft).setOnDragListener(new MyDragListener()); 

                findViewById(R.id.bottomright).setOnDragListener(new MyDragListener()); 

        } 

        private final class MyTouchListener implements OnTouchListener { 

                public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) { 

                        if (motionEvent.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) { 

                                ClipData data = ClipData.newPlainText("", ""); 

                                DragShadowBuilder shadowBuilder = new View.DragShadowBuilder( 

                                                view); 

                                view.startDrag(data, shadowBuilder, view, 0); 

                                view.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                                return true; 

                        } else { 



 

 

459 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                                return false; 

                        } 

                } 

        } 

        class MyDragListener implements OnDragListener { 

                Drawable enterShape = getResources().getDrawable( 

                                R.drawable.shape_droptarget); 

                Drawable normalShape = getResources().getDrawable(R.drawable.shape); 

                @Override 

                public boolean onDrag(View v, DragEvent event) { 

                        int action = event.getAction(); 

                        switch (event.getAction()) { 

                        case DragEvent.ACTION_DRAG_STARTED: 

                                // do nothing 

                                break; 

                        case DragEvent.ACTION_DRAG_ENTERED: 

                                v.setBackgroundDrawable(enterShape); 

                                break; 

                        case DragEvent.ACTION_DRAG_EXITED: 

                                v.setBackgroundDrawable(normalShape); 

                                break; 

                        case DragEvent.ACTION_DROP: 

                                // Dropped, reassign View to ViewGroup 

                                View view = (View) event.getLocalState(); 

                                ViewGroup owner = (ViewGroup) view.getParent(); 

                                owner.removeView(view); 

                                LinearLayout container = (LinearLayout) v; 

                                container.addView(view); 

                                view.setVisibility(View.VISIBLE); 

                                break; 

                        case DragEvent.ACTION_DRAG_ENDED: 

                                v.setBackgroundDrawable(normalShape); 

                        default: 

                                break; 

                        } 

                        return true; 

                } 

        } 

} 

 را کشیده و در ظرف دیگری جایگذاری نمایید. ImageViews، می توانید activityاز راه اندازی این پس 
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 بخش دوم :

تصویری تعریف شده در  های ها/ فایل drawableکار با 

 XMLفرمت 

 ها و نحوه ی استفاده از آن ها در اندروید می پردازد.  Drawableاین آموزش به شرح مفهوم 

5-2-Drawable چیست؟ 

Drawable  یک مفهوم کلی در اندروید برای هر فایل گرافیکی قابل ترسیم می باشد یا به عبارت

هر چیزی است که بتوان آن را کشید. به عنوان ساده ترین نمونه می توان به یک  drawableدیگر 

در اختیار  BitmapDrawable( اشاره کرد که در اندروید توسط کلاس bitmapفایل گرافیکی )

 می گیرد.               قرار  توسعه دهنده

ذخیره می شود. معمولا فایل های  res/drawableدر قالب یک فایل مجزا در مسیر  drawableهر 

drawable  در قالب فایل هایbitmap  در وضوح مختلف داخل زیرپوشه های–mdpi  ،hdpi- 

xhdpi – xxhdpi  مسیرres/drawable  شوند. ویزارد و راهنمای ساخت پروژه ی ذخیره میADT 

ها در پوشه ی متفاوتی  bitmapاین پوشه ها را خود به صورت پیش فرض ایجاد می کند. اگر 

ذخیره شده باشند، سیستم اندروید خود تنظیمات دستگاه و اندازه ی صفحه نمایش را ارزیابی 

 د. می کن     کرده و بر اساس آن گزینه ی مناسب را انتخاب 

چنانچه عکس مورد نظر را در تمامی وضوح )تراکم پیکسلی و با کیفیت مناسب( نداشته باشید، در 

آن صورت سیستم اندروید تصویر مربوطه را جهت سازگاری کامل با صفحه نمایش دستگاه میزبان 

در بیشتر کوچک یا بزرگ می کند. البته این قابلیت ظاهر چندان مناسبی را به وجود نمی آورد چرا که 

 موارد عکس مورد نظر تار شده و از وضوح و کیفیت مناسب برخوردار نخواهد بود.  
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ی پشتیبانی م patch-9و  XMLهای مبتنی بر  drawableعلاوه بر فایل های گرافیکی، اندروید از 

تعریف می شوند به برنامه نویس این امکان را می دهد  XMLهای که در فایل های  drawableکند. 

جهت تعریف ) stateو همچنین  shapeا رنگ، حاشیه، شیب/طیف رنگ و گوشه ها را در قالب تگ ت

( انیمیشن برای تعریف) transition(، در آن قرار می گیرد viewعکس خاص برای هر وضعیت ای که 

      فایل گرافیکی مورد نظر را تعریف کند.

 viewبودن  ص کرد که در صورت بزرگ ترمی توان مشخ patch-9فایل های گرافیکی به وسیله ی 

 میزبان، کدام بخش از فایل گرافیکی مورد نظر می بایست کشیده )بزرگتر( شود. 

 Drawableنوشت. هر آبجکتی که توابع اینترفیس  Javaرا می توان با کدهای  Drawableفایل های 

 در کد بکار برد. Drawableرا پیاده سازی می کند را می توان به صورت فایل ترسیم شونده/

 ها  viewها در  drawableاستفاده از -5-3

می توان از این ساختار استفاده نمود:  XMLها در  drawableجهت دسترسی و اشاره به 

@drawable/filename  در این ساختار نگارشی .filename ی همان اسم فایل بدون پسوند م

و درج  res/drawable/hello.pngدر مسیر  drawableباشد. برای مثال جهت دستیابی به فایل 

 یید. را به صورت زیر استفاده نما  drawable/hello@، کافی است ساختار UIآن در پس زمینه ی 

<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@+id/textView1" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:background="@drawable/hello" 

    android:text="@string/hello_world" /> 

ها این قابلیت را دارند  viewها اختصاص داد. بیشتر  viewها را به  drawableمی توان با کدنویسی 

عنوان پارامتر ورودی بپذیرند. کد زیر نحوه ی تخصیص یک فایل  فایل منبع مورد نظر را به IDکه 

drawable  را به عنوان تصویر پس زمینه بهImageView    .نمایش می دهد 

ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.image); 

imageView.setImageResource(R.drawable.hello); 



 

 

463 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 ها drawableها و  Bitmapبارگذاری -5-4

استفاده نمایید. در این بخش  Bitmapها در اندروید می توانید از کلاس  bitmapجهت استفاده از 

ایجاد نموده و سپس آن را به آبجکت های  Bitmapخواهید آموخت چگونه با کد جاوا آبجکت های 

Drawable  .و بالعکس تبدیل نمایید 

موجود را با کدنویسی بارگذاری نموده و متعاقبا آن  bitmapاین امکان برای شما وجود دارد که فایل 

 تبدیل کرد.  Drawableها را به آبجکت های 

ایجاد نموده و  assetsدر پوشه ی  Bitmapمثال زیر نمایش می دهد چگونه می توان یک آبجکت 

 اد.تخصیص د ImageViewآن را به المان رابط کاربری 

   AssetManager manager = getAssets(); 

                // read a Bitmap from Assets 

                InputStream open = null; 

                try { 

                        open = manager.open("logo.png"); 

                        Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(open); 

                        // Assign the bitmap to an ImageView in this layout 

                        ImageView view = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1); 

                        view.setImageBitmap(bitmap); 

                } catch (IOException e) { 

                        e.printStackTrace(); 

                } finally { 

                        if (open != null) { 

                                try { 

                                        open.close(); 

                                } catch (IOException e) { 

                                        e.printStackTrace(); 

                                } 

                        } 

                } 

به صورت آبجکت های  res/drawableاز پوشه ی  Drawableهمچنین می توانید به فایل های 

Bitmap  .در کد برنامه دسترسی پیدا کنید. کد زیر این قابلیت را به نمایش می گذارد 

Bitmap b = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.ic_action_search); 

 

 د.تعریف نمایی
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Bitmap originalBitmap = <initial setup>; 

Bitmap resizedBitmap = 

   Bitmap.createScaledBitmap(originalBitmap, newWidth, newHeight, false); 

 می توانید کد زیر را بکار ببرید. Drawableبه  Bitmapبه منظور تبدیل یک آبجکت 

# Convert Bitmap to Drawable 

Drawable d = new BitmapDrawable(getResources(),bitmap); 

 

5-5-Drawable  های مبتنی برXML  

5-5-1-Shape  
Shape  ها نیز یک نوعdrawable  هستند که در فرمتXML  تعریف شده و به توسعه دهنده این

 امکان را می دهند تا آبجکت یا اشکال هندسی با رنگ، حاشیه و شیب رنگ تعریف نمایند. 

های مورد نظر تخصیص داده و از آن ها در المان های  viewوانید این اشکال هندسی را به می ت

 رابط کاربری استفاده نمایید. 

در این است که خود را به صورت اتوماتیک به مقیاس مناسب تنظیم  shapeمزیت استفاده از 

 می کند.   

 را نشان می دهد.  Shapeیک کد زیر نمونه ای از 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<shape 

        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

        android:shape="rectangle"> 

        <stroke 

                android:width="2dp" 

                android:color="#FFFFFFFF" /> 

        <gradient 

                android:endColor="#DDBBBBBB" 

                android:startColor="#DD777777" 

                android:angle="90" /> 

        <corners 

                android:bottomRightRadius="7dp" 

                android:bottomLeftRadius="7dp" 

                android:topLeftRadius="7dp" 

                android:topRightRadius="7dp" /> 
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</shape> 

 

تخصیص  layoutدر فایل  background( propertyمزبور را به ویژگی ) drawableمی توانید 

 تنظیم نمایید.  UIداده و آن را به عنوان تصویر پس زمینه ی 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/myshape" 

    android:orientation="vertical" > 

    <EditText 

        android:id="@+id/editText1" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

         > 

    </EditText> 

    <RadioGroup 

        android:id="@+id/radioGroup1" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio0" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:checked="true" 

            android:text="@string/celsius" > 

        </RadioButton> 

        <RadioButton 

            android:id="@+id/radio1" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="@string/fahrenheit" > 

        </RadioButton> 

    </RadioGroup> 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/calc" 

        android:onClick="myClickHandler"> 

    </Button> 

</LinearLayout> 
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5-5-2-Drawable  های مبتنی برstate  
ویژه تعریف کرد و سپس بسته به وضعیت جاری،  drawableمی توان برای هر وضعیت یک 

drawable  مربوطه را بهview  تخصیص داد. برای مثال تکه کد زیر وضعیت دکمه را در نظر می

 اختصاص می دهد.  viewمربوطه را به  drawableگیرد و سپس با توجه به وضعیت آن، 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

        <item android:drawable="@drawable/button_pressed" 

                android:state_pressed="true" /> 

        <item android:drawable="@drawable/button_checked" 

                android:state_checked="true" /> 

        <item android:drawable="@drawable/button_default" /> 

</selector> 

 

5-5-3-Drawable  هایی که طی انتقال جایگزینdrawable  دیگری می

 ( transition drawableشوند )
، افکت انتقال و جابجایی را تعریف کرده و آن را در کد فعال transitionشما می توانید در تگ 

   جایگزین تصویری قبلی می شود. transitionنمایید. از این طریق یک تصویر طی 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<transition xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

        <item android:drawable="@drawable/first_image" /> 

        <item android:drawable="@drawable/second_image" /> 

</transition> 

 

final ImageView image = (ImageView) findViewById(R.id.image); 

final ToggleButton button = (ToggleButton) findViewById(R.id.button); 

button.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

        @Override 

        public void onClick(final View v) { 

                TransitionDrawable drawable = (TransitionDrawable) image.getDrawable(); 

                if (button.isChecked()) { 

                        drawable.startTransition(500); 

                } else { 

                        drawable.reverseTransition(500); 

                } 

        } 

}); 
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5-6-Drawable  های برداری/توسعه پذیر بدون از دست رفت

 (vector drawableکیفیت )

 vectorهای برداری/ drawable، اندروید به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا 5.0از ویرایش 

به نمایش  vectordrawable.xmlتعریف کنند. کد زیر کاربرد آن را در فایل  SVGمانند فایل های 

های برداری این مزیت را دارد که خود را با توجه به تراکم پیکسلی  drawableه از می گذارد. استفاد

(density .و کیفیت دستگاه میزبان تنظیم می کند ) 

<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

     android:height="64dp" 

     android:width="64dp" 

     android:viewportHeight="600" 

     android:viewportWidth="600" > 

     <group 

         android:name="rotationGroup" 

         android:pivotX="300.0" 

         android:pivotY="300.0" 

         android:rotation="45.0" > 

         <path 

             android:name="v" 

             android:fillColor="#000000" 

             android:pathData="M300,70 l 0,-70 70,70 0,0 -70,70z" /> 

     </group> 

 </vector> 

به کتابخانه های اندروید اضافه  AnimatedVectorDrawableکلاس جدیدی به نام ، 5.0از ویرایش 

های برداری را با انیمیشن ترکیب کند )ویژگی  drawableشد که به برنامه نویس اجازه می دهد تا 

متحرک  AnimatorSetیا  ObjectAnimatorرا با انیمیشن های تعریف شده توسط  drawableهای 

و پویا کند(. برای مشاهده ی مثال هایی بیشتر می توانید به آدرس 

http://blog.sqisland.com/2014/10/first-look-at-animated-vector-drawable.html 

 مراجعه نمایید.

یا ورژن های قدیمی تر چارچوب نرم افزاری  platformهای برداری در  drawable برای استفاده از

)یک کتابخانه که امکان استفاده  VectorDrawableCompatی توانید از کتابخانه ی م      اندروید، 

 های برداری در ورژن های قبلی اندروید را فراهم می آورد( استفاده نمایید.    drawableاز 
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5-7-Drawable animation  تعریف انیمیشن با بارگذاری یک(

drawable )پس از دیگری 

 ()setBackgroundResourceتعریف کرده و با استفاده از متد  animation drawableمی توانید 

هایی را با حالت  drawableتخصیص دهید. اندروید به شما این امکان را می دهد تا  Viewآن را به 

 انیمیشن یکی پس از دیگری نمایش دهید. 

<!-- Animation frames are phase*.png files inside the 

 res/drawable/ folder --> 

 <animation-list android:id="@+id/selected" android:oneshot="false"> 

    <item android:drawable="@drawable/phase1" android:duration="400" /> 

    <item android:drawable="@drawable/phase2" android:duration="400" /> 

    <item android:drawable="@drawable/phase3" android:duration="400" /> 

 </animation-list> 

ImageView img = (ImageView)findViewById(R.id.yourid); 

img.setBackgroundResource(R.drawable.your_animation_file); 

 // Get the AnimationDrawable object. 

 AnimationDrawable frameAnimation = (AnimationDrawable) img.getBackground(); 

 // Start the animation (looped playback by default). 

 frameAnimation.start(); 

ارث بری کرده و توابع اینترفیس  Drawableهمچنین می توانید آبجکتی پیاده سازی کنید که از کلاس 

Animatable .را پیاده سازی می کند 

Drawable می توان با استفاده از کتابخانه ی  های برداری راVectorDrawableCompat  در ورژن

 های قبلی های اندروید نیز بکار برد. 

5-7-1-Drawable  هایnine-patch  فایل های ترسیم شونده ی منعطف با(

 کناره های بسط پذیر( 

ی عکس تار می یک عکس دارید و زمانی که شما این تصویر را می کشید، کناره یا لبه  تصور کنید

شود. حال اگر شما تصویری داشته باشید که وسط آن تغییر نکرده و ثابت بماند )با کشیدن تصویر 

تعریف  patch-9تار نشود(، می توانید آن بخش هایی که با بزرگتر شدن عکس مات نمی شوند را 

نظر اندازه تغییر کنید. سیستم اندروید در زمان اجرای برنامه بخش های علامت گذاری نشده را از 
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نمی دهد، اما سایر بخش ها را کش داده و عکس را بزرگ می کند. بدین وسیله زمانی که تصویر 

 برای کاربر به نمایش در می آید، کیفیت آن کاهش نمی یابد.

Drawable  9های-patch فایل های ترسیم شونده تصویری هستند که یک پیکسل اضافی در ،

اندازه بندی  viewسمت چپ می توانید ناحیه ای تعریف کنید که متناسب با حاشیه دارند. در بالا و 

 است.  stretch areaو در صورت لزوم بزرگ می شوند. این ناحیه 

 

قرار گیرد که اجازه ی نوشتن بر روی آن را داشته باشد  viewدر یک است قرار  drawableچنانچه 

در کناره های سمت راست و پایین ناحیه ای  (، در آن صورت می توانیدButton)همچون آبجکت 

 تعریف کنید که در آن متن امکان درج را داشته باشد.

ADT  برنامه ای به نامdraw9patch  در پوشه یandroid-sdk/tools ه می دهد که ساخت ارائ

drawable  9های انعطاف پذیر و-patch  .را آسان می سازد 

5-8-Drawable  های اختصاصی 
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بهره می  Canvas APIاز  UIهای اختصاصی تعریف کنید که برای نمایش در  drawableید می توان

 drawableفایل های ترسیم شونده یا  Canvas APIمی توانید با استفاده از تمامی توابع/     گیرند.

 را متناسب با نیاز خود تنظیم و طراحی کنید. 

 های اختصاصی drawableساخت -5-9

ایجاد کرده و قالب آماده ی  com.vogella.android.drawables.customام پروژه جدید به ن

Empty Activity  .را برای توسعه ی پروژه ی خود انتخاب نمایید 

 را به صورت زیر پیاده سازی نمایید.  Drawableکلاس اختصاصی 

package com.vogella.android.drawables.custom; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapShader; 

import android.graphics.Canvas; 

import android.graphics.ColorFilter; 

import android.graphics.Paint; 

import android.graphics.PixelFormat; 

import android.graphics.RectF; 

import android.graphics.Shader; 

import android.graphics.drawable.Drawable; 

public class MyRoundCornerDrawable extends Drawable { 

        private Paint paint; 

        public MyRoundCornerDrawable(Bitmap bitmap) { 

                BitmapShader shader; 

                shader = new BitmapShader(bitmap, Shader.TileMode.CLAMP, 

                                Shader.TileMode.CLAMP); 

                paint = new Paint(); 

                paint.setAntiAlias(true); 

                paint.setShader(shader); 

        } 

        @Override 

        public void draw(Canvas canvas) { 

                int height = getBounds().height(); 

                int width = getBounds().width(); 

                RectF rect = new RectF(0.0f, 0.0f, width, height); 

                canvas.drawRoundRect(rect, 30, 30, paint); 

        } 

        @Override 

        public void setAlpha(int alpha) { 

                paint.setAlpha(alpha); 

        } 

        @Override 

        public void setColorFilter(ColorFilter cf) { 

                paint.setColorFilter(cf); 
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        } 

        @Override 

        public int getOpacity() { 

                return PixelFormat.TRANSLUCENT; 

        } 

} 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. layoutبرای استفاده از این کلاس در متن پروژه، فایل 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <ImageView 

        android:id="@+id/image" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:contentDescription="TODO" /> 

</RelativeLayout> 

خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. کد فرض را بر این می  MainActivityپیاده سازی کلاس 

 خود دارید.  drawableدر پوشه ی  dog.pngبه نام  bitmapگذارد شما یک فایل 

package com.vogella.android.drawables.custom; 

import java.io.InputStream; 

import android.app.Activity; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.widget.ImageView; 

public class MainActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                ImageView button = (ImageView) findViewById(R.id.image); 

                InputStream resource = getResources().openRawResource(R.drawable.dog); 

                Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(resource); 

                button.setBackground(new MyRoundCornerDrawable(bitmap)); 

        } 

} 
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 بخش سوم :

طراحی اپلیکیشن بر اساس اصول و قواعد مشخص/با 

 ها  styleها و  themeستفاده از ا

این آموزش اصول طراحی بهینه ی اپلیکیشن را برای شما تشریح می کند. سپس شرح می دهد 

 ایجاد کرده و بکار ببرید.  themeو  styleمی توانید در اپلیکیشن های خود              چگونه 

 در اندروید UIاصول طراحی -5-10

لیکیشن های خود بهتر است از اصول زیر پیروی نمایید. این اصول کارامد برای اپ UIجهت تعریف 

شرح داده شده  http://developer.android.com/design/index.htmlبه تفصیل تحت آدرس 

 اند.  
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1. UI .را طوری طراحی کنید که با توجه به قابلیت لمس بهینه و کارامد باشد 

 تنها آنچه لازم است نمایش دهید. .2

، با این وجود لازم است امکان از کاربر اجازه بگیرید یعملیات هر رای انجاملزومی ندارد ب .3

 لغو عملیات یا بازگرداندن آن را برای کاربر مهیا کنید. 

 را مختل نمایید. UIتنها در صورت لزوم تعامل کاربر با  .4

پیغام ها را تا حد امکان مختصر نگه داشته و از عکس برای رساندن مفهوم مورد نظر  .5

 فاده نمایید.است

برنامه و ظاهر آن را طوری طراحی نمایید که اطلاعات کاربر به طور امن در آن نگهداری  .6

 شده و هیچگاه از دست نرود.

 به کاربران این امکان را بدهید تا آیتم های لازم را سریع ایجاد کنند.  .7

 اگر ظاهر یکسان است، در آن صورت رفتار نیز باید یکسان باشد. .8

 ری به کاربر کمک کنید اما تصمیم نهایی را به او واگذار نمایید. در تصمیم گی .9

در خصوص طراحی و توسعه ی برنامه نیز روش های بهینه وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره 

 می کنیم: 

 

  یک اپلیکیشن  –در طراحی اپلیکیشن راندمان و کارایی بهینه در مرتبه ی اول قرار می گیرد

طراحی شده باشد طبیعتا با سرعت قابل توجهی اجرا می شود. زمان  که به صورت بهینه

ثانیه به طول بیانجامد. بعلاوه تمامی  1اجرای )اولیه( اپلیکیشن به طور متوسط نباید بیش از 

 عملیات طولانی باید به طور ناهمزمان اجرا شوند.   

 بازخورد می بایست  –د اپلیکیشن خود را طوری طراحی کنید که با سرعت با کاربر تعامل کن

سریعاً در اختیار کاربر قرار گیرد. در صورت اجرای عملیات طولانی بهتر است پیغام کوتاهی 

 برای کاربر به نمایش بگذارید.  UIدر 

  اپلیکیشن شما می بایست  –در طراحی اپلیکیشن حداقل مصرف باتری را در نظر بگیرید

فعال و قابل  UIر صورتی که اپلیکیشن در حداقل میزان مصرف باتری را داشته باشد. د

به  listenerمشاهده نیست، تمامی آپدیت های مربوط به رابط کاربری و گوش فراخوان ها )

هایی نظیر متصل بودن دستگاه به  eventمی توانید به          رخدادها( را غیرفعال نمایید. 
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 ت های طولانی را فعال نمایید.شارژر گوش داده و به محض اتفاق افتادن این رخداد، آپدی

چنانچه لازم است داده های حجیمی را از طریق آپدیت از سرور خارجی واکشی نمایید، بهترین 

می باشد. با پیاده سازی این سرویس شما تنها  Google push notificationگزینه سرویس 

 رس باشند.  های لازم در دست زمانی اجازه ی اتصال به اینترنت را می دهید که داده

  در دسترس قرار دادن داده های اخیر در اختیار کاربر در زمان راه اندازی اولیه اپلیکیشن– 

اپلیکیشنی که شما می نویسید می بایست در صورت امکان داده های اخیر را به محض بالا 

ها از آمدن برنامه در اختیار کاربر خود قرار دهد. بنابراین توصیه می شود برای واکشی داده 

ها بهره بگیرید تا از این طریق  service( از external serversسرویس دهنده های خارجی )

 اپلیکیشن از هم جدا شوند.  UIعملیات بازیابی اطلاعات و لایه ی 

  ( بی مورد به اینترنت خودداری کندpush notification  یک سرویس است که ارتباط بین سرویس

فراهم می آورد. موارد کاربرد آن عبارت است: همگام سازی، اعمال  دهنده و سرویس گیرنده را

 pushتغییرات بلادرنگ بر روی سرویس گیرنده، چت سرویس دهنده. به عبارت دیگر 

notification  پیامی است که به کاربر خارج از اپلیکیشن ارائه می دهید(. همچنین توصیه می

دسترسی دارد،  wifiی نمایید. زمانی که دستگاه به شود وضعیت جاری اتصال به اینترنت را بررس

 طبیعتا اپلیکیشن شما امکان دانلود اطلاعات بیشتری را خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اصول طراحی اپلیکیشن های اندرویدی، می توانید به آدرس 

http://developer.android.com/design/index.html .مراجعه نمایید 

. نباید 1( برای آیکون ها چند نکته لازم به توضیح است: filenameدر خصوص انتخاب اسم ) :کتهن

. اسم آیکون نباید با عدد آغاز شود 2در اسم آیکون ها از حروف و کاراکترهای خاص استفاده نمایید 

 . لازم است اسم آیکون با حروف کوچک نوشته شود.3

ساخت محتوای تبلیغاتی: 

http://developer.android.com/distribute/tools/promote/device-art.html -  سایت

Device Art Generator  به شما این امکان را می دهد تا محتوای تبلیغاتی برای اپلیکیشن خود
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ایجاد نمایید و عکس برنامه ی خود را در یک قاب زیبا جایگذاری نمایید. کافی است یک تصویر از 

 نمایش تهیه نموده و سپس آن را بر روی دستگاه مناسب جایگذاری نمایید.اپلیکیشن در صفحه 

 

 Responsiveطراحی انعطاف پذیر و واکنش گرا برای اپلیکیشن )-5-10-1

design) 

امروزه قابلیت بزرگ یا کوچک شدن اپلیکیشن متناسب با نمایشگر و عرض صفحه ی دستگاه 

ه تقریبا هر برنامه ای باید از آن برخوردار باشد. از میزبان یک ویژگی پایه ای قملداد می شود ک

اپلیکیشن خود را طوری طراحی نمایید که با توجه به نمایشگر  UIاین رو توصیه می شود حتما 

دستگاه خود را اندازه بندی کرده و ظاهری زیبا را در راستای تجربه ی کاربری مطلوب از خود ارائه 

 دهد. 
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را به نمایش بگذارد. در  fragmentکیشن می بایست در لحظه تنها یک در یک نمایشگر کوچک، اپلی

را  fragmentحالی که در صورت عریض بودن دستگاه میزبان بایستی بتواند دو یا حتی طور سه 

 در آن واحد نمایش دهد.

 به راحتی مشاهده می شود.در تصویر زیر این رویکرد در طراحی لایه ی رابط کاربری اپلیکیشن 

 

 

نانچه عرض صفحه نمایش دستگاه میزبان از یک حد معین بزرگتر می شود، بهتر است برای ارائه چ

 w1000dpاز حالت نمایش تمام صفحه استفاده نکنید. این حد معمولا بالای  UIی نوشته ها در 

می باشد. تحقیقات انجام گرفته حاکی از آن است که در این حالت کاربر مجبور می شود جهت 

محتوا سر خود را بیش از حد به چپ یا راست حرکت دهد که در کل تجربه ی کاربری ضعیفی  خواندن

 را به دنبال خواهد داشت.

دسترسی  res/values/dimens.xmlاین است که به فایل  margin pointsیک راه برای پیاده سازی 

تعریف نمایید. پس از آن ها( مقدار یا اندازه ی معینی را  marginپیدا کرده و برای خطوط حاشیه )

فایل مربوطه، برای نمایشگرهای عریض تر مقادیر  resource qualifierمی توانید با استفاده از 

margin .متفاوت تعیین نمایید 
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 در اپلیکیشن themeو  styleاستفاده از -5-11

 materialطراحی ساده و بهینه برای اپلیکیشن های اندرویدی با -5-11-1

design/ذاری و تم گmaterial design 

برای اپلیکیشن های اندرویدی طی سالیان تغییر زیادی کرده است.  UIاصول و رهنمودهای طراحی 

 Holoاندروید و تحت نام  3.0اولین تغییر بزرگ در طراحی ظاهر اپلیکیشن های اندرویدی با ویرایش 

style  سیستم عامل اندروید، طراحی  5.0معرفی شد. از ویرایشUI  بار دیگر با ارئه یmaterial 

design  ،طراحی ساده و تا حد امکان بدون عکس( متحول شد. این الگوی طراحی رابط کاربری(

 معرفی نموده و جهت تعامل با کاربر بیشتر از انیمیشن بهره می گیرد. layoutرا در  depthمفهوم 

ها را در اختیار توسعه دهندگان  آدرس زیر تعداد زیادی منبع قابل دانلود همچون مجموعه آیکون

 .https://developer.android.com/design/downloads/index.htmlقرار می دهد: 

برای طراحی ظاهر اپلیکیشن توصیه می  material design(، الگوی API 21اندروید ) 5.0از ویرایش 

 شود.

Material design  یک الگو جهت طراحیUI م اصول قدیمی طراحی است که هدف اصلی آن ادغا

با قابلیت ها و فناوری های نوین می باشد. این راهنمای جامع همچنین توانسته تعادلی میان کارایی 

و زیبایی را به ارمغان بیاورد و سازوکاری جالب برای طراحی سایت های جدید ارائه دهد. محیط و 

جدید  API( و widgetابط کاربری )( تم نوین، المان های ر android platformبستر اجرای اندروید )

های اختصاصی( و پیاده سازی انیمیشن در اختیار توسعه دهندگان قرار  shadowبرای سایه انداختن )

 می دهد. 

Material design  با تخصیصelevation level  میزان فاصله ی بین دو المان که بر روی یکدیگر(

این امکان را برای طراح مهیا می کند تا المان های رابط کاربری ها،  viewمی گیرند( به                قرار

تخصیص دهید. حال  viewبه  dpرا باید بر حسب  Elevation levelرا بر روی یکدیگر ترسیم نماید. 

جهت تنظیم میزان فاصله ی دو المان که بر روی هم قرار می گیرند، می بایست خصیصه 

(attribute )android:elevation در تعریف فایل  راlayout  .تنظیم نمایید 
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(، لازم است activityبین دو المان با کدنویسی )در کلاس های  elevationجهت مقداردهی میزان 

را فراخوانی نمایید. اندروید بر اساس مقدار اختصاص یافته به  ()View.setElelvationمتد 

elevation( سایه های اختصاصی ،shadow بر روی المان ).ها می اندازد 

Material design  همچنینAPI  ها و توابع بهینه تری را برای پیاده سازی انیمیشن ارائه نموده و

 همچنین تنوع انیمیشن ها را نسبت به قبل افزایش داده است. 

 

  themeو  styleشرح مفهوم -5-11-2
خود )همچون رنگ و فونت(  اندروید به شما این امکان را می دهد تا ظاهر کامپوننت های اندرویدی

هایی  attributeتعریف نمایید. این امکان به شما اجازه می دهد تا تمامی  XMLرا در فایل های 

که ظاهر اپلیکیشن را تعریف و سبک دهی می کنند به صورت یکجا و در یک مکان واحد مقداردهی 

 نمایید. 

( برای سبک دهی به )تنظیم و طراحی resourceآن دسته از المان هایی که در فایل منابع و محتوا )

نامیده می شوند و آن دسته از المان هایی که  styleها مورد استفاده قرار می گیرند،  viewظاهر( 

 نام دارند.    themeیا اپلیکیشن تعبیه شده باشند،  activityویژه ی سبک دهی و تنظیم ظاهر یک 

پروژه  res/values/در پوشه ی اصلی  XMLیک فایل ، لازم است themeیا  styleبه منظور تعریف 

مورد نظر می بایست تگ  XML( فایل root nodeی خود ذخیره نمایید. گره اول و اصلی )

<resources>  می باشد. به منظور تعریفstyle  وtheme می بایست یک المان با تگ ،style  و

می تواند یک یا چندین آیتم در دل خود  تعریف نمایید. این المان name( attributeیک خصیصه ی )

 های نام گذاری شده را تعیین نماید.   attributeداشته باشد و مقادیر 

 را نمایش می دهد. styleکد زیر نمونه ای از تعریف یک 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <style name="text"> 

        <item name="android:padding">4dip</item> 
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        <item name="android:textAppearance">?android:attr/textAppearanceLarge</item> 

        <item name="android:textColor">#000000</item> 

    </style> 

    <style name="layout"> 

        <item name="android:background">#C0C0C0</item> 

    </style> 

</resources> 

، می بایست به این صورت اقدام layoutبرای المان های موجود در فایل  styleبه منظور تعریف 

 .  style=”@style/textنمایید: 

Style  ها وtheme  ها می توانند به واسطه یattribute  پدر )میزبان( تگstyle ویژگی های والد ،

مورد نظر تمامی  styleدر واقع بدین وسیله  پشتیبانی نمایند. inheritanceخود را به ارث برده و از 

های انتخابی را بازنویسی  attributeپدر خود به ارث برده و می تواند  styleتنظیمات را از 

(overwrite .کند ) 

 

 جاری themeها در  attributeدسترسی و اشاره به -5-12-3
ها وجود دارد را در فایلی به نام  دهی آن styleهای استاندارد که امکان  attributeاندروید تمامی 

R.attr  فهرست کرده است. این فایل تحت آدرس

http://developer.android.com/reference/android/R.attr.html  .قابل دسترسی می باشد 

جاری  themeهای  attribute، به  android:attr?(notationمی توانید با استفاده از دستور نگارشی )

ترسی داشته باشید. به عبارت دیگر شما می توانید با استفاده از این دستور به خصیصه اندروید دس

 جاری اشاره کنید.   themeدر  style( attributeی )

به اندروید دستور می دهد تا مقدار  android:attr/listPreferredItemHeight?به عنوان مثال کد 

 را در تم جاری بکار ببرد. listPreferredItemHeightاختصاص یافته به خصیصه ی 

 اندروید را اعمال می کند. 4.0استایل دکمه های ویرایش  UIزیر به المان های دکمه در  layoutفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <LinearLayout 

        style="?android:attr/buttonBarStyle" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:orientation="horizontal" > 

        <Button 

            android:id="@+id/Button01" 

            style="?android:attr/buttonBarButtonStyle" 

            android:layout_width="0dp" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="1" 

            android:text="Show" /> 

        <Button 

            android:id="@+id/Button02" 

            style="?android:attr/buttonBarButtonStyle" 

            android:layout_width="0dp" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_weight="1" 

            android:text="Change" /> 

    </LinearLayout> 

    <EditText 

        android:id="@+id/myView" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:ems="10" > 

        <requestFocus /> 

    </EditText> 

</LinearLayout> 
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5-12-4-Theme  چیست؟ 
Theme  عبارت است یکstyle  که به جای یکview  به کل یکactivity  )یک صفحه از اپلیکیشن(

 تفاوتی ندارد.    styleیا اپلیکیشن اعمال می شود. روش تعریف آن با تعریف 

درون ساخته ی محیط  themeاختصاصی را با ارث بری از  themeیک مثال بعدی نحوه ی تعریف 

 ( شرح می دهد. platformاندروید )

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <style name="MyTheme" parent="android:Theme.Light"> 

        <item name="android:windowNoTitle">true</item> 

        <item name="android:windowBackground">@color/translucent_red</item> 

        <item name="android:listViewStyle">@style/MyListView</item> 

    </style> 
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    <style name="MyListView" parent="@android:style/Widget.ListView"> 

        <item name="android:listSelector">@drawable/ic_menu_home</item> 

    </style> 

</resources> 

 های خود محیط اندروید themeاستفاده از -5-13

و کتابخانه ی الزم برای پشتیبانی از  material designاستفاده از -5-13-1

 آن در طراحی اپلیکیشن اندرویدی

 material designبه بعد کتابخانه های اندروید، توسعه دهندگان به استفاده از  21ورژن API/از 

 ی شوند. جهت طراحی ظاهر اپلیکیشن ترغیب م

 @android:style/Theme.Material (dark version) 

 @android:style/Theme.Material.Light (light version) 

 @android:style/Theme.Material.Light.DarkActionBar 

در طراحی اپلیکیشن هایی که برای ویرایش های قدیمی اندروید  material designبرای پیاده سازی 

های این الگوی  styleو  themeاستفاده نمایید که  Support libraryد، بایستی از یک نوشته شده ان

را در اختیار شما قرار دهد.  برای دسترسی به این کتابخانه می توانید به آدرس  UIطراحی 

https://developer.android.com/training/material/compatibility.html  مراجعه فرمایید. با

در طراحی ظاهر برنامه در ورژن های قدیمی  material designز این کتابخانه می توانید از استفاده ا

 تر اندروید بهره بگیرید.
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 theme (Styling the color palette)تنظیم رنگ های پایه ی -5-13-2
شما می توانید رنگ های پایه ی تم ها را سفارشی تنظیم نمایید.  material designبا معرفی 

 تصویر زیر تعداد زیادی از این رنگ ها را نمایش می دهد.

 

را نمایش می دهد )این فایل  XMLکد زیر نحوه ی استایل دهی و تنظیم رنگ تصویر بالا در فایل 

 .تعریف شده است( res/values/در پوشه ی 

<resources> 

  <style name="AppTheme" parent="android:Theme.Material"> 

    <!-- Main theme colors --> 

    <!--   your app branding color for the app bar --> 

    <item name="android:colorPrimary">@color/primary</item> 

    <!--   darker variant for the status bar and contextual app bars --> 

    <item name="android:colorPrimaryDark">@color/primary_dark</item> 

    <!--   theme UI controls like checkboxes and text fields --> 

    <item name="android:colorAccent">@color/accent</item> 

  </style> 

</resources> 
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)نوار نمایشگر وضعیت کلی  status barظاهر  android:statusBarColorمی توانید با مقداردهی 

دستگاه( را نیز تنظیم و به اصطلاح سبک دهی نمایید. به صورت پیش فرض، 

android:statusBarColor  مقدارandroid:colorPrimaryDark  .را به ارث می برد 

 ها view groupهای فردی و  viewسبک دهی و تنظیم ظاهر -5-13-3
ی یک را برا  android:themeاندروید این امکان برای برنامه نویس فراهم شده تا  5.0از ویرایش 

view  تنظیم و مقداردهی کند. با استفاده از اینattribute  می توانtheme  و ظاهر کلی یک

view  وview .های فرزند آن را تغییر داد 

 ا و استفاده از آن هاه themeتمرین: تعریف 

 هدف تمرین

های اختصاصی  themeهای پیش فرض خود اندروید،  themeدر تمرین حاضر علاوه بر استفاده از 

و دلخواه خود را تعریف خواهید نمود. می توانید برای این تمرین از یک اپلیکیشن آماده استفاده 

( یک پروژه ی جدید IDEنویسی اندروید ) کنید و یا با استفاده از ویزارد ساخت پروژه محیط برنامه

 تعریف نمایید.

 از پیش تعریف شده و آماده themeاستفاده از -5-14

نظیم نموده ت  android:Theme.Material.Light.DarkActionBarاپلیکیشن را جهت استفاده از 

 دیگر ایجاد کرده و آن را نیز تست کنید.  themeو آن را تست نمایید. سپس یک 

 دلخواه خود را انتخاب نمایید. themeتوانید می 

 اختصاصی themeتمرین: پیاده سازی یک 
قالب های آماده و الگوی های ساخت پروژه  Googleنکته: تیم توسعه دهندگان اندروید در 

(template را به طور مداوم تغییر می دهند. به دنبال این تغییر ممکن است فایل های سبک )

های پایه که تم های دیگر از آن ارث  theme( از قبل ایجاد شده باشند یا style resourceدهی )

 می شوند( به کلی تغییر کرده باشد.   extendمی برند )
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را برای ورژن اندرویدی که برنامه را بر روی آن تست می کنید، ایجاد نمایید.  styles.xmlابتدا فایل 

( مربوطه را برای پوشه ای version qualifierژن )ور  qualifierبرای این منظور لازم است بخش 

 که دربردارنده ی فایل مورد نظر است، ارائه نمایید. 

 ند.کرا در فایل تعریف می  b0b0ff#اضافه نموده که مقدار رنگ  my-colorیک ثابت رنگ به نام 

AppTheme  را ایجاد نمایید. با اضافه شدن اینstyle می بایست ( مقدار خصوصیتproperty )

android:windowBackground  .با مقدار رنگی که شما تعریف می کنید جایگزین شود 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

        <color name="my_color">#b0b0ff</color> 

        <style name="AppTheme" parent="@android:style/Theme.Material.Light.DarkActionBar"> 

                <item name="android:windowBackground">@color/my_color</item> 

        </style> 

        <style name="ToolbarStyling"> 

                <item name="android:background">@color/colorPrimary</item> 

        </style> 

</resources> 

تم را به اپلیکیشن خود اعمال نمایید. هم اکنون رنگ پس زمینه ی اپلیکیشن بایستی تغییر کرده این 

 باشد.
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 بخش چهارم :

 تصاویر زنده در اندروید/wallpaperآموزش ساخت 

آموزش حاضر به شرح نحوه ی ساخت تصاویر زنده برای سیستم عامل اندروید می پردازد. پروژه 

نوشته شده و  Javaزبان  1.6، با ویرایش Eclipse 4.2حث در محیط برنامه نویسی های این مب

 سیستم عامل اندروید می باشد. 4.1مبتنی بر ورژن 

 مرور کلی -5-15
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5-15-1-Live Wallpapers /  تصاویر زنده 
Live wallpaper  تصاویر پس زمینه ای پویا و تعاملی هستند که در صفحه ی اصلی سیستم

می نشینند. این تصاویر زنده از بسیاری جهات شبیه به دیگر اپلیکیشن های  home screenعامل/

 اندرویدی بوده و قادر هستند از اغلب قابلیت های سیستم اندروید مانند سایر برنامه ها بهره ببرند.

  live wallpaperنحوه ی ساخت -5-15-2
ایجاد نموده و ویژگی های کلی آن را  XMLلازم است یک فایل  live wallpaperبه منظور ساخت 

در فایل مزبور اعلان نمایید. فایل نام برده می بایست توصیفی کلی از اپلیکیشن، یک پیش نمایش 

تعریف می شود را دربرداشته  preferencesکه در قالب  Activityو لینک به تنظیمات اکتیویتی 

 را مطابق نیاز تنظیم نمایید.  activityمی توانید  preferencesباشد. شما بعده ها از طریق 

را به ارث می برد. در واقع  WallpaperServiceسپس یک سرویس تعریف می کنید که کلاس 

تمامی تصاویر زنده در سیستم اندروید از این کلاس پایه ارث بری کرده و مشتق می شوند. متد 

onCreateEngine()  را پیاده سازی کرده و یک آبجکت از جنس

android.service.wallpaper.WallpaperService.Engine  به عنوان خروجی از متد بازگردانی

(، انیمیشن )متحرک lifecycle eventنمایید. این آبجکت ها رخدادهای مربوط به چرخه ی حیات )

متدهای مربوط به چرخه ی  Engineرا مدیریت می کنند. کلاس  live wallpaperسازی( و ترسیم 

در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که از جمله ی آن می توان به  حیات را

onCreate()،onSurfaceCreated()،onVisibilityChanged()،onOffsetsChanged()  ،

onTouchEvent()  وonCommand()      .اشاره کرد 

( مقدار manifestبرای استفاده از سرویس مورد نظر می بایست داخل فایل تنظیمات اپلیکیشن )

android:permission  داخل تگ( راservice برابر )android.permission.BIND_WALLPAPER 

را بر  actionالمان  android:nameمقدار خصیصه ی  intent-filterقرار داده و سپس داخل تگ 

 تنظیم نمایید.  android.service.wallpaper.WallpaperServiceروی 
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( اعلان نمایید که اپلیکیشن از AndroidManifest.xmlایل تنظیمات )همچنین لازم است داخل ف

استفاده می کند. به دنبال این تنظیم، دستگاه هایی   android.software.live_wallpaperامکان 

  پشتیبانی نمی کنند، قابلیت نصب نرم افزار شما را نخواهد داشت. live wallpaperکه از 

 

 wallpaperبرای تنظیم  intentاستفاده از -5-15-3

سبب  intentفعال شده و این  intentمی توانید یک دکمه تعریف کنید که با کلیک بر روی آن یک 

را برای  Wallpaperدوم امکان انتخاب  activityدیگری می شود. سپس در  activityراه اندازی 

 کاربر فراهم آورید. 

// Button to set the Wallpaper 

public void onClick(View view) { 

        Intent intent = new Intent(                     WallpaperManager.ACTION_CHANGE_LIVE_WALLPAPER);       

intent.putExtra(WallpaperManager.EXTRA_LIVE_WALLPAPER_COMPONENT, 

                new ComponentName(this, MyWallpaperService.class)); 

        startActivity(intent); 

} 

 در اندروید Live Wallpaperمثالی از پیاده سازی 

 activityایجاد نمایید. لازم به ایجاد  de.vogella.android.wallpaperیک پروژه ی جدید به نام 

 نیست. 

 نیز را ایجاد نمایید.  mywallpaper.xmlو فایل   res/xml/پوشه ی

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wallpaper 

        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

        android:thumbnail="@drawable/icon" 

        android:description="@string/wallpaper_description" 

android:settingsActivity="de.vogella.android.wallpaper.MyPreferencesActivity"/> 

را شامل می  wallpaperیک پیش نمایش )در قالب یک تصویر کوچک( و توصیف از این فایل 

 که امکان تنظیم آن را برای کاربر فراهم می کند، activityمی توانید یک لینک به                 شود. 

( AndroidManifest.xmlلحاظ نمایید. این فایل محتوا به فایل تنظیمات اپلیکیشن ) XMLدر فایل 

 ل بوده و به آن لینک می شود. متص
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در فایل حاضر قادر خواهید بود یک تصویر کوچک به عنوان  android:thumbnailبا مقداردهی 

انتساب می دهید  attributeفعال ارائه نمایید. مقداری که به این  live wallpaperپیش نمایش از 

 اشاره می کند.  drawableدر واقع به یک 

به صورت  MyWallpaperServiceرا جهت تعریف سرویس   AndroidManifest.xmlمحتوای فایل

یشن در این فایل را جهت افزودن قابلیت جدید به اپلیک uses-featureزیر ویرایش نمایید. سپس تگ 

 اضافه کنید. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.wallpaper" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <service 

            android:name="MyWallpaperService" 

            android:enabled="true" 

            android:label="Wallpaper Example "            

android:permission="android.permission.BIND_WALLPAPER" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.service.wallpaper.WallpaperService" > 

                </action> 

            </intent-filter> 

            <meta-data 

                android:name="android.service.wallpaper" 

                android:resource="@xml/mywallpaper" > 

            </meta-data> 

        </service> 

        <activity 

            android:name=".MyPreferencesActivity" 

            android:exported="true" 

            android:label="@string/app_name"            

android:theme="@android:style/Theme.Light.WallpaperSettings" > 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".SetWallpaperActivity" 

            android:label="@string/app_name"            

android:theme="@android:style/Theme.Light.WallpaperSettings" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 
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    </application> 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="10" /> 

    <uses-feature 

        android:name="android.software.live_wallpaper" 

        android:required="true" > 

    </uses-feature> 

</manifest> 

 را تعریف نموده و المان های ترسیم شده را در آن ذخیره نمایید.  MyPointکلاس 

package de.vogella.android.wallpaper; 

public class MyPoint { 

        String text; 

        private int x; 

        private int y; 

        public MyPoint(String text, int x, int y) { 

                this.text = text; 

                this.x = x; 

                this.y = y; 

        } 

} 

ری اطلاعات مربوط به را در جهت نگهدا prefs.xmlجدید ایجاد نمایید. سپس فایل  activityیک 

 ایجاد کنید.  res/xmlتنظیمات در پوشه ی 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

        <CheckBoxPreference android:key="touch" 

                android:title="Enable Touch"></CheckBoxPreference> 

        <EditTextPreference android:key="numberOfCircles" 

                android:title="Number of Circles"></EditTextPreference> 

</PreferenceScreen> 

 مایید. به همراه کلاس زیر ایجاد ن MyPreferencesActivityجدید به نام  activityیک 

package de.vogella.android.wallpaper; 

import android.os.Bundle; 

import android.preference.Preference; 

import android.preference.Preference.OnPreferenceChangeListener; 

import android.preference.PreferenceActivity; 

import android.widget.Toast; 

public class MyPreferencesActivity extends PreferenceActivity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                addPreferencesFromResource(R.xml.prefs); 

                // add a validator to the "numberofCircles" preference so that it only 

                // accepts numbers 

                Preference circlePreference = getPreferenceScreen().findPreference( 
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                                "numberOfCircles"); 

                // add the validator              circlePreference.setOnPreferenceChangeListener(numberCheckListener); 

        } 

        /** 

         * Checks that a preference is a valid numerical value 

         */ 

        Preference.OnPreferenceChangeListener numberCheckListener = new OnPreferenceChangeListener() { 

                @Override 

                public boolean onPreferenceChange(Preference preference, Object newValue) { 

                        // check that the string is an integer 

                        if (newValue != null && newValue.toString().length() > 0 

                                        && newValue.toString().matches("\\d*")) { 

                                return true; 

                        } 

                        // If now create a message to the user                        Toast.makeText(MyPreferencesActivity.this, 

"Invalid Input", 

                                        Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                        return false; 

                } 

        }; 

} 

 را به صورت زیر پیاده سازی کنید.  Wallpaperبدنه ی کلاس سرویس 

package de.vogella.android.wallpaper; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.graphics.Canvas; 

import android.graphics.Color; 

import android.graphics.Paint; 

import android.os.Handler; 

import android.preference.PreferenceManager; 

import android.service.wallpaper.WallpaperService; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.SurfaceHolder; 

public class MyWallpaperService extends WallpaperService { 

        @Override 

        public Engine onCreateEngine() { 

                return new MyWallpaperEngine(); 

        } 

        private class MyWallpaperEngine extends Engine { 

                private final Handler handler = new Handler(); 

                private final Runnable drawRunner = new Runnable() { 

                        @Override 

                        public void run() { 

                                draw(); 

                        } 

                }; 

                private List<MyPoint> circles; 

                private Paint paint = new Paint(); 
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                private int width; 

                int height; 

                private boolean visible = true; 

                private int maxNumber; 

                private boolean touchEnabled; 

                public MyWallpaperEngine() { 

                        SharedPreferences prefs = PreferenceManager                                       

.getDefaultSharedPreferences(MyWallpaperService.this); 

                        maxNumber = Integer 

.valueOf(prefs.getString("numberOfCircles", "4")); 

                        touchEnabled = prefs.getBoolean("touch", false); 

                        circles = new ArrayList<MyPoint>(); 

                        paint.setAntiAlias(true); 

                        paint.setColor(Color.WHITE); 

                        paint.setStyle(Paint.Style.STROKE); 

                        paint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND); 

                        paint.setStrokeWidth(10f); 

                        handler.post(drawRunner); 

                } 

                @Override 

                public void onVisibilityChanged(boolean visible) {                        this.visible = visible; 

                        if (visible) { 

                                handler.post(drawRunner); 

                        } else {                               handler.removeCallbacks(drawRunner); 

                        } 

                } 

} 

@Override 

                public void onSurfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) { 

                        super.onSurfaceDestroyed(holder); 

                        this.visible = false; 

                        handler.removeCallbacks(drawRunner); 

                } 

                @Override 

                public void onSurfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, 

                                int width, int height) { 

                        this.width = width; 

                        this.height = height; 

                        super.onSurfaceChanged(holder, format, width, height); 

                } 

                @Override 

                public void onTouchEvent(MotionEvent event) { 

                        if (touchEnabled) { 

                                float x = event.getX(); 

                                float y = event.getY(); 

                                SurfaceHolder holder = getSurfaceHolder(); 

                                Canvas canvas = null; 

                                try { 

                                        canvas = holder.lockCanvas(); 

                                        if (canvas != null) {                                              canvas.drawColor(Color.BLACK); 

                                                circles.clear(); 
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                                                circles.add(new MyPoint( 

                                                                String.valueOf(circles.size() + 1), x, y));                                               

drawCircles(canvas, circles); 

                                        } 

                                } finally { 

                                        if (canvas != null) 

                                                holder.unlockCanvasAndPost(canvas); 

                                } 

                                super.onTouchEvent(event); 

                        } 

                } 

                private void draw() { 

                        SurfaceHolder holder = getSurfaceHolder(); 

                        Canvas canvas = null; 

                        try { 

                                canvas = holder.lockCanvas(); 

                                if (canvas != null) { 

                                        if (circles.size() >= maxNumber) { 

                                                circles.clear(); 

                                        } 

                                        int x = (int) (width * Math.random()); 

                                        int y = (int) (height * Math.random()); 

                                        circles.add(new MyPoint(String.valueOf(circles.size() + 1), 

                                                        x, y)); 

                                        drawCircles(canvas, circles); 

                                } 

                        } finally { 

                                if (canvas != null) 

                                        holder.unlockCanvasAndPost(canvas); 

                        } 

                        handler.removeCallbacks(drawRunner); 

                        if (visible) { 

                                handler.postDelayed(drawRunner, 5000); 

                        } 

                } 

                // Surface view requires that all elements are drawn completely 

                private void drawCircles(Canvas canvas, List<MyPoint> circles) { 

                        canvas.drawColor(Color.BLACK); 

                        for (MyPoint point : circles) { 

                                canvas.drawCircle(point.x, point.y, 20.0f, paint); 

                        } 

                } 

        } 

حاوی آبجکت یا  layoutکه ظاهر خود را از یک فایل به صورت زیر ایجاد نمایید  Activityیک کلاس 

( برای اشاره و فراخوانی property) onClickاز خصوصیت  Buttonمی خواند. این  Buttonالمان 

 استفاده می کند.  onClickمتد 
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package de.vogella.android.wallpaper; 

import android.app.Activity; 

import android.app.WallpaperManager; 

import android.content.ComponentName; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

public class SetWallpaperActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                Intent intent = new Intent(                                

WallpaperManager.ACTION_CHANGE_LIVE_WALLPAPER); 

                intent.putExtra(WallpaperManager.EXTRA_LIVE_WALLPAPER_COMPONENT, 

                                new ComponentName(this, MyWallpaperService.class)); 

                startActivity(intent); 

        } 

} 

را بدهد. تصویر پس زمینه  wallpaperاپلیکیشن بایستی به شما اجازه ی تنظیم  پس از راه اندازی،

فعال کرده باشید،  preferencesرا از طریق تنظیمات  Touchمشابه زیر خواهد بود. چنانچه قابلیت 

می توانید با کلیک بر روی صفحه دایره های جاری را حذف نمایید. علاوه بر              در آن صورت 

 به نمایش در می آید را تعیین نمایید.   UIمی توانید تعداد دایره هایی که در  آن
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 بخش پنجم :

Widget  هایhome screen  در اندروید/ابزارک های رابط

 کاربری صفحه ی اصلی

 ها در صفحه ی اصلی دستگاه اندروید را شرح می دهد.   widgetآموزش حاضر نحوه ی ایجاد
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 در اندروید Widgetشرح مفهوم -5-16

 AppWidgetsمروری بر -5-16-1
Widget  ها اپلیکیشن های کوچک هستند و به راحتی بر روی یک میزبان که اغلبhome screen 

)صفحه ی قفل نمایشگر( دستگاه اندروید هست، قابل جایگذاری می باشد. می  lock screenیا 

اپلیکیشن و قابلیت های آن که از طریق  ها به دید یک نمونه ی کوچک از کل widgetتوانید به 

 صفحه ی اصلی دستگاه قابل دسترسی می باشد، نگاه کرد. 

به عنوان بخشی از فرایند میزبان خود اجرا می شود. این امر لازمه ی آن است که  widgetیک 

widget .از مجوزهای اپلیکیشن میزبان خود برخوردار بوده و آن ها را حفظ کنند 

Widget ساخت ظاهر و  برایUI  خود در صفحه اصلی دستگاه از کلاسRemoteViews  استفاده

این قابلیت را دارد که با همان مجوزهای اپلیکیشن اصلی توسط  RemoteViewمی کند. کلاس 

ها با بهره گیری از این کلاس قادرند با مجوزهای  Widgetفرایند دیگر راه اندازی شود. در واقع 

 بزارک ها به آن متصل هستند، اجرا شوند.اپلیکیشن اصلی که ا

Widget ( ها برای ساخت ظاهرUI خود از )broadcast receiver  نیز کمک می گیرند. در حقیقت

receiver  یک آبجکت از جنسRemoteViews  را با محتوایlayout  مربوطه پر می کند )آن را در این

دروید تحویل داده شده و از آنجا در قالب می کند(. آبجکت نام برده سپس به ان inflateآبجکت 

widget ( مستقر در صفحه ی اصلیhome screen .برای کاربر به نمایش در می آید ) 

 

  widgetمراحل ساخت یک -5-16-2
 تعریف نمایید.  layoutیک فایل  .1

ها و خصوصیت  property( ایجاد نموده که AppWidgetProviderInfo) XMLیک فایل  .2

 همچون اندازه، زمان و دفعات تکرار بروز رسانی اطلاعات را مشخص کند. widgetهای 
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مورد  widgetایجاد کنید که در ساخت رابط کاربری و ظاهر  BroadcastReceiverیک  .3

 استفاده قرار می گیرد. 

 درج نمایید.  AndroidManifest.xmlرا در فایل  Widgetتنظیمات و کانفیگ  .4

( configuration activityجهت انجام تنظیمات ) activity در صورت تمایل می توانید یک .5

 widget hostبه میزبان ) widgetتعریف نمایید که به مجرد اضافه شدن نمونه ای از 

 همچون صفحه ی اصلی(، صدا خورده می شود.  

 widgetاندازه ی -5-16-3
( را در صفحه ی اصلی cellهمیشه تعداد مشخصی خانه ) widgetاندروید، یک  3.1قبل از ویرایش 

دستگاه به خود اختصاص می داد. هر خانه معمولا به اندازه ی یک آیکون فضا فراهم می کند. 

می بایست از فرمول رو به رو استفاده کنید:  widgetبرای محاسبه ی میزان فضای مورد نیاز یک 

((Number of columns / rows) * 74) – 2 .  ر حسب واحد باین اندازهdip (device 

independent pixel.از خطاهای مربوط به گرد کردن  برای اجتناب -2مقدار  ( محاسبه می شود

 لحاظ شده است. 

را مطابق نیاز تنظیم  widgetبه بعد اندروید، کاربران این اجازه را دارند که اندازه ی  3.1از ویرایش 

را در فایل تنظیمات  android:resizeModeجهت فعال سازی این قابلیت، می توانید مقدار  نمایند.

XML  برای اینwidget  برابر="horizontal|vertical"     .قرار دهید 

 

  widgetبرای  Broadcast receiverایجاد -5-17

 widgetساخت و تنظیم -5-17-1
ای که المان  intent filterبا  broadcast receiver، لازم است یک widgetتعریف به منظور 

action  آن بر روی 

 android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE.تنظیم شده باشد، ایجاد نمایید 
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<receiver 

       android:icon="@drawable/icon" 

       android:label="Example Widget" 

       android:name="MyWidgetProvider" > 

       <intent-filter > 

            <action android:name="android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE" /> 

       </intent-filter> 

       <meta-data 

          android:name="android.appwidget.provider" 

          android:resource="@xml/widget_info" /> 

</receiver> 

های موجود در  widgetیص داد. این دو در لیست و آیکون تخص labelیک  receiverمی توان به 

launcher   .اندروید و به عنوان فایلی که با کلیک بر روی آن اپلیکیشن اجرا می شود، لیست می گردد 

مورد  widget، برای android:name="android.appwidget.providerمی توانید با مقداردهی 

ی به آن اشاره می کند، تمام meta dataتی که تعریف نمایید. فایل تنظیما meta-dataنظر 

مورد نظر را شامل می شود. این تنظیمات می تواند مربوط به تناوب  widgetتنظیمات و کانفیگ 

 باشد.  widget)ظاهر، چیدمان کلی( اولیه ی  layout، اندازه و UIو دفعات بروز رسانی 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<appwidget-provider xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:initialLayout="@layout/widget_layout" 

    android:minHeight="72dp" 

    android:minWidth="146dp" 

    android:updatePeriodMillis="1800000" > 

</appwidget-provider> 

 

5-17-2-View ا و هlayout   های موجود و قابل استفاده 
Widget  در استفاده از کلاس هایView  با محدودیت مواجه است. برای تنظیم چیدمان و طرح

استفاده نمایید.  RelativeLayoutو  FrameLayout ،LinearLayout( می توانید از layoutکلی )

، AnalogClock ،Button ،Chromometer ،ImageButtonمی توانید از     ها  viewبه عنوان 

ImageView ،ProgressBar  وTextView  .استفاده کنید 
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های بیشتری در اختیار توسعه دهنده قرار گرفته است که از  viewاندروید به بعد  3.0از ویرایش 

و  GridView ،ListView ،StackView ،ViewFlipperمیان آن ها می توان از 

AdapterViewFlipper  برد.     نام 

( شما ملزوم به تعریف AdapterViewشده از  ها )کلاس های مشتق adapter viewبرای استفاده از این 

 هستید.  collection view widgetیک 

یا رخداد  eventاز طریق  widgetهای یک  viewتنها پل ارتباطی و وسیله ی تعامل با 

onClickListener             می باشد. اینevent  را می توان درwidget  ثبت نموده و به محض

 ، اتفاق افتادن آن را اعلان کرد.  widgetتعامل کاربر با 

AppWidgetProvider  

را به  AppWidgetProviderمعمولا اعضا و توابع کلاس  BroadcastReceiverپیاده سازی کلاس 

 می برد.      ارث 

ا پیاده سازی کرده، اطلاعات لازم را استخراج می ر  ()onReceiveمتد  AppWidgetProviderکلاس 

 را صدا می زند.  widgetکند و  در نهایت متدهای مدیریت چرخه ی حیات 

( اضافه home screenرا به صفحه ی اصلی ) widgetاز آنجایی که می توانید چندین نمونه از یک 

. 1ه تقسیم می شوند: به دو دست widgetنمایید، متدهای مربوط به مدیریت چرخه ی حیات 

. متدهایی که به ازای 2متدهایی که تنها برای اولین نمونه اضافه/حذف شده فراخوانده می شوند 

 صدا خورده می شوند.  widgetهر نمونه از 

 شرح متد

onEnabled()  زمانی فراخوانی می گردد که نمونه ی

widget  برای اولین بار بهhome screen 

 اضافه می شود.
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onDisabled()  تنها یکبار زمانی که آخرین نمونه یwidget  از

صفحه ی اصلی حذف می شود، فراخوانی 

 می گردد. 

onUpdate()  این متد به ازای هر بار بروز رسانیwidget 

فراخوانی می شود. متد مذکور شناسه های 

appWidgetId  آنwidget  هایی که باید با

به عنوان اطلاعات جدید بروز آوری شوند را 

پارامتر ورودی در قالب آرایه دریافت می کند. 

توجه داشته باشید که این می تواند تمامی 

را  Providerکلاس  AppWidgetنمونه های 

شامل شود یا صرفا زیر مجموعه ای از آن را 

 دربرگیرد. 

onDeleted()  با فراخوانی این متد نمونه یwidget  از

( حذف widget instanceصفحه ی اصلی )

 می گردد.

 

5-17-3-Receiver  و پردازش ناهمزمان 
Widget  همان محدودیت هایی را در زمان اجرای برنامه دارد که یکbroadcast receiver  معمولی

 ثانیه به اتمام برساند.  5با آن مواجه می شود. برای مثال می بایست پردازش خود را نهایتا در عرض 

ها را از آن  widgetلیات طولانی در سرویس انجام داده و سپس می بایست عم receiverیک 

 سرویس بروز رسانی کند.

  widgetبروز رسانی -5-18

داده های جدید خود را بر اساس یک جدول زمانی و در فواصل زمانی مشخص دریافت  widgetیک 

 XMLل تنظیمات . یکی مبتنی بر فای1دو روش وجود دارد:  widgetمی کند. برای بروز رسانی یک 

 اندروید صورت می گیرد.  AlarmManager. دیگری توسط سرویس 2بوده 
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، شما می توانید یک فاصله ی زمانی مشخص تعیین نمایید که بروزرسانی widgetدر فایل تنظیمات 

 broadcastبر اساس آن صورت گیرد. سیستم پس از گذشت این زمان مشخص بیدار شده و 

receiver رسانی  را جهت بروزwidget  با داده های جدید فراخوانی می کند. کم ترین فاصله ی

دقیقه می باشد.  30میلی ثانیه معادل  1800000زمانی که آپدیت بر اساس آن رخ می دهد، حدودا 

 دقیقه آپدیت می شود. 30هر  widgetبدین معنی که 

AlarmManager  وده ده از منابع صرفه جویی نماین امکان را برای شما فراهم می کند تا در استفا

خود را تعداد دفعات بیشتری بروز رسانی نمایید. برای استفاده از این روش، ابتدا یک  widgetو 

آن را طوری زمان بندی می  AlarmManagerسرویس تعریف نموده و سپس با استفاده از کلاس 

را به طور مرتب بروز رسانی  widgetکنید که در فواص زمانی معین اجرا شود. این سرویس متعاقبا 

 می کند. 

توجه داشته باشید که بروز رسانی در فواصل زمانی بیشتر )با تعداد دفعات بروز رسانی بیشتر( 

مورد نظر  widgetناگذیر سیستم را از حالت صرفه جویی در مصرف باتری خارج ساخته و در نتیجه 

 انرژی بیشتری را مصرف خواهد نمود.

 و بروز رسانی آن در فواصل زمانی معین widgetازی تمرین: پیاده س

 هدف تمرین

نمایش می دهد. این عدد تصادفی  UIای خواهید ساخت که یک عدد تصادفی را در  widgetدر زیر 

ثبت می کنید که با کلیک  onClickListenerدقیقه یکبار بروز رسانی می شود. سپس یک  30هر 

 ود.کاربر بر روی آن، بروز رسانی می ش

Widget .در نهایت ظاهری مشابه زیر خواهید داشت 
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  widgetساخت پروژه و پیاده سازی 

ایجاد نموده سپس یک  de.vogella.android.widget.exampleیک پروژه ی جدید اندروید به نام 

activity  جدید در پکیجde.vogella.android.widget.example   .ایجاد کنید 

 filename class="directory">/res/drawable>در پوشه ی  myshape.xml یک فایل جدید به نام

یا فایل تصویری ترسیم شونده ای که به عنوان پس زمینه  drawableایجاد نمایید. این فایل در واقع 

 مورد استفاده قرار می گیرد را تعریف می نماید. widgetدر 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:shape="rectangle" > 

    <stroke 

        android:width="2dp" 

        android:color="#FFFFFFFF" /> 

    <gradient 
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        android:angle="225" 

        android:endColor="#DD2ECCFA" 

        android:startColor="#DD000000" /> 

    <corners 

        android:bottomLeftRadius="7dp" 

        android:bottomRightRadius="7dp" 

        android:topLeftRadius="7dp" 

        android:topRightRadius="7dp" /> 

</shape> 

 filename>با محتویات زیر را تحت پوشه ی  widget_layout.xmlفایل 

class="directory">res/layout  .ایجاد نمایید 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@+id/layout" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:layout_margin="8dip" 

    android:background="@drawable/myshape" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/update" 

        style="@android:style/TextAppearance.Medium" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:layout_gravity="center" 

        android:gravity="center_horizontal|center_vertical" 

        android:layout_margin="4dip" 

        android:text="Static Text" > 

    </TextView> 

</LinearLayout> 

ایجاد  resبا کلیک راست بر روی پوشه ی  widget_info.xml( دیگر به نام resourceیک فایل محتوا )

 . New ▸ Android resource fileنموده و سپس مسیر رو به رو را طی نمایید: 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<appwidget-provider       xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:initialLayout="@layout/widget_layout" 

    android:minHeight="72dp" 

    android:minWidth="300dp" 

    android:updatePeriodMillis="300000" > 

</appwidget-provider> 

صدا خورده  widgetیاده سازی زیر ایجاد نمایید که با هر بار بروز رسانی با پ receiverیک کلاس 

 می شود. 

package de.vogella.android.widget.example; 

import java.util.Random; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.appwidget.AppWidgetManager; 

import android.appwidget.AppWidgetProvider; 

import android.content.ComponentName; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.util.Log; 

import android.widget.RemoteViews; 

public class MyWidgetProvider extends AppWidgetProvider { 

        private static final String ACTION_CLICK = "ACTION_CLICK"; 

        @Override 

        public void onUpdate(Context context, AppWidgetManager appWidgetManager, 

                        int[] appWidgetIds) { 
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                // Get all ids 

                ComponentName thisWidget = new ComponentName(context, 

                                MyWidgetProvider.class); 

                int[] allWidgetIds = appWidgetManager.getAppWidgetIds(thisWidget); 

                for (int widgetId : allWidgetIds) { 

                        // create some random data 

                        int number = (new Random().nextInt(100)); 

                        RemoteViews remoteViews = new RemoteViews(context.getPackageName(), 

                                        R.layout.widget_layout); 

                        Log.w("WidgetExample", String.valueOf(number)); 

                        // Set the text 

                        remoteViews.setTextViewText(R.id.update, String.valueOf(number)); 

                        // Register an onClickListener 

                        Intent intent = new Intent(context, MyWidgetProvider.class);                        

intent.setAction(AppWidgetManager.ACTION_APPWIDGET_UPDATE);                       

intent.putExtra(AppWidgetManager.EXTRA_APPWIDGET_IDS, appWidgetIds); 

                        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(context, 

                                        0, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

                        remoteViews.setOnClickPendingIntent(R.id.update, pendingIntent); 

                        appWidgetManager.updateAppWidget(widgetId, remoteViews); 

                } 

        } 

} 

خود را به صورت نمایش داده شده در  widgetرا باز نموده و سپس  AndroidManifest.xmlفایل 

 کد زیر ثبت و تعریف نمایید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.widget.example" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <receiver android:name="MyWidgetProvider" > 

            <intent-filter > 

                <action                    android:name="android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE" /> 

            </intent-filter> 

            <meta-data 

                android:name="android.appwidget.provider" 

                android:resource="@xml/widget_info" /> 

        </receiver> 

    </application> 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="8" /> 

</manifest> 
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برادکست  AppWidgetProviderاعلان می کند که  attributeاین 

ACTION_APPWIDGET_UPDATE  را پذیرفته و نیزmetadata  مربوط بهwidget  را مشخص می

 کند.

 تست اپلیکیشن 

( نمایید. پس از نصب اپلیکیشن، با استفاده deployکیشن خود را بر روی دستگاه اندروید نصب )اپلی

 را بر روی صفحه ی اصلی دستگاه نصب و آن را تست کنید. widgetاندروید  launcherاز 
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5-19-Collection View Widget 

ری را در اختیار شما قرار دهیم. توضیح مختص collection widgetپیش از هر چیز لازم است درباره ی 

Collection widget  .ویژه ی نمایش مجموعه ای از المان های یکسان مورد استفاده قرار می گیرد

، تعدادی مقاله از اپلیکیشن خبرخوان یا galleryبرای مثال می توان به تعدادی عکس از اپلیکیشن 

معمولا  Collection widgetات سخن گفت. مجموعه ای از پیغام/ایمیل ها از یک اپلیکیشن ارتباط

. باز کردن آیتمی 2. پیمایش در مجموعه ای از آیتم ها 1به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد: 

دارای نوار اسکرول  Collection widgetاز مجموعه جهت مشاهده ی صفحه ی اصلی و جزئیات آن. 

 یمایش به صورت عمودی را می دهد. در کناره ی سمت راست بوده که به شما اجازه ی پ
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collection view widget  به شما این امکان را می دهد تا از کلاس هایListView  جهت پیاده(

 widget)لیستی مانند جدول خانه بندی شده( در بستر  stackview ،GridViewسازی لیست ساده(، 

 استفاده نمایید. 

. یکی برای 1احتیاج دارید:  layoutشما به دو فایل  collection view widgetبرای پیاده سازی 

widget 2 دیگری برای هر آیتم در .widget collection. 

پر  factoryساخته شده و با کلاس  RemoteViewsFactoryتوسط نمونه ای از  widgetآیتم های 

گر تعبیه شده = در مفهوم شی گرایی، آبجکتی که برای ساخت آبجکت دی Factory classمی شوند )

 خوانده می شود(. factoryدر اصطلاح 

به عنوان یک الگو برای ساخت آبجکت های دیگر ایفای نقش می کند. این کلاس در  factoryکلاس 

را به ارث  RemoteViewsFactoryاصل توسط یک سرویس اندروید که خود اعضا و توابع کلاس 

لازم به ذکر است که سرویس مزبور برای فعالیت به می برد، در اختیار توسعه دهنده قرار می گیرد. 

 در فایل تنظیمات اپلیکیشن نیاز دارد. android.permission.BIND_REMOTEVIEWSتنظیم مجوز 

 widgetرا در پیاده سازی  ()onUpdateهای خود به سرویس، لازم است متد  viewجهت متصل کردن 

 بکار ببرید.

که به سرویس مورد نظر دسترسی دارد ) به آن اشاره داشته(  تعریف نموده intentلازم است یک 

 بکار ببرید. RemoteViewsرا در سطح کلاس  setRemoteAdapterو بعد متد 

Intent intent = new Intent(context, YourRemoteViewsService.class); 

intent.putExtra(AppWidgetManager.EXTRA_APPWIDGET_ID, appWidgetId); 

views.setRemoteAdapter( 

        apppWidgetId, 

        R.id.widget_your_id_to_collectionview, 

        intent) 
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برای قفل نمایشگر دستگاه  widgetفعال سازی یک -5-20

(lock screen) 

قفل  های صفحه ی اصلی دستگاه را در صفحه ی widgetاین امکان فراهم شده تا  4.2از اندروید 

(lock screen نیز جایگذاری نمایید. برای اینکه )widget  قابلیت قرار گیری در صفحه ی قفل را داشته

را در فایل  android:widgetCategory( attributeباشد، لازم است مقدار خصیصه )

AppWidgetProviderInfo  برابرandroid:widgetCategory  ه ای را به قرار دهید. کد زیر نمون

 نمایش می گذارد. 

<appwidget-provider xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:widgetCategory="keyguard|home_screen" 

        ... 

> 

... 

</appwidget-provider> 

صفحه ی  تعریف می کنید که قابلیت قرار گیری در صفحه ی اصلی و widgetدر مثال جاری، یک 

و راه اندازی نمایید، خواهید  recompileقفل نمایشگر را داشته باشد. اگر اپلیکیشن خود را هم اکنون 

 را در همین برهه از زمان در صفحه ی قفل نمایشگر قرار دهید. widgetتوانست 

ی که را در زمان اجرای برنامه تشخیص دهید )اینکه آیا زمان widget categoryهمچنین می توانید 

widget  در صفحه ی قفل قرار می گیرد با زمانی که در صفحه ی اصلی نمایش داده می شود

شما می  ()AppWidgetProvider.onUpdateدارای ظاهر متفاوتی باشد(. برای این منظور، در متد 

 را بررسی نمایید. widgetیک  option categoryتوانید با استفاده از کد زیر 

Bundle options = appWidgetManager.getAppWidgetOptions(widgetId); 

int category = options.getInt(AppWidgetManager.OPTION_APPWIDGET_HOST_CATEGORY, -1); 

boolean isLockScreen = category == AppWidgetProviderInfo.WIDGET_CATEGORY_KEYGUARD; 

ای که اپلیکیشن  widgetمیم بگیرید )مشخص کنید( آیا با این روش شما می توانید در زمان اجرا تص

ارائه می دهد بایستی به هنگام نمایش در صفحه ی قفل ظاهری متفاوت داشته باشد  UIشما در 

 یا خیر. 
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 layoutجهت تعریف  android:initialLayout (attributeدرست مانند زمانی که شما از خصیصه )

ی اصلی استفاده می کنید، های صفحه  widgetاولیه و چیدمان 

android:initialKeyguardLayout  را نیز برای تعریف ظاهرwidget  ،در صفحه ی قفل نمایشگر

 widgetبلافاصله پس از اینکه  layoutبکار می برید. این  AppWidgetProviderInfoداخل فایل 

دهی اولیه/راه اندازی به معنای واقعی مقدار  widgetاضافه می شود، پدیدار شده و زمانی که 

 و ظاهر اصلی جایگزین می گردد.  layoutمی شود با 

 از طریق یک سرویس  widgetتمرین: بروز رسانی 

با داده های جدید را به  widgetتمرین جاری نحوه ی استفاده از یک سرویس جهت بروز رسانی 

 می گذارد.                    نمایش

 ایجاد نمایید. کلاس زیر را در پروژه ی خود 

package de.vogella.android.widget.example; 

import java.util.Random; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.app.Service; 

import android.appwidget.AppWidgetManager; 

import android.content.ComponentName; 

import android.content.Intent; 

import android.os.IBinder; 

import android.util.Log; 

import android.widget.RemoteViews; 

public class UpdateWidgetService extends Service { 

        private static final String LOG = "de.vogella.android.widget.example"; 

        @Override 

        public void onStart(Intent intent, int startId) { 

                AppWidgetManager appWidgetManager = AppWidgetManager.getInstance(this 

                                .getApplicationContext()); 

                int[] allWidgetIds = intent 

                                .getIntArrayExtra(AppWidgetManager.EXTRA_APPWIDGET_IDS); 

//                ComponentName thisWidget = new ComponentName(getApplicationContext(), 

//                                MyWidgetProvider.class); 

//                int[] allWidgetIds2 = appWidgetManager.getAppWidgetIds(thisWidget); 

                for (int widgetId : allWidgetIds) { 

                        // create some random data 

                        int number = (new Random().nextInt(100)); 

                        RemoteViews remoteViews = new RemoteViews(this 

                                        .getApplicationContext().getPackageName(), 

                                        R.layout.widget_layout); 

                        Log.w("WidgetExample", String.valueOf(number)); 
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                        // Set the text 

                        remoteViews.setTextViewText(R.id.update, 

                                        "Random: " + String.valueOf(number)); 

                        // Register an onClickListener 

                        Intent clickIntent = new Intent(this.getApplicationContext(), 

                                        MyWidgetProvider.class); 

                        clickIntent.setAction(AppWidgetManager.ACTION_APPWIDGET_UPDATE); 

                        clickIntent.putExtra(AppWidgetManager.EXTRA_APPWIDGET_IDS, 

                                        allWidgetIds); 

                        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast( 

                                        getApplicationContext(), 0, clickIntent, 

                                        PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

                        remoteViews.setOnClickPendingIntent(R.id.update, pendingIntent); 

                        appWidgetManager.updateAppWidget(widgetId, remoteViews); 

                } 

                stopSelf(); 

                super.onStart(intent, startId); 

        } 

        @Override 

        public IBinder onBind(Intent intent) { 

                return null; 

        } 

} 

خود  AndroidManifest.xml( در فایل تنظیمات serviceاین کلاس را به عنوان یک سرویس )با تگ 

  تعریف نمایید.

<service android:name=".UpdateWidgetService"></service> 

MyWidgetProvider  را به صورت زیر ویرایش نمایید. در حال حاضر کد زیر سرویس را ساخته و آن

 می کند.  را راه اندازی

package de.vogella.android.widget.example; 

import android.appwidget.AppWidgetManager; 

import android.appwidget.AppWidgetProvider; 

import android.content.ComponentName; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.util.Log; 

public class MyWidgetProvider extends AppWidgetProvider { 

        private static final String LOG = "de.vogella.android.widget.example"; 

        @Override 

        public void onUpdate(Context context, AppWidgetManager appWidgetManager, 

                        int[] appWidgetIds) { 

                Log.w(LOG, "onUpdate method called"); 

                // Get all ids 

                ComponentName thisWidget = new ComponentName(context, 
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                                MyWidgetProvider.class); 

                int[] allWidgetIds = appWidgetManager.getAppWidgetIds(thisWidget); 

                // Build the intent to call the service 

                Intent intent = new Intent(context.getApplicationContext(), 

                                UpdateWidgetService.class); 

                intent.putExtra(AppWidgetManager.EXTRA_APPWIDGET_IDS, allWidgetIds); 

                // Update the widgets via the service 

                context.startService(intent); 

        } 

} 

ها را بروز رسانی می کند. در واقع می توانید با کلیک  widgetپس از فراخوانی، این سرویس تمامی 

 ها را یکجا بروز آوری نمایید. widgetهای جاری، تمامی  widgetبر روی یکی از 
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 بخش ششم :

 

های سفارشی و ترکیبی در  viewساخت و پیاده سازی 

 اندروید

 های اختصاصی و ترکیبی در اندروید می پردازد.  viewخت این آموزش به شرح سا

 

5-21-View  های اختصاصی 

5-21-1-View های پیش فرض محیط اندروید 
درون ساخته و پیش فرض ارائه می دهد  view( اندروید تعدادی frameworkچارچوب نرم افزاری )

ها  viewد. کلاسی که تمامی که توسعه دهنده می تواند از آن ها به صورت آماده استفاده نمای

 می باشد.  View)همان کنترل ها و المان های رابط کاربری( از آن مشتق و ارث بری می شوند، 

View ( ها موظف هستند خود و تمامی المان های داخل خودview  های فرزند که درViewGroup 

 نمایند. ( و ترسیم layoutبا آن مواجه می شوید( را اندازه گیری، طرح بندی )

View ( ها همچنین می بایست اطلاعات مربوط به وضعیتstate )UI  را ذخیره کرده وevent 

هایی که با تعامل کاربر با المان های رابط کاربری )لمس نمایشگر( فعال می شوند را مدیریت 

 نمایند. 

و آن را در  های اختصاصی تعریف نموده viewالبته توسعه دهندگان این امکان را هم دارند که 

 اپلیکیشن خود بکار ببرند. 
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های سفارشی و دلخواه خود می توانید به یکی از روش های زیر اقدام  viewبه منظور تعریف 

 نمایید: 

 Compound view –  تلفیقview ( ها با اتصال پیش فرضdefault wiring) 

 Custom view –  ساختview  های اختصاصی و دلخواه خود 

 یک  با ارث بری ازview  ی آماده همچونButton 

  با ارث بری از کلاسView 

 های پیش فرض اندروید را به نمایش می گذارد. viewتصویر زیر زنجیره ی ارث بری و سلسله مراتب 

 

View  های سفارشی معمولا با هدف ارائه ی تجربه ی کاربری ویژه و دلخواه که باview  های پیش

های  viewامکان پذیر نیست ساخته می شوند. بعلاوه پیاده سازی فرض و آماده ی خود اندروید 

اختصاصی این امکان را برای توسعه دهنده فراهم می کند تا با ابتکار خود کارایی را افزایش دهد 

 layout managerاختصاصی، برنامه نویس می تواند  layoutبرای مثال در خصوص پیاده سازی 

 و بهینه نماید.   را با توجه به نیاز خود تنظیم
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 را ترسیم می نماید! view hierarchyاندروید چگونه -5-21-2

 rootمتمرکز می شود، در همان لحظه بایستی  activityبر روی یک  UIانتخاب و تمرکز پس از اینکه 

node  گره یا عنصر اصلی و آغازین( سلسه مراتب(layout  خود را در اختیار سیستم اندروید قرار

 از آن سیستم اندروید فرایند ترسیم را آغاز می نماید.  دهد. پس

 دو مرحله را پشت سر می گذارد: layoutروند ترسیم 

 measuring pass  )توسط متد  –)مرحله ی سنجش و اندازه گیری`measure(int, int)`  پیاده

اتفاق  تا پایین آن viewسازی می شود. این مرحله به صورت پیمایش از بالای سلسله مراتب 

 اندازه های خود را ذخیره می کند.   viewمی افتد. هر 

 layout pass  )این مرحله توسط متد  –)مرحله ی تنظیم چیدمان و طرح بندیlayout(int, int, 

int, int)  پیاده سازی می شود. پیمایش مرحله ی جاری نیز از بالای سلسله مراتبview  به پایین

مسئول چیدمان و موقعیت دهی فرزندان  layout managerهر  آن رخ می دهد. طی این مرحله

 viewهای داخل خود( می باشد. لازم به ذکر است که متد فوق برای تنظیم موقعیت  viewخود )

 ها از اندازه های بدست آمده در مرحله ی اول استفاده می کند.

 زمان اتفاق می افتند.)چیدمان( همیشه هم layout)اندازه گیری( و  measureمرحله ی  :نکته

Layout manager  ،می تواند مرحله ی اندازه گیری را چندین بار اجرا نماید. برای مثالLinearLayout 

ها پخش  viewپشتیبانی می کند که فضای خالی باقی مانده را بین  weightای به نام  attributeاز 

خود را چندین بار اندازه گیری می کند تا های فرزند  viewتمامی المان یا  RelativeLayoutنموده و 

constraint  های تعیین شده در فایلlayout  .همگی برآورده شوند 

View  یاactivity  هر یک می توانند مرحله ی اندازه ی گیری و چیدمان را با فراخوانی متد

requestLayout() .راه اندازی نماید 
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ها اقدام به ترسیم  viewو تنظیم چیدمان المان ها،  پس از انجام محاسبات مربوط به اندازه گیری

از کلاس  ()invalidateمی نمایند. جهت راه اندازی این عملیات کافی است متد                   خود 

View .فراخوانی شود 

 layoutهای جدید در فایل های  viewاستفاده از -5-21-3

View در فایل های  های اختصاصی و ترکیبی )پیچیده( می توانندlayout  .تعریف و استفاده شوند

ها را به صورت تمام و کامل در فایل ذکر شده قید  viewبرای نیل به این هدف لازم است اسم 

 می بایست اسم کلاس و پکیج )پوشه ی اصلی پروژه( را ارائه کنید.             نمایید. برای مثال 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Button" /> 

    <de.vogella.android.ownview.MyDrawView 

        android:id="@+id/myDrawView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" /> 

</LinearLayout> 

 nameاعلان نمایید، مانند  layoutخود را در فایل  name spaceدر صورت تمایل می توانید  :توجه

space .اندروید  

 

 ها view( از screenshotتهیه ی تصویر آنی )-5-21-4

صویر آنی تهیه این قابلیت را دارند از وضعیت و ظاهر کنونی خود ت Viewتمامی کلاس های 

 نمایند. 

# Build the Drawing Cache 

view.buildDrawingCache(); 

# Create Bitmap 

Bitmap cache = view.getDrawingCache(); 
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# Save Bitmap 

saveBitmap(cache); 

view.destroyDrawingCache(); 

5-22-view ( های ترکیبیCompound views) 

View ت های ترکیبی( به های ترکیبی )یا کامپوننView های گفته می شوند که از ترکیب چندview 

 دیگر پدیده آمده باشد.

Compound view  ها به شما این امکان را می دهند تا API ها و توابع اختصاصی خود را جهت بروز

 بکار ببرید.   viewرسانی و کوئری گرفتن از اطلاعات مربوط به وضعیت 

خود تخصیص  compound viewتعریف می کنید و آن را به  layoutل یک فای controlبرای این 

ها را تعریف کرده باشید.  view، بایستی ارتباط متقابل compound viewمی دهید. در پیاده سازی 

مربوطه را به ارث می   ViewGroupتعریف می کنید که اعضا و توابع کلاس  layoutابتدا یک فایل 

را  View( و منطق )کد( اتصال و ارتباط inflateرا بارگذاری نموده ) layoutبرد. در این کلاس فایل 

 پیاده سازی می نمایید. 

 

ارث بری کرده  Viewسفارشی که از کلاس  view: برای افزایش کارایی و سرعت اجرا، بهتر است نکته

ا به صورت خود و زیرشاخه های آن ر  viewاز این طریق می توانید سلسله مراتب ایجاد نمایید. 

 به پیمایش کمتری نیاز دارد و view(. چرا که در این حالت ترسیم flatten viewخطی نمایش دهید )

 در صورتی که به شکل درستی پیاده سازی شود، بسیار سریع تر اجرا خواهد شد.  
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 های اختصاصی  viewساخت -5-23

 های اختصاصی  viewپیاده سازی -5-23-1
 view(، شما می توانید subclassیا یکی از کلاس های مشتق آن ) View با ارث بری از کلاس

 دلخواه خود را ایجاد نمایید. 

به  Canvasرا بکار ببرید. در این متد یک آبجکت  ()onDrawمی توانید متد  viewبرای ترسیم 

عنوان ورودی دریافت می کنید. آبجکت نام برده به شما امکان می دهد تا عملیات ترسیم 

 viewرا در سطح آن انجام دهید. در صورتی که  bitmapهمچون کشیدن خط، دایره، درج متن یا 

را فراخوانی کنید که خود سبب فراخوانی  ()invalidateمجددا ترسیم گردد، شما می توانید متد 

 می شود.  viewاین  ()onDrawمتد 

را بررسی نمایید  ViewConfigurationهای اختصاصی، حتما کلاس  viewدر صورت تعریف  :نکته

 view( درون ساخته دارد که شما می توانید برای تعریف constantچرا که این کلاس تعدادی ثابت )

 ها مورد استفاده قرار دهید. 

 استفاده می کنند.  2D Canvas APIتوسعه دهندگان اغلب از  Viewsبرای ترسیم 

 

 ها viewاندازه گیری -2-23-5
Layout manager  متد()onMeasure  ازview  .مورد نظر را صدا می زندView  سپس پارامترهای

layout  را ازlayout manager  .دریافت می کندlayout manager  وظیفه ی تعیین اندازه ی تمامی

view  .های داخل خود را بر عهده دارد 

View  می بایست متدsetMeasuredDimension (int, int)  د نظر فراخوانی نماید.را با نتیجه مور 
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 اختصاصی layout managerتعریف -5-23-3
را به  ViewGroupاختصاصی خود می توانید اعضا و توابع کلاس  layout managerبرای تعریف 

های کارامد  layout mangerارث ببرید. یا انجام کار فوق این امکان برای شما فراهم می شود تا 

( platformنموده یا افکت های دیداری را خلق کنید که در محیط )و بهینه تری را پیاده سازی 

 اندروید وجود ندارد. 

را  ()onLayoutو  ()onMeasureسفارشی، به تبع پیاده سازی توابع  layout managerیک 

( نموده و عملیات محاسبه ی )اندازه ی( المان های فرزند خود را نیز به صورت overrideبازنویسی )

انجام می دهد. برای مثال ممکن است استفاده از ویژگی سنگین و زمان بر اختصاصی 

layout_weight  از کلاسLinearLayout     .را کنار بگذارد 

به منظور محاسبه ی اندازه ی المان محصور )فرزند( کافی است متد : نکته

measureChildWithMargins()  از کلاسViewGroup .را فراخوانی نمایید 

را در یک کلاس داخلی درون نمونه ی پیاده  layoutمی شود تمامی پارامترهای اضافی  توصیه

به عنوان یک  LayoutParamsقرار دهید. برای مثال کلاس  ViewGroupسازی شده ی خود از 

را درون خود  parametersو  command ،layoutویژگی های  ViewGroupویژگی در کلاس 

 layout_weightنیز علاوه بر این ویژگی ها، ویژگی  LinearLayoutکپسوله کرده است و کلاس 

 را به این ویژگی اضافه نموده است. 

5-24-Life Cycle  

1-24-5-event  ها و توابع مربوط به مدیریت چرخه ی حیاتwindow  
 layout hierarchyمتصل باشد.  layout hierarchyزمانی نمایش داده می شود که به  viewیک 

مدیریت چرخه ی حیات  hookتعداد زیادی تابع  viewوصل می باشد. هر  windowخود به تبع به نیز 

 دارد. 

زمانی فراخوانی می شود که پنجره در حافظه بارگذاری شده و در  ()onAttachedToWindowمتد 

  دسترس باشد.
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( خود parentاز میزبان ) viewزمانی فراخوانی می شود که  ()onDetachedFromWindowمتد 

وصل باشد(. این اتفاق، برای مثال، زمانی  windowجدا شده باشد )و البته میزبان نیز خود به یک 

بازیافت شده  view( یا ()finished)به عنوان مثال با صدا خورده شدن متد  activityرخ می دهد که 

 باشند. 

   . باشد دسترس در پنجره یک که شود می فراخوانی زمانی ()onAttachedToWindow متد

 به اگر حتی)نماید می استفاده حذف از پس View والد از ()onDetachedFromWindow متد

 وقتی حتی) یگیر  پس باز صورت به Activity برای نیز رویداد این  .( باشد پیوست دیگر پنجره یک

 . دهد میروی  )باشد شده فراخوانی ()finished متد

را می توان جهت متوقف کردن انیمیشن ها و پاک سازی و آزاد  ()onDetachedFromWindowمتد 

 فراخوانی نمود.   viewنمودن منابع مورد استفاده ی 

 

5-24-1-Event  های مربوط بهlife cycle به صورت ترتیبی/پیمایشی 

(Traversal life cycle event ) 

 

 رخدادهای چرخه ی حیات به ترتیب عبارت اند از: 

1 .Animate 

2. Measure 

3 .Layout  

4 .Draw 
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( خود آشنا باشند. متد layoutها با نحوه ی اندازه گیری و چیدمان ) viewلازم است 

requestLayout()  بهview ( اعلان می کند که خود را اندازه گرفته و موقعیت دهیlayout .نمایند )

 ()requestLayoutمتاثر کند، متد  ها را نیز viewدیگر  layoutاز آنجایی که این عملیات ممکن است 

 ( نیز فراخوانی می شود. parentپدر )

را داخل هم قرار داده و آن ها را زیاد تودرتو می نمایید، این امر  layout: زمانی که چندین نکته

. حال زمانی که عمق ساختار درختی فراخوانی بازگشتی می شودسبب به اجرا در آمدن الگوریتم 

بوده و در این حین لازم باشد سلسله مراتب مجددا محاسبه شود، عملیات زیاد  یا سلسله مراتب

 . بود اندازه گیری و موقعیت دهی ناگذیر سنگین و طولانی خواهد

های فرزند( را مشخص می کند.  viewو المان های محصور آن ) viewاندازه ی  ()onMeasureمتد 

، returnبدنه ی خود و قبل از اجرای دستور  داخل ()setMeasureDimensionسپس با فراخوانی 

 اندازه ی آن ها را تنظیم می نماید. 

موقعیت دهی  ()onMeasureها را بر اساس نتیجه یا خروجی متد  viewتمامی  ()onLayoutمتد 

می تواند  ()onMeasureمی نماید. این فراخوانی معمولا تنها یکبار انجام می شود در حالی که 

 ا خورده شود.چندین بار صد

 

  activityچرخه ی حیات -5-24-2
View  ها بهevent  های چرخه ی حیاتactivity  ها دسترسی ندارند. اگر لازم باشد کهview  ها از

ایجاد نمایید  viewدر  interfaceها باخبر شوند، در آن صورت می بایست یک  eventرخداد این 

(interface  مربوطه را در بدنه ی کلاسview  و متدهای مربوط به مدیریت )پیاده سازی کرده

 را از طریق آن فراخونی نمایید.  activityچرخه ی حیات 

 های اختصاصی  viewهای بیشتر برای  attributeتعریف -5-25
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های ترکیبی و اختصاصی خود تعریف  viewهای اضافی بر سازمان برای  attributeشما می توانید 

خود ایجاد  res/valuesدر پوشه ی  attrs.xmlابتدا بایستی یک فایل به نام  نمایید. برای این منظور

تعدادی  ColorOptionsViewجدیدی به نام  viewنمایید. در زیر مثالی را می بینید که برای 

attribute   .جدید تعریف شده است 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <declare-styleable name="ColorOptionsView"> 

        <attr name="titleText" format="string" localization="suggested" /> 

        <attr name="valueColor" format="color" /> 

    </declare-styleable> 

</resources> 

 headerن ها را در بخش ، می بایست آlayoutهای نام برده در فایل  attributeجهت استفاده از 

صورت گرفته است. مقدار  xmlns:customاعلان نمایید. در کد زیر این کار توسط دستور  XMLفایل 

attribute  هایی که زیر این دستور درج می شوند، متعاقبا بهview  .مورد نظر نیز اعمال می شوند 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

<!-- define new name space for your attributes --> 

    xmlns:custom="http://schemas.android.com/apk/res/com.vogella.android.view.compoundview" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

> 

<!-- Assume that this is your new component. It uses your new attributes --> 

        <com.vogella.android.view.compoundview.ColorOptionsView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="?android:attr/listPreferredItemHeight" 

            custom:titleText="Background color" 

            custom:valueColor="@android:color/holo_green_light" 

             /> 

</LinearLayout> 

ها دسترسی داشته  attributeنت های شما می توانند به این مثال زیر نشان می دهد چگونه کامپون

 باشند. 

package com.vogella.android.view.compoundview; 

import android.content.Context; 

import android.content.res.TypedArray; 

import android.util.AttributeSet; 
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import android.view.Gravity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.TextView; 

public class ColorOptionsView extends View { 

        private View mValue; 

        private ImageView mImage; 

        public ColorOptionsView(Context context, AttributeSet attrs) { 

                super(context, attrs); 

                TypedArray a = context.obtainStyledAttributes(attrs, 

                                R.styleable.Options, 0, 0); 

                String titleText = a.getString(R.styleable.Options_titleText); 

                int valueColor = a.getColor(R.styleable.Options_valueColor,                                

android.R.color.holo_blue_light); 

                a.recycle(); 

                // more stuff 

        } 

} 

 ترکیبی viewتمرین: ساخت و پیاده سازی یک 

 ایجاد پروژه

 یک پروژه ی جدید اندروید با داده ها و مقادیر زیر ایجاد نمایید.

 (1,1) جدول پروژه ی جدید اندرویدی

Property Value 

Testing 

 )تست(
Table width 

Application Name 

 )اسم اپلیکیشن(
Compound view example 

Project Name 

 )اسم پروژه(
com.vogella.android.customview.compoundview 

Package name 

 )اسم پوشه ی حاوی کلاس ها(
com.vogella.android.customview.compoundview 

API (Minimum, Target, 

Compile with) 

پایین ترین ویرایش اندروید که 

برنامه بایستی بر روی آن قابل اجرا 

که برنامه برای آن  باشد، ویرایشی

Latest 
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طراحی شده، ورژنی که برنامه با آن 

 کامپایل می شود

Template 

 )قالب آماده و پیاده سازی پروژه(
Empty Activity 

Activity MainActivity 

Layout activity_main 

 

 های جدید attributeتعریف و استفاده از -5-25-1
 ایجاد نمایید. res/valuesرا داخل پوشه ی  attr.xmlه نام های جدید ب attributeیک فایل حامل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <declare-styleable name="Options"> 

        <attr name="titleText" format="string" localization="suggested" /> 

        <attr name="valueColor" format="color" /> 

    </declare-styleable> 

</resources> 

فراخوانی می شود را به  UIبرای نمایش در  activityای که توسط کلاس  layoutمحتوای فایل 

 صورت زیر ویرایش نمایید. 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    xmlns:custom="http://schemas.android.com/apk/res/com.vogella.android.view.compoundview" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    android:showDividers="middle" 

    android:divider="?android:attr/listDivider" 

    tools:context=".MainActivity" > 

        <com.vogella.android.view.compoundview.ColorOptionsView 

            android:id="@+id/view1" 

            android:layout_width="match_parent"            

android:layout_height="?android:attr/listPreferredItemHeight"            

android:background="?android:selectableItemBackground" 

            android:onClick="onClicked" 

            custom:titleText="Background color" 

            custom:valueColor="@android:color/holo_green_light" 

             /> 

        <com.vogella.android.view.compoundview.ColorOptionsView 

            android:id="@+id/view2" 

            android:layout_width="match_parent" 

   android:layout_height="?android:attr/listPreferredItemHeight"            

android:background="?android:selectableItemBackground" 
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            android:onClick="onClicked" 

            custom:titleText="Foreground color" 

            custom:valueColor="@android:color/holo_orange_dark" 

             /> 

</LinearLayout> 

 ترکیبی  Viewاخت س-5-25-2
 اختصاصی خود ایجاد نمایید.  viewرا برای  view_color_optionsزیر به نام  layoutفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<merge xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 

    <TextView 

        android:layout_width="0dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_weight="1" 

        android:layout_centerVertical="true" 

            android:layout_marginLeft="16dp" 

        android:textSize="18sp" 

        /> 

        <View 

            android:layout_width="26dp" 

            android:layout_height="26dp" 

            android:layout_centerVertical="true" 

            android:layout_marginLeft="16dp" 

            android:layout_marginRight="16dp" 

            /> 

    <ImageView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_marginRight="16dp" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:visibility="gone" 

        /> 

</merge> 

View .اختصاصی خود را به صورت زیر پیاده سازی نمایید 

package com.vogella.android.customview.compoundview; 

import com.vogella.android.view.compoundview.R; 

import android.content.Context; 

import android.content.res.TypedArray; 

import android.util.AttributeSet; 

import android.view.Gravity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.TextView; 

public class ColorOptionsView extends LinearLayout { 

        private View mValue; 
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        private ImageView mImage; 

        public ColorOptionsView(Context context, AttributeSet attrs) { 

                super(context, attrs); 

                TypedArray a = context.obtainStyledAttributes(attrs, 

                                R.styleable.ColorOptionsView, 0, 0); 

                String titleText = a.getString(R.styleable.ColorOptionsView_titleText); 

                int valueColor = a.getColor(R.styleable.ColorOptionsView_valueColor,    

android.R.color.holo_blue_light); 

                a.recycle(); 

                setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL); 

                setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL); 

                LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context                              

.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

                inflater.inflate(R.layout.view_color_options, this, true); 

                TextView title = (TextView) getChildAt(0); 

                title.setText(titleText); 

                mValue = getChildAt(1); 

                mValue.setBackgroundColor(valueColor); 

                mImage = (ImageView) getChildAt(2); 

        } 

        public ColorOptionsView(Context context) { 

                this(context, null); 

        } 

        public void setValueColor(int color) { 

                mValue.setBackgroundColor(color); 

        } 

        public void setImageVisible(boolean visible) { 

                mImage.setVisibility(visible ? View.VISIBLE : View.GONE); 

        } 

} 

 

  activityتنظیم و ویرایش -5-25-3
 را به صورت زیر ویرایش نموده و سپس اپلیکیشن خود را اجرا نمایید. activityبدنه ی 

package com.vogella.android.customview.compoundview; 

import com.vogella.android.view.compoundview.R; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

        } 
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        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); 

                return true; 

        } 

        public void onClicked(View view) { 

                String text = view.getId() == R.id.view1 ? "Background" : "Foreground"; 

                Toast.makeText(this, text, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        } 

} 

 اپلیکیشن در زمان اجرا می بایست ظاهری مشابه زیر داشته باشد.
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5-26-Canvas API  توابع مرتبط با کلاس(Canvas) 

  Canvas APIشرح مفهوم -5-26-1
Canvas API  .به شما اجازه می دهد تا افکت های دیداری و گرافیکی منحصر بفردی خلق نمایید 

کال در اختیار دارد. برای انجام عملیات ترسیم، توسعه تعدادی تابع جهت ترسیم اش Canvasکلاس 

 Canvas. یک 2جهت میزبانی پیکسل ها  bitmap. یک 1مولفه ی ابتدایی احتیاج دارد:  4دهنده به 
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. یک کلاس جهت ترسیم مانند 3( bitmap)جهت ترسیم و نوشتن در  drawبرای نگه داشتن توابع 

Rect ،Path ،text ،Bitmap 4یک کلاس . paint  به منظور تعریف رنگ ها وstyle  های المان های

 گرافیکی.

اشکال را ترسیم می کنید، توابع ترسیم اشکال را از کلاس  Bitmapدر واقع شما بر روی سطح 

Canvas  وام گرفته و در نهایت با استفاده از کلاسPaint  رنگ و استایل اشکال مورد نظر بر روی

 ایید. را تعیین می نم canvasسطح 

  Canvasکالس -5-26-1
ای که اشکال بر روی آن ترسیم می شوند را  bitmapپیکسلی یا  آن فایل تصویری Canvasآبجکت 

(، ترسیم عکس پیکسلی ()drawARGBدر برمی گیرد. علاوه بر آن توابعی را ویژه ی تنظیم رنگ )

(drawBitmap() ( درج متن ،)drawText()ترسیم مستطیل با گوشه ه ،) ای گرد

(drawRoundRect()  .و غیره ... در اختیار برنامه نویس قرار می دهد ) 

  Paintکالس -5-26-2
نیاز  Paintبه یک آبجکت از جنس کلاس  Canvasبرای تنظیم رنگ، فونت و غیره ... بر روی آبجکت 

 دارید. 

نت و برخی از افکت ها در واقع این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا رنگ، فو Paintکلاس 

 را برای انجام عملیات ترسیم مشخص نمایید.  

و خط پیرامون  outlineبه شما اجازه می دهد تا به سیستم اعلان نمایید آیا تنها  ()setStyleمتد 

( Paint.Style.STROKE ) ب( اید ترسیم شود یا تنها بخش رنگ شدهPaint.Style.FILL و یا هر دو )

 بخش مزبور. 

 را فراخوانی نمایید. ()setAlphaکافی است متد  Paintی تنظیم کانال آلفا برا

 استفاده نمایید.  Shaders)( می توانید از  Paintجهت تنظیم رنگ های بیشتر برای آبجکت 
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5-26-3-Shader  
محتوایی که باید ترسیم شوند را  Paintاین امکان را فراهم می کند تا برای آبجکت  shaderآبجکت 

 Shaderکه کلاس مشتق از  BitmapShaderمشخص نمایید. برای مثال، می توانید با استفاده از 

( تعریف نمایید و سپس در آن شکل هندسی دلخواه را ترسیم Bitmapهست، یک عکس پیکسلی )

نمایید. بدین وسیله شما می توانید به عنوان نمونه، تصویری با گوشه های گرد بکشید. کافی 

تعریف نموده و با فراخوانی تابع  Paintبرای آبجکت  BitmapShaderاست یک 

drawRoundRect() .شکل مسطتیل را با گوشه های گرد ترسیم نمایید ، 

جهت ترسیم و پیاده سازی شیب رنگ  Shader( تعدادی کلاس مشتق از platformمحیط اندروید )

و  LinearGradient ،RadialGradientمی دهد. این کلاس ها عبارتند از:       ارائه 

SweepGradient  . 

انتساب  Paintبه آبجکت  ()setShaderلازم است آن را از طریق متد  Shaderبه منظور استفاده از 

 دهید.

 Shaderهست، آنگاه می توانید از طریق  Shadersدر صورتی که ناحیه ی پر شده بزرگ تر از 

tile model بوطه چگونه پر شود. به طور مثال، ثابت مشخص کنید که باقی ناحیه ی مر

Shader.TileMode.CLAMP ( به سیستم دستور می دهد که رنگ مربوط به گوشه هاedge 

corner بایستی برای پر کردن فضای اضافی مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که ثابت )

Shader.TileMode.MIRROR سازی شده و  اعلان می کند که تصویر مورد نظر بایستی قرینه

Shader.TileMode.REPEAT  .نیز به اندروید اعلان می کند که عکسی را تکرار کند 

 

  viewذخیره ی دائمی و ماندگارسازی داده های -5-26-4
های متعارف اندروید قادرند داده های مربوط به وضعیت خود را نگه دارند. این داده  viewاغلب 

ذخیره می شوند. سیستم اندروید جهت ذخیره ی داده ها سپس توسط سیستم به صورت دائمی 

را صدا می زند و جهت ذخیره ی  ()onSaveInstanceStateمتد  viewهای مربوط به وضعیت  

 را فراخوانی می کند.   onRestoreInstanceState(Parcable)دائمی و بازگردانی این داده ها متد 
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به  viewرا داخل  View.BasedSavedStateاس برای ماندگار سازی داده ها، مرسوم است که کل

 پیاده سازی نمایید.  staticصورت یک کلاس درونی 

 . باشد می ها داده داری نگه برای شخصی قرارداد یک View.BasedSavedState متد

را  Bundleمیزبان پیدا کرده و سپس آبجکت  layoutآن در فایل  IDرا بر اساس  viewیک اندروید 

با داده های  Viewارسال می کند.  viewمی باشد( به  viewاده های مربوط به وضعیت )که حاوی د

 کپسوله شده در این آبجکت وضعیت خود را بازگردانی می نماید.  

را دقیقا در همان وضعیتی که کاربر آن را ترک کرده، نگه دارید و بعد  UIشما می بایست اطلاعات 

ای مثال موقعیت نوار پیمایش یا انتخاب کاربر را به حالت قبلی آن مجددا آن را بازگردانی نمایید. بر 

 بازگردانید.  

 

 

 

 

 

 

 بخش هفتم :
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انتخاب  –در اندروید  Resource Selectorاستفاده از 

منابع متناسب با هر دستگاه به وسیله ی گزینشگر منابع 

(resource 532ualifier) 

د آن در اندروید پرداخته و سپس توضیح می دهد و کاربر  resource selectorمبحث حاضر به شرح 

چگونه برنامه را طراحی نمایید که بر روی انواع نمایشگر با عرض و تراکم پیکسلی متفاوت قابل 

 اجرا بوده و از زبان های مختلف پشتیبانی کند.  

 تنظیمات و پیکربندی های مختلف دستگاه های اندروید -5-27

نواع دستگاه های اندروید )با نمایشگر و اندازه طراحی برنامه برای ا-5-27-1

 های مختلف(

اندرویدی از نظر اندازه، تراکم پیکسلی نمایشگر و تنظیمات زبان مورد استفاده متفاوت دستگاه های 

هستند. برای سازگاری برنامه با دستگاه های مختلف، اندروید منابع مناسب با دستگاه میزبان را 

)فرمت اندازه  dip( را خود بر حسب واحد UIبندی کامپوننت های رابط کاربری ) انتخاب نموده و اندازه

 بندی نسبی( و به صورت اتوماتیک انجام می دهد.

5-27-2-Resource qualifier )تعریف کننده و گزینشگر منابع( 
ه با قادر خواهد برنامه را طوری طراحی کند ک resource qualifierتوسعه دهنده با بهره گیری از 

دستگاه های مختلف سازگار باشد و در واقع برای هر دستگاه منابع مناسب )وضعیت نمایش، 

کیفیت تصویر و زبان مرتبط( را انتخاب نماید. برای ارائه ی فایل های منبع متناسب با تنظیمات 

معرفی شده و قابل دستیابی می باشد، لازم است یک  qualifierهر دستگاه که توسط گزینشگر 

subfolder  در پوشه یres  با ترکیب اینqualifier  و اسم فایل ایجاد نمایید. به عنوان مثال اسم

 انتخاب کنید.  layout-qualifierرا  layoutفایل 

: سیستم اندروید تنظیمات و پیکربندی دستگاه جاری را ارزیابی نموده، سپس بر اساس نتیجه نکته

 دکار انتخاب می کند.ی ارزیابی فایل مناسب را به صورت خو
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5-27-3-Resource qualifier های مهم 

به عنوان یک  orientationاستفاده از وضعیت نمایش/

resource qualifier )گزینش منابع بر اساس وضعیت نمایش( 

( از یک فایل landscape modeخود در نمای افقی ) activityفرض کنید که می خواهید برای 

layout  به نامactivity_main.xml  استفاده نمایید. در چنین شرایطی، ابتدا پوشهres/layout-

land ( را ایجاد نموده، سپس فایل جدید را با همین نامactivity_main.xml داخل این پوشه )

 جایگذاری نمایید. 

 

5-27-4-Version qualifier )گزینش منابع بر اساس ورژن اندروید( 
ستگاه جاری، توسعه دهنده می تواند از ورژن کتابخانه های اندروید برای انتخاب منابع مناسب با د

(API level بهره بگیرد که مبتنی بر )qualifier  یا تعریف کننده ی-v[minimum API level]  می

 متفاوت ارائه نمایید.  styleو  themeباشد. از این طریق شما می توانید بر اساس ویرایش اندروید 

که منابع را بر اساس ویرایش  qualifierرنامه نویس می تواند با تکیه بر این به عنوان نمونه ب

مربوطه را برای برنامه ارائه نماید و تجربه ی کاربری بهینه را به  styleاندروید گزینش می کند، 

 ارمغان بیاورد. 

5-27-5-Width&Height  به عنوان گزینشگر منبع 
دگان برای گزینش منابع مناسب با هر دستگاه مورد استفاده یکی دیگر از آیتم هایی که توسعه دهن

 smallest availableمی باشد. available width و smallest available width قرار می دهند، 

width  عبارت است از حداقل طول قابل استفاده ی صفحه برای نمایش کامپوننت هایUI  و

available width ی بر اساس وضعیت نمایش دستگاه )نمای عبارت است از پهنای واقع

  افقی/عمودی(.
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، برای مثال، بر اساس پهنای موجود نمایشگر دستگاه، فایل widthمی توان با استفاده از گزینشگر 

layout  مناسب را انتخاب نمود. این نوع انتخاب منبع مبتنی برqualifier  گزینشگر یا تعریف کننده(

 )-sw[Number]dp  یا-w[Number]dp  .می باشد[Number] مخفف تعداد پیکسل ها مستقل از 

می باشد و  600dpاینچی معمولا  7( می باشد. به عنوان مثال، نمایشگر یک تبلت dipدستگاه )

سازگار با نمایشگر دستگاه  layoutفایل  /res/layout-sw600dpشما می توانید از طریق گزینشگر 

 میزبان را انتخاب نمایید. 

 ها جهت گزینش منابع  qualifierسایر 

 ها برای گزینش منابع را در آدرس زیر پیدا خواهید کرد. resource qualifierسایر 

http://developer.android.com/guide/topics/resources/providing-resources.html#AlternativeResources 

 

5-28-String امه( ها و محتوای متنی )ترجمه ی نوشته های برن 

را که می تواند حامل مقادیر  valuesها، پوشه ی  resource selectorمی توانید با استفاده از 

استفاده  values-qualifierرشته ای باشند، انتخاب نمایید. برای این منظور می توانید از پوشه ی 

 کنید. 

می بایست از پوشه ی به عنوان مثال، جهت ارائه ی محتوای متنی به زبان انگلیسی یا آلمانی، 

values-en  وvalues-de .استفاده نمایید 
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5-28-1-Plural  ها 

 XMLها منابعی در قالب  Pluralپشتیبانی می کند.  Pluralsاندروید از فایل های محتوایی به نام 

متنی مورد نیاز را بر اساس کمیت )مقدار هستند که به شما این امکان را می دهد تا محتوای 

، ”zero” ،“one“( انتخاب نمایید. برای استفاده از فایل مقادیر مختلف همچون quantityی خصیصه 

“two” ،“many”، “few” و“other”  را داخلXML  بهquantity  انتساب می دهید، سپس در کد با

واکشی می کنید. می توانید رشته  XMLمقدار صحیح را از  ()getQuantityStringاستفاده از متد 

ها، برای بازیابی مقدار صحیح، لازم است  Stringفرمت دهی کنید. اما در صورت فرمت دهی  ها را

ها برای  Objectبه متد نام برده ارسال کنید. چنانچه از  را به عنوان پارامتر numberو  pluralفایل 

متد  فرمت دهی استفاده می کنید، در آن صورت کافی است آن ها را به عنوان پارامتر اضافی به

getQuantityString()        .ارسال نمایید 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <plurals 

        name="tutorials"> 

        <item quantity="zero">no Tutorial </item> 

        <item quantity="one">one Tutorial </item> 

        <item quantity="other">%d  Tutorials</item> 

    </plurals> 

</resources> 

جایگذاری  ”res/values“تعریف می کند. این فایل بایستی در پوشه ی  pluralتکه کد زیر یک فایل 

 می باشد.  ”plurals“ شده و در این مثال نام آن را 

// number is defined somewhere before this 

// number =.... 

// get the Resources 

Resources res = getResources(); 

// get the 

String quantityString = res.getQuantityString(R.plurals.tutorials, 

    number, number); 

// do something with it... 

 zeroلازم به ذکر است که انتخاب بر اساس ضرورت نحوی و گرامری صورت گرفته است. رشته ی 

 1به استثنای عدد  0باشد چرا که  0برابر  quantityدر انگلیسی کاملا نادیده گرفته می شود حتی اگر 
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 no tutorial” ،“one tutorial”، “two“یا سایر اعداد ندارد ) 2هیچ تفاوتی از نظر گرامری با 

tutorials” )... و غیره 

 

  google translateاستفاده از -5-28-2

)محتوای متنی( خود را به صورت دستی ترجمه کنید یا از ترجمه ی ماشینی  Stringمی توانید 

 استفاده نمایید. 

اگرچه ترجمه ی ماشینی چندان مناسب نیست اما برخی مواقع می تواند تنها گزینه پیشرو باشد به 

ت به صور  Google Translateخصوص اگر بودجه ی اپلیکیشن مورد نظر محدود باشد. نرم افزار 

رایگان ترجمه را برای شما انجام می دهد که طبیعتا به خاطر ماشینی بودن آن از کیفیت پایین 

برخوردار است، اما در صورت تمایل می توانید در ازای پرداخت مبلغی، ترجمه ی ماشینی را توسط 

 کارشناس ویرایش شده تحویل بگیرید.

ی با کیفیت و پولی را به شما می دهد. پس از رد : نرم افزار نام برده در ابتدا پیشنهاد ترجمه نکته

 کردن این پیشنهاد می توانید از سرویس ترجمه ی ماشینی بهره بگیرید.

 

 مدیریت مبحث کیفیت تصویر و تراکم پیکسلی نمایشگر های مختلف-3-28-5
 هستند.( و تراکم پیکسلی متفاوت resolutionنمایشگر دستگاه های اندرویدی از نظر کیفیت تصویر )

با اندازه ی یکسان می تواند از تراکم پیکسلی متفاوتی برخوردار بوده و به عبارت  UIیک کامپوننت 

 دیگر تعداد پیکسل های تشکیل دهنده ی آن بیشتر باشد که نتیجتا کیفیت بهتر را به دنبال دارد. 

طور مستقیم تعیین به عنوان مثال، اگر تعداد پیکسل های یک کامپوننت رابط کاربری را خود به 

 نمایید، ظاهر آن در دستگاهی با تراکم پیکسلی پایین به صورت زیر خواهد بود. 
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حال چنانچه تصویر فوق را با همین تعداد پیکسل در دستگاهی با تراکم پیکسلی بالاتر مشاهده 

 د بود.کنید، خواهید دید که ظاهر و رابط کاربری اپلیکیشن ناخوانا و غیر قابل استفاده خواه
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به همین علت، شما بایستی منابع و محتوای گرافیکی لازم و مناسب )همچون آیکون اجرای 

( را در وضوح مختلف ارائه نمایید. این کار را می توانید با استفاده action barو  launcherبرنامه/

 به عنوان گزینش گر منابع مورد نیاز به انجام برسانید. pixel densityاز 

 

به عنوان گزینش گر منابع )انتخاب محتوا بر  densityاستفاده از -5-28-4

 اساس چگالی پیکسلی(
را مبنای گزینش منابع مورد نیاز اپلیکیشن خود قرار دهید. اندروید  pixel densityمی توانید 

( baselineبرای این منظور گزینه های زیر را در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد. حداقل )

160dpi 320است. چنانچه دستگاه اندروید مورد نظرdpi  داشته باشد، در آن صورتDrawable 

 انتخاب می شود.  drawable-hdpiاز 
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Table 1. Density resource selector 

 معادل گزینشگر بر اساس پیکسل

ldpi 160 dpi x 0.75 

mdpi 160 dpi 

hdip 1.5 x 160 dpi = 240 dpi 

xhdpi 2 x 160 dpi = 320 dpi 

xxhdpi 3 x 160 dpi = 480 dpi 

xxxhdpi  

 

 

 ارائه ی آیکون در اندازه های مختلف-5-28-5
و آیکونی که در نوار اعلانات  action barیا آیکون اجرا، آیکون مربوط به  launcherشما بایستی 

(notification barبه نمایش در می آید را در پنج اندازه ی مهم زیر ارائه ) .نمایید 

Table 2. Android 

icons size 

 

Icons mdpi hdpi xhdpi xxhdpi xxxhdpi 

Launcher icon 48 px 72 px 96 px 144 px 192 px 

Action bar icon 32 px 48 px 64 px 96 px 128 px 

Notification icon 24 px 36 px 48 px 72 px 96 px 

در  Google Play( را بایستی برای ارائه در launcherکیشن )لازم به ذکر است که آیکون اجرای اپلی

 نیز در نظر بگیرید. 512x512 pxاندازه ی 
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  layoutدر فایل های  UIتعیین اندازه ی کامپوننت های -5-29

 (relative( یا نسبی )fixedاندازه بندی در ابعاد ثابت )-5-29-1
ی کامپوننت های رابط کاربری را در ابعاد ثابت یا اندروید به شما این امکان را می دهد تا اندازه 

مشخص نمایید. در صورت تعیین اندازه ی المان های رابط کاربری  layoutنسبی داخل فایل های 

در اندازه ی ثابت، برای مثال پیکسل، ظاهر اپلیکیشن شما ممکن است در یک دستگاه مناسب باشد 

لاتر است، دکمه به نسبت نمایشگر میزبان بسیار کوچک اما در دستگاهی که دارای تراکم پیکسلی با

 و بی تناسب جلوه کند.

خود را به  UIدر ساخت اپلیکیشن های اندرویدی توصیه می شود همیشه ابعاد کامپوننت های 

 ( مشخص نمایید. relativeصورت نسبی )

 

 UIبرای اندازه بندی و تعیین ابعاد المان های  dpاستفاده از واحد -5-29-2

 به صورت نسبی
 dpواحد اندازه بندی که بایستی در تعیین ابعاد المان های رابط کاربری مورد استفاده قرار دهید، 

 می باشد.

به معنی تعیین تعداد پیکسل مستقل  device independent pixelیا  dipحالت اختصار  dp: توجه

 از چگالی دستگاه میزبان می باشد.  

می باشد. تراکم پیکسلی مزبور در  160dpiدستگاه اندروید با چگالی  یک پیکسل در dpمنظور از 

 mdpi( اشاره دارد که از آن تحت عنوان G1واقع به چگالی اولین دستگاه تولیده شده ی اندروید )

(medium dots per inch .نیز یاد می شود ) 

دروید المان های رابط مشخص نمایید، در آن صورت سیستم ان dpاگر اندازه ی دستگاه را بر حسب 

 کاربری شما را به صورت خودکار متناسب با دستگاه میزبان بزرگ/کوچک و مقیاس دهی می کند. 
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معادل یک پیکسل است.  1dp)دستگاهی با چگالی یا تراکم پیکسلی متوسط(،  mdpiدر یک دستگاه 

(، در 120dpiودا )چگالی پایین( کوچکتر )حد ldpiدر دستگاهی با  1dp  این در حالی است که

حدودا  dp( می باشد. از این رو یک 240dpi( بزرگتر )حدودا high densityدستگاهی با چگالی بالا )

 همان میزان فضا را در تمامی دستگاه ها اشغال می کند. 

تعیین  dpبر حسب  layoutمی توانید اندازه و ابعاد المان های رابط کاربری خود را در فایل های 

 نمایید. 

 

 

  spاندازه بندی نوشته ها بر حسب واحد -5-29-3
چنانچه قرار است واحد اندازه بندی با تنظیمات انتخابی کاربر در خصوص نوشته ها مقیاس دهی 

 dpاین واحد اندازه گیری شبیه به استفاده نمایید.  spو تنظیم شود، لازم است از واحد اندازه گیری 

شده و با  ساس تنظیمات دلخواه کاربر نیز قابل مقیاس بندیعمل می کند، با این تفاوت که بر ا

آن هماهنگ می باشد )به عبارت دیگر با تنظیمات اندازه ی فونتی که کاربر تعیین می کند منطبق 

 می باشد. از این رو خروجی با چگالی نمایشگر میزبان و انتخاب کاربر همگام خواهد بود(. 

زه ی فونت را در تنظیمات افزایش دهد، به دنبال آن تمامی چنانچه کاربر تصمیم بگیرد که اندا

view  هایی که بر حسبsp  .تنظیم شده اند، به همان ترتیب مقیاس دهی می شوند 

 

 

 sourceدر کد برنامه ) UIتعیین اندازه ی کامپوننت های -5-30

code) 
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API  اندازه ی المان ها را و مجموعه توابع اندروید اغلب از توسعه دهنده درخواست می کند که

را به عنوان ورودی از شما نمی پذیرد. در چنین شرایطی  dpبر حسب پیکسل مشخص کند و واحد 

 را به پیکسل تبدیل نمایید.   dpلازم است واحد 

به  dpبرای نیل به این هدف می توانید از متد زیر استفاده نمایید. این متد ابعاد المان را بر حسب 

یافت می کند سپس آن را داخل بدنه ی خود به پیکسل تبدیل نموده و در خروجی عنوان ورودی در 

 برمی گرداند. 

public int convertToPixelFromDp(int dpInput) { 

        // get the screen's density scale 

        final float scale = getResources().getDisplayMetrics().density; 

        // convert the dps to pixels, based on density scale 

        return (int) (dpInput * scale + 0.5f); 

} 

 جهت بدست آوردن چگالی پیکسلی دستگاه جاری می توانید متد زیر را مورد استفاده قرار دهید.

getResources().getConfiguration().densityDpi; 

 

 

 

 

 

 

 بخش هشتم :
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زی انیمیشن در اپلیکیشن های اندرویدی/آموزش پیاده سا

Animation API 

 property Animationمبحث حاضر به شرح نحوه ی پیاده سازی انیمیشن در اندروید )استفاده از 

API)       می پردازد. پروژه های این بخش در محیط کاریAndroid Studio  نوشته شده و مبتنی

  اندروید می باشد. 5.1بر ویرایش 

 انیمیشن سازی در اندروید-5-31

 استفاده از انیمیشن در اندروید-5-31-1
را برای اولین بار رونمایی کرد که به توسعه  Properties Animation APIاندروید ابزار  3.0ویرایش 

های یک آبجکت را از یک نقطه ی زمانی تا نقطه  propertyدهنده این امکان را می دهد تا مقادیر 

 دیگر ویرایش نموده و جلوه های دیداری زیبایی را خلق کند.  ی زمانی 

های دلخواه آبجکت یک مقدار آغاز و یک  propertyمذکور قادر خواهید برای  APIبا بهره گیری از 

مقدار پایان تعیین کنید. این دو مقدار یک بازه ی زمانی مشخص می کنند که طی آن ظاهر المان 

 صفحه به مکان دیگری حرکت می کند.  تغییر کرده یا از مکانی در

نبوده و به راحتی برای سایر آبجکت های جاوا قابل استفاده می  Viewsصرفا محدود به  APIاین 

 باشد.

 

  AnimatorListenerو  Animatorکالس های -5-31-2
می  Animator( کلاس Animation API( توابع انیمیشن سازی اندروید )superclassکلاس پدر )

های یک آبجکت  attributeکلاسی است که توسعه دهنده برای ویرایش  ObjectAnimatorشد. با

 مورد استفاده قرار می دهد. 
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اضافه نمایید.  Animatorرا به کلاس  AnimatorListenerهمچنین می توانید یک نمونه از کلاس 

در طی مراحل مختلف است و این قابلیت را دارد که  listenerکلاس نام برده یک گوش فرخوان/

 یک انیمیشن فراخوانی شود. 

به اتفاقات معینی گوش داده و قبل یا بعد از رخداد  listenerشما می توانید با استفاده از این 

 ViewGroupرا از  viewاتفاق مورد نظر، عملیات معینی را به اجرا بگذارید. به عنوان مثال یک 

 بازه ی زمانی معینی تغییر دهید.  را در UIحذف نمایید یا ظاهر یک المان 

  ViewPropertyAnimatorکالس -5-31-3
اندروید ارائه شده و دسترسی به انیمیشن های  3.1در ویرایش  ViewPropertyAnimatorکلاس 

 ها اجرا می شوند را به مراتب آسان تر ساخت.  viewمتعارف که بر روی 

را در خروجی  ViewPropertyAnimatorمونه ای از فراخوانی شده و ن viewبر روی  ()animateمتد 

می گرداند. این آبجکت به شما امکان اجرای چندین انیمیشن را به طور همزمان می دهد.              بر

برای پشتیبانی از کدهای خوانا، نوشتن روان و  fluent APIاز  ViewPropertyAnimatorآبجکت 

اوه بر آن به شما این اجازه را می دهد تا مدت زمان اجرای پشت سرهم دستورات استفاده کرده و عل

شی گرا به صورتی  interfaceعبارت است از پیاده سازی  Fluent APIانیمیشن را مشخص نمایید )

که قابلیت خوانایی کد به طور چشم گیری افزایش می یابد و طوری که برنامه نویس بتواند دستورات 

 یکجا بنویسد(.   را به صورت روان و پشت سرهم 

ساده برای اجرا و دسترسی آسان به  APIارائه ی یک  ViewPropertyAnimatorهدف از بکار بردن 

 انیمیشن های پرکاربرد اندروید می باشد. 

 کد زیر نحوه ی استفاده از این متد را به نمایش می گذارد. 

// Using hardware layer 

myView.animate().translationX(400).withLayer(); 

این اجازه را بدهید تا از یک  ViewPropertyAnimatorبه منظور افزایش کارایی، شما می توانید به 

 لایه ی سخت افزاری نیز استفاده کند. 
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// Using hardware layer 

myView.animate().translationX(400).withLayer(); 

را پیاده سازی کنید که در ابتدا و  Runnableدر صورت نیاز می توانید به طور مسقیم اینترفیس 

 انتهای انیمشین اجرا می شود. 

// StartAction 

myView.animate().translationX(100).withStartAction(new Runnable(){ 

        public void run(){ 

                viewer.setTranslationX(100-myView.getWidth()); 

                // do something 

        } 

}); 

// EndAction 

myView.animate().alpha(0).withStartAction(new Runnable(){ 

        public void run(){ 

                // rRemove the view from the parent layout 

                parent.removeView(myView); 

        } 

}); 

 

 

 

تعریف کرده  TimeInterpolatorبه شما اجازه می دهد تا آبجکتی از جنس  ()setInterpolatorمتد 

 می باشد. linearو تغییر مقدار را در طول زمان مشخصی انجام دهید. حالت استاندارد 

( تعدادی حالت پیش فرض و استاندارد همچون platformمحیط اندروید )

AccelerateDecelerateInterpolator یین می کند که در آن انیمیشن با سرعت پایین آغاز شده، تع

 در اواسط تند می شود و بار دیگر در پایان با سرعت پایین خاتمه می یابد.

تنظیم کنید که به شما این  TypeEvaluatorمی توانید آبجکتی از نوع  setEvaluatorاز طریق متد 

 evaluatorیمیشن تعریف کنید. این کار با ارائه ی دلخواه ان type propertyامکان را می دهد تا برای 
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های اختصاصی برای نوع هایی انجام می شود که اندروید آن ها را نمی شناسد و به صورت پیش 

 فرض توسط سیستم انیمیشن سازی اندروید استفاده نمی شود.  

5-31-4-Layout animations  
 layout containerدهنده می دهد تا بر روی این قابلیت را به توسعه  LayoutTransitionکلاس 

این  view hierarchy( انیمیشن تنظیم کند. بدین وسیله هر تغییر در layout)ظرف و میزبان 

container .به صورت انیمیشن اجرا خواهد شد 

package com.example.android.layoutanimation; 

import android.animation.LayoutTransition; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.Button; 

public class MainActivity extends Activity { 

        private ViewGroup viewGroup; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                LayoutTransition l = new LayoutTransition(); 

                l.enableTransitionType(LayoutTransition.CHANGING); 

                viewGroup = (ViewGroup) findViewById(R.id.container); 

                viewGroup.setLayoutTransition(l); 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                viewGroup.addView(new Button(this)); 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); 

                return true; 

        } 

} 

ها )پیاده سازی  activityاعمال انیمیشن بر روی انتقال بین -5-31-5

 (activityبین دو  transitionانیمیشن بر روی 

 ها نیز اعمال نمود.  activity، بر روی انتقال بین Viewsانیمیشن را می توان علاوه بر روی 
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به شما اجازه می دهد تا انیمیشن های پیش فرض اندروید و در صورت  ActivityOptionsکلاس 

 را پیاده سازی نمایید. نیاز انیمیشن های اختصاصی خود

public void onClick(View view) { 

        Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class); 

        ActivityOptions options = ActivityOptions.makeScaleUpAnimation(view, 0, 

                        0, view.getWidth(), view.getHeight()); 

        startActivity(intent, options.toBundle()); 

} 

 View Animationآموزش 

 می پردازد. Properties animation APIاین بخش به شرح نحوه ی استفاده از 

جدید اندروید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه ی و 

com.vogella.android.animation.views  وAnimationExampleActivity  ایجاد نمایید. فایل

layout  می بایستmain.xml .نام گذاری شده باشد. محتوای آن را به صورت زیر ویرایش نمایید 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:id="@+id/layout" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/test" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

        <Button 

            android:id="@+id/Button01" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:onClick="startAnimation" 

            android:text="Rotate" /> 

        <Button 

            android:id="@+id/Button04" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:onClick="startAnimation" 

            android:text="Group" > 

        </Button> 

        <Button 

            android:id="@+id/Button03" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:onClick="startAnimation" 

            android:text="Fade" /> 
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        <Button 

            android:id="@+id/Button02" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:onClick="startAnimation" 

            android:text="Animate" /> 

    </LinearLayout> 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:src="@drawable/icon" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_above="@+id/imageView1" 

        android:layout_alignRight="@+id/imageView1" 

        android:layout_marginBottom="30dp" 

        android:text="Large Text"       android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

</RelativeLayout> 

 

 زیر را برای تعریف منو ایجاد نمایید. XMLفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 

    <item 

        android:id="@+id/item1" 

        android:showAsAction="ifRoom" 

        android:title="Game"> 

    </item> 

</menu> 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityبدنه ی 

package com.vogella.android.animation.views; 

import android.animation.AnimatorSet; 

import android.animation.ObjectAnimator; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.Paint; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.ImageView; 
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import android.widget.TextView; 

public class AnimationExampleActivity extends Activity { 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

        } 

        public void startAnimation(View view) { 

                float dest = 0; 

                ImageView aniView = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1); 

                switch (view.getId()) { 

                case R.id.Button01: 

                        dest = 360; 

                        if (aniView.getRotation() == 360) { 

                                System.out.println(aniView.getAlpha()); 

                                dest = 0; 

                        } 

                        ObjectAnimator animation1 = ObjectAnimator.ofFloat(aniView, 

                                        "rotation", dest); 

                        animation1.setDuration(2000); 

                        animation1.start(); 

                        // Show how to load an animation from XML 

                        // Animation animation1 = AnimationUtils.loadAnimation(this, 

                        // R.anim.myanimation); 

                        // animation1.setAnimationListener(this); 

                        // animatedView1.startAnimation(animation1); 

                        break; 

                case R.id.Button02: 

                        // shows how to define a animation via code 

                        // also use an Interpolator (BounceInterpolator) 

                        Paint paint = new Paint(); 

                        TextView aniTextView = (TextView) findViewById(R.id.textView1); 

                        float measureTextCenter = paint.measureText(aniTextView.getText() 

                                        .toString()); 

                        dest = 0 - measureTextCenter; 

                        if (aniTextView.getX() < 0) { 

                                dest = 0; 

                        } 

                        ObjectAnimator animation2 = ObjectAnimator.ofFloat(aniTextView, 

                                        "x", dest); 

                        animation2.setDuration(2000); 

                        animation2.start(); 

                        break; 

                case R.id.Button03: 

                        // demonstrate fading and adding an AnimationListener 

                        dest = 1; 

                        if (aniView.getAlpha() > 0) { 

                                dest = 0; 

                        } 

                        ObjectAnimator animation3 = ObjectAnimator.ofFloat(aniView, 



 

 

550 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                                        "alpha", dest); 

                        animation3.setDuration(2000); 

                        animation3.start(); 

                        break; 

                case R.id.Button04: 

                        ObjectAnimator fadeOut = ObjectAnimator.ofFloat(aniView, "alpha", 

                                        0f); 

                        fadeOut.setDuration(2000); 

                        ObjectAnimator mover = ObjectAnimator.ofFloat(aniView, 

                                        "translationX", -500f, 0f); 

                        mover.setDuration(2000); 

                        ObjectAnimator fadeIn = ObjectAnimator.ofFloat(aniView, "alpha", 

                                        0f, 1f); 

                        fadeIn.setDuration(2000); 

                        AnimatorSet animatorSet = new AnimatorSet(); 

                        animatorSet.play(mover).with(fadeIn).after(fadeOut); 

                        animatorSet.start(); 

                        break; 

                default: 

                        break; 

                } 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.mymenu, menu); 

                return super.onCreateOptionsMenu(menu); 

        } 

        @Override 

        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

                Intent intent = new Intent(this, HitActivity.class); 

                startActivity(intent); 

                return true; 

        } 

} 

 ایجاد نمایید. HitActivityبه نام  دیگر activityیک 

package com.vogella.android.animation.views; 

import java.util.Random; 

import android.animation.Animator; 

import android.animation.AnimatorListenerAdapter; 

import android.animation.AnimatorSet; 

import android.animation.ObjectAnimator; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

public class HitActivity extends Activity { 

        private ObjectAnimator animation1; 

        private ObjectAnimator animation2; 

        private Button button; 
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        private Random randon; 

        private int width; 

        private int height; 

        private AnimatorSet set; 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.target); 

                width = getWindowManager().getDefaultDisplay().getWidth(); 

                height = getWindowManager().getDefaultDisplay().getHeight(); 

                randon = new Random(); 

                set = createAnimation(); 

                set.start(); 

                set.addListener(new AnimatorListenerAdapter() { 

                        @Override 

                        public void onAnimationEnd(Animator animation) { 

                                int nextX = randon.nextInt(width); 

                                int nextY = randon.nextInt(height); 

                                animation1 = ObjectAnimator.ofFloat(button, "x", button.getX(), 

                                                nextX); 

                                animation1.setDuration(1400); 

                                animation2 = ObjectAnimator.ofFloat(button, "y", button.getY(), 

                                                nextY); 

                                animation2.setDuration(1400); 

                                set.playTogether(animation1, animation2); 

                                set.start(); 

                        } 

                }); 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                String string = button.getText().toString(); 

                int hitTarget = Integer.valueOf(string) + 1; 

                button.setText(String.valueOf(hitTarget)); 

        } 

        private AnimatorSet createAnimation() { 

                int nextX = randon.nextInt(width); 

                int nextY = randon.nextInt(height); 

                button = (Button) findViewById(R.id.button1); 

                animation1 = ObjectAnimator.ofFloat(button, "x", nextX); 

                animation1.setDuration(1400); 

                animation2 = ObjectAnimator.ofFloat(button, "y", nextY); 

                animation2.setDuration(1400); 

                AnimatorSet set = new AnimatorSet(); 

                set.playTogether(animation1, animation2); 

                return set; 

        } 

} 

شن آغاز می زمانی که این مثال را اجرا کرده و بر روی دکمه های مختلف آن کلیک می کنید، انیمی

 دوم پیمایش کنید. activityمی توانید به  ActionBarشود. از طریق 
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ها در اندروید  activityاعمال انیمیشن بر روی انتقال بین -5-32

 ها shared viewبا 

انیمیشن اعمال  activityاندروید این امکان را فراهم آورد تا بر روی فعل انتقال بین دو  5.0ویرایش 

از تعریف یک بخش مشترک هستند. پس  activityهای تعریف کرد که بین دو  viewیز نموده و ن

 activityجدید در  viewاول در جایگاه و اندازه ی  activityقدیمی طی یک انیمیشن از  viewمشترک، 

 دوم قرار می گیرد.

به منظور تست این قابلیت، یک پروژه ی جدید ایجاد نموده و پکیج 

com.vogella.android.activityanimationwithsharedviews  را در بالای فایل پروژه )به عنوان

top level package.درج نمایید ) 

 ImageViewمتفاوت تعریف نمایید که هر دو دربردارنده ی یک المان  layoutبا دو فایل  activityدو 

  را داشته باشند. android:transitionName( propertyبوده و خاصیت )

activity_main.xml 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity"> 

    <ImageView 

        android:id="@+id/sharedimage" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:scaleType="centerCrop" 
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        android:src="@drawable/ic_sharedimage" 

        /> 

</LinearLayout> 

activity_second.xml 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"    

tools:context="com.vogella.android.activityanimationwithsharedviews.SecondActivity"> 

    <ImageView 

        android:id="@+id/sharedimage" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:src="@drawable/ic_sharedimage" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignParentEnd="true" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/hello_world" 

        android:id="@+id/textView" /> 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="New Button" 

        android:id="@+id/button" 

        android:transitionName="sharedImage" 

        android:layout_below="@+id/textView" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_marginTop="54dp" /> 

</RelativeLayout> 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityکد 

package com.vogella.android.activityanimationwithsharedviews; 

import android.app.Activity; 

import android.app.ActivityOptions; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.ImageView; 

public class MainActivity extends Activity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
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        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        final ImageView sharedImage = (ImageView) findViewById(R.id.sharedimage); 

        sharedImage.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                //This is where the magic happens. 

                    // makeSceneTransitionAnimation takes a context, view, 

                    // a name for the target view. 

                ActivityOptions options = 

                                ActivityOptions. 

                                makeSceneTransitionAnimation(MainActivity.this, sharedImage, "sharedImage"); 

                Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SecondActivity.class); 

                startActivity(intent, options.toBundle()); 

            } 

        }); 

    } 

} 

package com.vogella.android.activityanimationwithsharedviews; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

public class SecondActivity extends Activity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_second); 

    } 

} 
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ن به ، می بینید که المان مزبور با انیمیشimage viewپس از اجرای اپلیکیشن و کلیک بر روی المان 

view  ای که خاصیتandroid:transitionName   .را دارد )کنترل دکمه( منتقل می شود 
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 بخش اول :

 در اندروید Service/سرویس های اندروید

مبحث جاری نحوه ی استفاده از سرویس های پیش فرض اندروید، پیاده سازی و استفاده از 

 اندروید می باشد. 6.0را شرح می دهد. این آموزش مبتنی بر ویرایش سرویس های اختصاصی 

 

 سرویس های اندروید-6-1

 سرویس چیست-6-1-1
Service  .یک کامپوننت نرم افزاری است که در پس زمینه اجرا شده و مستقیما با کاربر تعامل ندارد

 نیز متصل نمی باشد.  activityاز آنجایی که سرویس فاقد است، طبیعتا به چرخه ی حیات یک 

سرویس ها اغلب برای انجام عملیات تکراری و طولانی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله ی 

این عملیات می توان به دانلود از اینترنت، بررسی و جستجو برای داده های جدید، پردازش اطلاعات، 

 ها و موارد مشابه اشاره کرد.  content providerبروز آوری 

 UIهای غیرفعال/غیر قابل مشاهده در  activityیس ها دارای اولویت سطح بالاتری نسبت به سرو 

 هستند و از این رو احتمال اینکه اندروید آن ها را به صورت خودکار خاتمه دهد بسیار پایین است. 

لی اندروید به شما این امکان را می دهد تا سرویس ها را  طوری تنظیم کنید که اگر به هر دلی

مجبور به حذف این سرویس ها از حافظه شد، به مجرد قرار گرفتن منابع کافی در اختیار سیستم، 

 قادر باشد آن ها را مجددا راه اندازی کند.

های حاضر در پیش زمینه  ACTIVITYمی توان به سرویس ها اولویت یکسان و برابر با 

(FORGROUND اختصاص داد. در این سناریو لازم است یک )notification  قابل مشاهده و فعال

برای سرویس های مربوطه لحاظ نمایید. این روش بیشتر برای سرویس هایی بکار می رود که  UIدر 

 یک فایل ویدیویی یا موسیقی را پخش می کند.
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 (background processingسرویس ها و پردازش پس زمینه ای )-6-1-2
اصلی اپلیکیشن در آن  threadی اجرا می شود که به صورت پیش فرض، سرویس در همان فرایند

حال اجرا است. به همین جهت توسعه دهنده بایستی از پردازش ناهمزمان در سرویس استفاده 

هایی که هزینه بر و سنگین هستند را در پس زمینه راه اندازی کند. یکی از الگوهایی  taskنموده و 

جدید در سرویس جهت انجام  Threadود، اجرای یک که مکررا برای پیاده سازی سرویس بکار می ر 

 پردازش در پس زمینه و خاتمه دادن سرویس به هنگام اتمام پردازش می باشد.

های  serviceسرویس هایی که در بستر فرایند خود اپلیکیشن اجرا می شوند معمولا تحت عنوان 

 شناخته می شوند. localمحلی یا 

 

( و سرویس های platformروید )سرویس های خود محیط اند-6-1-3

 اختصاصی 
محیط اندروید سرویس های آماده و از پیش تعریف شده ای را درنظر گرفته و راه اندازی می کند 

که تمامی اپلیکیشن های اندرویدی، در صورت برخوردار بودن از مجوزهای لازم قادر به استفاده 

در اختیار اپلیکیشن  Managerلاسی به نام از آن ها استفاده می باشند. سرویس های سیستم را ک

 را فراخوانی نمایید. ()getSystemServiceها قرار می دهد.کافی است برای دسترسی به آن متد 

تعدادی ثابت فراهم می کند که شما با استفاده از آن ها می توانید سرویس های  Contextکلاس 

 نام برده را فراخوانی کنید.

تواند علاوه بر سرویس های پیش فرض سیستم اندروید، سرویس های اپلیکیشن اندروید می 

 اختصاصی تعریف نموده و از آن ها در کنار سرویس های سیستم استفاده نماید. 
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توسعه دهنده قادر است با پیاده سازی سرویس های اختصاصی خود اپلیکیشن های پاسخگو و 

اده های اپلیکیشن را به وسیله های سرویس طراحی نماید. شما می توانید د (responsiveتعاملی )

 واکشی نموده و زمانی که اپلیکیشن راه اندازی شد، داده های جدید در اختیار کاربر قرار دهید.  

 

 راه اندازی و تعریف سرویس های اختصاصی -6-1-4
سرویس های اختصاصی اغلب توسط کامپوننت های دیگر راه اندازی می شوند، به عبارت دیگر 

ها و  broadcast receiverها،  activityیر اجزا نرم افزاری اپلیکیشن های اندرویدی نظیر سا

 سرویس های دیگر هستند که سرویس های اختصاصی را راه اندازی می کنند. 

 

 ( foregroundسرویس های پیش زمینه )-6-1-5
فعال و قابل  activityسرویس پیش زمینه سرویسی است که از نظر اولویت و اهمیت با یک 

یکسان است و به همین جهت حتی اگر سیستم اندروید با کمبود حافظه مواجه  UIمشاهده در 

می بایست در نوار  foregroundباشد باز هم اجازه ی حذف از آن ها حافظه را ندارد. سرویس 

در زیر بخش  notification( یک اطلاعیه یا status barنشان دهنده ی وضعیت کلی سیستم )

" مختص به خود داشته باشد. این بدین معنی است که تا زمان حذف سرویس از Ongoingعنوان "

foreground  ،یا حافظهnotification  قابلdismiss  و حذف ازstatus bar   .نخواهد بود 

Notification notification = new Notification(R.drawable.icon, getText(R.string.ticker_text), 

        System.currentTimeMillis()); 

Intent notificationIntent = new Intent(this, ExampleActivity.class); 

PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, notificationIntent, 0); 

notification.setLatestEventInfo(this, getText(R.string.notification_title), 

        getText(R.string.notification_message), pendingIntent); 

startForeground(ONGOING_NOTIFICATION_ID, notification); 

 تعریف سرویس های اختصاصی-6-2
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 پیاده سازی و اعالن -6-2-1

در لایه ی  serviceز تگ برای پیاده سازی یک سرویس اختصاصی، ابتدا لازم است آن را با استفاده ا

XML  فایل تنظیمات(AndroidManifest.xml ی که ( تعریف نموده و سپس در کدهای جاوا )کلاس

 یا یکی از کلاس های مشتق آن ارث بری نمایید.  Serviceسرویس را پیاده سازی می کند( از کلاس 

را نمایش می  های جاوا و پیاده سازی آن در کلاس xmlکد زیر نحوه ی تعریف سرویس در لایه ی 

 دهد. 

<service 

        android:name="MyService" 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/service_name" 

        > 

</service> 

public class MyService extends Service { 

  @Override 

  public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 

          //TODO do something useful 

          return Service.START_NOT_STICKY; 

  } 

  @Override 

  public IBinder onBind(Intent intent) { 

        //TODO for communication return IBinder implementation 

    return null; 

  } 

} 

 راه اندازی یک سرویس

 

 

( می توانند با فراخوانی تابع service ،receiver ،activityدیگر کامپوننت های نرم افزاری اندروید )

startService(intent)  .یک سرویس اندروید را راه اندازی کنند ، 

// use this to start and trigger a service 

Intent i= new Intent(context, MyService.class); 

// potentially add data to the intent 

i.putExtra("KEY1", "Value to be used by the service"); 

context.startService(i); 
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می باشد. از این طریق شما می توانید  ()bindSerivceروش دیگر راه اندازی سرویس، فراخوانی متد 

 امل داشته باشید. مورد نظر تع serviceمستقیما با 

 در آینده بیشتر درباره ی روش دوم توضیح خواهیم داد. 

 

 فرایند راه اندازی و اجرای سرویس-6-2-2
، سرویس همچنان راه اندازی نشده باشد، آنگاه startService(intent)چنانچه پس از فراخوانی متد 

 وانی می شود. از کلاس سرویس فراخ ()onCreateایجاد شده و متد  serviceآبجکت 

می شود. سپس  فراخوانیدر سرویس  onStartCommand(intent)سرویس، متد  اجرایپس از 

 دریافت می کند.  startService(intent)را به عنوان پارامتر از تابع فراخوانده شده ی  Intent آبجکت

را  onStartCommand(intent)، تابع ()startServiceدر واقع سیستم اندروید با فراخوانی متد 

نیاز به اجرای سرویس مورد  activityزمانی صدا می زند که کامپوننت نرم افزاری دیگری همچون 

نظر داشته باشد. لازم به ذکر است که اگر برنامه نویس این متد را پیاده سازی کند، آنگاه مسئولیت 

 بر عهده بگیرد. ()stopService() ،stopSelfمتوقف نمودن سرویس را بایستی خود با صدا زدن توابع 

صدا خورده شود، درحالی که سرویس همچنان در حال اجر است، در آن  startService(intent)اگر 

نیز فراخوانی می شود. از این جهت سرویس بایستی این قابلیت  ()onStartCommandصورت متد 

 ود. بارها صدا خورده ش ()onStartCommandو آمادگی را داشته باشد که متد 

: در صورتی که این متد دوبار در کد فراخوانی شود، چه اتفاق رخ خواهد داد؟ آیا لازم است نکته

باشید؟ در پاسخ باید گفت خیر. این متد  ()onStartCommandنگران همگام سازی فرخوانی های 

ان آن ( صدا می زند، از این جهت امکان فراخوانی همزمUIاصلی ) thread  را سیستم اندروید در

 متفاوت وجود ندارد. threadدر دو 



 

 

562 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

فراخوانی می  ()startServiceسرویس تنها یکبار راه اندازی می شود، فارغ تعداد دفعاتی که متد 

 شود.

 

  سرویس restartرفتار بازآغازی و -6-2-3
(. returnرا برمی گرداند ) intخود یک مقدار  ()onStartCommandسرویس داخل بدنه ی متد 

( مجبور به خاتمه دادن platformستور رفتار سرویس را در صورتی که محیط اندروید )این د

سرویس و حذف آن از حافظه شود را مشخص می نماید. برای این منظور می توانید از ثوابت 

 زیر استفاده نمایید. این ثوابت به همراه شرح کاربرد در جدول زیر ذکر شده اند. 

 

 

 

Table 1. Restart options 

 شرح ثابت

Service.START_STICKY 

اگر سیستم سرویس را از حافظه 

حذف کرد، سرویس مجددا راه 

  intentاندازی می شود. آبجکت 

ارسالی به متد 

onStartCommand  حامل مقدار

null  خواهد بود. این گزینه اغلب

برای سرویس هایی بکار می روند 

که خود اطلاعات مربوط به 

یریت کرده و وضعیتشان را مد

وابستگی به داده های موجود در 

Intent .ندارند 

Service.START_NOT_STICKY 
سرویس راه اندازی نشده است. 

برای سرویس هایی مورد استفاده 
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Table 1. Restart options 

 شرح ثابت

قرار می گیرد در فواصل زمانی 

معین راه اندازی می شوند. 

سرویس تنها هنگامی راه اندازی 

تعدادی  runtimeمی شود که 

را از زمان  ()startServiceفراخوانی 

حذف سرویس از حافظه، به 

صورت معلق و آماده ی اجرا 

 داشته باشد.

Service.START_REDELIVER_INTENT 

عملکردی مشابه 

Service.START_STICKY  دارد با

اصلی  intentاین تفاوت که آبجکت 

 onStartCommandمجددا به متد 

 ارسال می شود.

 

 

. 1) به همراه هر یک از پارامترهای  ()Intent.getFlagsاخوانی متدمی توانید با فر : نکته

START_FLAG_REDELIVERY   در صورتی که سرویس با =

Service.START_REDELIVER_INTENT  2راه اندازی شده باشد .START_FLAG_RETRY  =

. 3صدا خورده شده باشد  Service.START_REDELIVER_INTENTبا چنانچه سرویس 

START_FLAG_RETRY   اگر سرویس با =Service.START_STICKY  )بررسی  فراخوانده شده باشد

  کنید آیا سرویس مجددا راه اندازی شده است یا خیر.

 متوقف کردن یک سرویس -6-2-4
را صدا بزنید. فارغ از تعداد دفعاتی  ()stopServiceبرای متوقف کردن یک سرویس کافی است متد 

را برای راه اندازی خود سرویس فراخوانی کردید، یکبار صدا زدن تابع  ()startServiceکه متد 

stopService() .سرویس مورد نظر را کاملا متوقف می سازد 
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متوقف کند. این تابع معمولا زمانی صدا  ()stopSelfیک سرویس می تواند خود را با فراخوانی متد 

 . خورده می شود که سرویس کارش کاملا تمام شده باشد

 ( IntentServices)ارث بری از کالس  IntentServicesاستفاده از 

 برای پیاده سازی سرویس استفاده نمایید.  IntentServiceمی توانید از کلاس 

 IntentService  برای اجرای تسک های خاصی درbackground  بکار می رود. نمونه ی پیاده سازی

ود را به صورت اتوماتیک متوقف ساخته و از حافظه شده از این کلاس پس از اتمام وظایفش، خ

حذف می نماید. یکی از موارد استفاده ی این کلاس در بارگیری منابع و محتوای خاص از اینترنت 

 است.  

را ارائه می دهد. این متد را سیستم اندروید به  ()onHandleIntentمتد  IntentServiceکلاس 

  می نماید. ( فراخوانیasynchصورت ناهمزمان )

 ( service bindingمتصل کردن دوطرفه ی سرویس ها )-6-3

 ها به سرویس ها  activityوصل شدن از -6-3-1
تبادل داده و تعامل داشته باشد، ابتدا متد  serviceلازم دارد به طور مستقیم با  activityچنانچه 

bindService()  را برای راه اندازیservice د یک آبجکت صدا می زند. این متServiceConnection 

فراخوانی می  ()onBindبه عنوان ورودی می گیرد که به هنگام آغاز سرویس و اتمام اجرای متد 

 برمی گرداند.  ServiceConnectionبه  IBinderشود. متد ذکر شده یک آبجکت 

که کامپوننت را زمانی صدا می زند  ()onBindمتد  ()bindServiceدر واقع سیستم با فراخوانی 

دیگری درخواست اتصال به این سرویس را داشته باشد. در صورتی که توسعه دهنده این متد را 

را  IBinderنیز پیاده سازی کرده و آبجکت  interfaceپیاده سازی کرده باشد، آنگاه می بایست یک 

ند. لازم به توضیح به عنوان خروجی برگرداند که کلاینت برای ارتباط با سرور از آن استفاده می ک

است که پیاده سازی این متد ضروری می باشد، اما چنانچه نمی خواهید اجازه ی اتصال دو طرفه 

(Bind را بدهید، می توانید )null  .را بازگردانی کنید 
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Activity  با استفاده از آبجکتIBinder  .با سرویس اطلاعات رد و بدل می کنند 

 Intentدر سرویس با آبجکت  ()onStartCommandان می رسد، متد زمانی که فرایند اتصال به پای

 از آن استفاده می کند.   ()bindServiceفراخوانی شده که متد

 

 اتصال به سرویس های محلی -6-3-2
هر دو در یک فرایند اجرا  activityاجرا شود )سرویس و  activityاگر سرویس در فرایندی یکسان با 

 activityبرگرداند. این امر زمینه ای برای  activityتوان سرویس را به  شوند(، در آن صورت می

فراهم می آورد تا متدهای سرویس را مستقیما فراخوانی کند. این روش را به صورت کاربردی در 

<<exercise_bindlocalservice" /> .می بینید که پیاده سازی شده است 

 

  IPCاتصال به سرویس با استفاده از -6-3-3
با سرویس  IPCاگر سرویس در فرایند ویژه ی خودش اجرا شود، آنگاه بایستی با استفاده از 

 اطلاعات تبادل نمایید.

 

 اجرای سرویس ها در فرایندهای مجزا-6-4

 اجرای یک سرویس در فرایند مختص به خود-6-4-1
به خود اجرا شود. می توانید سرویس خود را طوری تنظیم نمایید که در فرایند جداگانه و مختص 

 "process_description:"، برابر serviceرا در داخل تگ  android:processبرای این منظور مقدار 

 قرار می دهید. 

<service 

        android:name="WordService" 

        android:process=":my_process" 

        android:icon="@drawable/icon" 
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        android:label="@string/service_name" 

        > 

</service> 

 Serviceاعلان می کند که  Androidبه سیستم  android:process  : =علامت دونقطه رو به روی

مورد نظر مختص اپلیکیشن میزبان و تعریف کننده ی آن است. در صورتی که از دو نقطه استفاده 

فرایند سراسری اجرا شده و سایر اپلیکیشن های اندرویدی در بستر یک  Serviceنشده باشد، آنگاه 

 به آن دسترسی خواهند داشت.  

اجرای یک سرویس در فرایند خودش سبب مسدود شدن اپلیکیشن نمی شود، حتی اگر سرویس 

اصلی خود اجرا کند. اما از طرفی، از آنجایی که  threadمورد نظر عملیات طولانی مدت در 

خود اجرا می شوند، شما بایستی برای اتصال و تبادل داده با سرویس از  سرویس ها در فرایند

 بهره بگیرید. IPCسایر بخش ها از 

حتی اگر سرویس در فرایند خود اجرا شود، برای دسترسی به اینترنت، برنامه نویس ملزم به استفاده 

سترسی به اینترنت را از پردازش ناهمزمان خواهد بود چرا که اندروید تحت هیچ عنوانی اجازه ی د

 اصلی یک فرایند نمی دهد.  threadدر 

 

 چه زمان می بایست یک سرویس را در فرایند مجزا اجرا کرد؟-6-4-2
اگر یک سرویس را در فرایند جداگانه و مختص به خود اجرا کنید، در آن صورت یک فضا با آدرس 

( در این فرایند، AVDگاه مجازی )دست garbage collectorویژه در حافظه به آن تخصیص یافته و 

 در فرایند کلی اپلیکیشن دخالتی نخواهد داشت. 

اپلیکیشن به ندرت نیاز پیدا می کند که سرویس را در فرایند ویژه و مجزا راه اندازی کند. اجرای 

سرویس ها در بستر فرایندهای مجزا، سبب می شود پیاده سازی ارتباط و تبادل داده بین سایر 

  ت های نرم افزاری اندروید و سرویس به تبع دشوار شود.کامپونن
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اگر می خواهید دسترسی به یک سرویس را در اختیار اپلیکیشن دیگری قرار دهید، در آن : نکته

  صورت سرویس بایستی در فرایند مختص به خود اجرا شود.

 

 تبادل داده و ارتباط با سرویس ها-6-4

 ارتباط با سرویس ها روش های مختلف برای برقراری-6-4-1
و سرویس وجود دارد. مطالب زیر روش  activityراه های مختلفی برای تبادل داده و تعامل بین 

 های ممکن برای نیل به این هدف را نام برده و روش پیشنهادی خود را در اختیار شما قرار می دهد.

 

  intentاستفاده از داده های کپسوله شده در -6-4-2
( وجود ندارد. activityی ساده، نیازی به هیچ تعامل مستقیم )بین سرویس و در یک سناریو

را از کامپوننت آغاز کننده )فراخواننده ی سرویس(  intentسرویس داده های کپسوله شده در 

دریافت نموده و عملیات لازم را به انجام می رساند. لازم به ذکر است که برای این منظور 

notification ست. در واقع در شرایطی که سرویس محتوای یک ضروری نیcontent provider 

د را از این رخدا activityرا با داده های جدید بروز آوری می کند، خود کامپوننت نرم افزاری مزبور 

با خبر کرده و هیچ اقدام یا مرحله ی دیگری در سرویس لازم نیست. این روش هم برای سرویس 

یس هایی که در فرایند مختص به خود اجرا می شوند، قابل پیاده های محلی و هم برای سرو 

 سازی و استفاده خواهد بود. 

 

  receiverاستفاده از -6-4-3
هایی که  receiverها و  broadcastو سرویس ها از  activityمی توان برای تعامل و ارتباط بین 

شما می تواند یک  activityل، ها گوش می دهند، بهره گرفت. به عنوان مثا broadcastبه این 

broadcast receiver  برای گوش دادن بهevent  ای معین ثبت کند و سرویس مورد نظر اتفاق

های مربوطه را به بیرون )کاپوننت های دیگر( اعلان نماید. این روش بسیار معمول  eventافتادن 
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انجام رساندن پردازش به  بوده و اغلب زمانی استفاده می شود که سرویس می بایست پس از به

activity   .این اتفاق را اعلان کند 

 این جریان ارتباطی در تصویر زیر به تصویر کشیده شده است.

 

 

روش نام برده برای سرویس های محلی و سرویس هایی که در فرایند میزبان و مختص خود اجرا 

 د. اشمی شوند، قابل استفاده می ب

 

 سرویس محلی به  activityاتصال -6-4-4
قادر خواهد  activityهر دو در فرایندی یکسان اجرا شوند، در این شرایط  serviceو  activityچنانچه 

بود به سرویس مستقیما به صورت دو طرفه وصل شود. روش حاضر از میان گزینه هایی که 

ویس با سرعت بالا نیاز دارد با سر  activityتاکنون عنوان شده، بهینه ترین بوده و برای زمانی که 

 تبادل داده داشته باشد بسیار مناسب می باشد. 

ناگفته نماند که این روش تنها برای سرویس های محلی )سرویس هایی که( قابل پیاده سازی و 

 استفاده می باشد. 
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6-4-5-Handler  وResultReceiver  یاMessenger  
برگرداند(، در آن  activityد )اطلاعاتی را به دو طرفه داشته باشتعامل  activityچنانچه سرویس با 

می کند،  دریافت activityکه از  intentصورت می تواند از طریق داده های کپسوله شده در 

 activityدر  Handlerبه  Messengerدریافت نماید. در صورتی که  Messengerآبجکتی از جنس 

ارسال  activityرا به  Messageایی از جنس قادر خواهد بود آبجکت ه serviceمتصل باشد، آنگاه 

 نماید. 

Messenger  در واقع اینترفیسparcelable  را پیاده سازی می کند، بدین معنی که می توان آن را

 activityدر  Handlerهایی را به  Messageبه فرایند دیگر ارسال کرده و با استفاده از این آبجکت 

 ارسال نمود.  

Messenger متدی به نام  همچنینgetBinder()  را ارائه می دهد. این متد قابلیت ارسال آبجکتی از جنسMessenger 

 Messageهای )نمونه هایی از کلاس  Messageنیز متعاقبا قادر خواهد بود  activityرا فراهم می نماید.  activityبه 

 سرویس مورد نظر ارسال کند.  که حاوی توصیف و آبجکت های داده ای دلخواه می باشد( متعددی را به

 این روش برای سرویس های محلی که در فرایند خود اجرا می شوند، قابل استفاده می باشد. 

 

 AIDLاتصال به سرویس در فرایند دیگر با استفاده از -6-4-6
( به سرویسی که در فرایند دیگری در حال اجرا است، برنامه bindبه منظور تبادل داده و اتصال )

)ارتباط میان پردازشی( کمک بگیرد. برای نیل به این هدف، ابتدا لازم است  IPCیس بایستی از نو 

های جاوا می باشد با این تفاوت که پسوند  interfaceایجاد کند که تقریبا مشابه  AIDLیک فایل 

 را دارد.  AIDLبوده و تنها اجازه ی ارث بری و بسط دیگر فایل های  aidl.آن 
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ود از این روش زمانی استفاده نمایید که لازم باشد به سرویسی که در فرایند دیگری توصیه می ش

در حال اجرا است متصل شوید. برای مثال زمانی که اپلیکیشن های دیگر درخواست استفاده از 

 سرویس مورد نظر را داشته باشند باید از این رویکرد استفاده کرد. 

 ادل داده با سرویس ها و تب Serviceتمرین: استفاده از 

با کنترل دکمه پیاده سازی می کنید که از سرویس برای دانلود فایل از  activityدر مثال زیر یک 

کلیک می کند، دانلود اطلاعات  activityاینترنت استفاده می کند. زمانی که کاربر بر روی دکمه در 

 broadcast receiverیس از طریق از اینترنت آغاز می گردد. پس از به پایان رسیدن دانلود، سرو 

 این اتفاق را اعلان می کند. activityبه 

استفاده خواهید نمود چرا که این کلاس پردازش  IntentServiceدر مثال کاربردی حاضر از کلاس 

 های پس زمینه ای را به صورت خودکار مدیریت می نماید. 

و  com.vogella.android.service.receiverجدید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

MainActivity  .ایجاد نمایید 

 سپس کلاس زیر را برای پیاده سازی سرویس تعریف نمایید. 

package com.vogella.android.service.receiver; 

import java.io.File; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.URL; 

import android.app.Activity; 

import android.app.IntentService; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Environment; 

import android.os.Message; 

import android.os.Messenger; 

import android.util.Log; 

public class DownloadService extends IntentService { 

        private int result = Activity.RESULT_CANCELED; 
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        public static final String URL = "urlpath"; 

        public static final String FILENAME = "filename"; 

        public static final String FILEPATH = "filepath"; 

        public static final String RESULT = "result"; 

        public static final String NOTIFICATION = "com.vogella.android.service.receiver"; 

        public DownloadService() { 

                super("DownloadService"); 

        } 

        // will be called asynchronously by Android 

        @Override 

        protected void onHandleIntent(Intent intent) { 

                String urlPath = intent.getStringExtra(URL); 

                String fileName = intent.getStringExtra(FILENAME); 

                File output = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(), 

                                fileName); 

                if (output.exists()) { 

                        output.delete(); 

                } 

                InputStream stream = null; 

                FileOutputStream fos = null; 

                try { 

                        URL url = new URL(urlPath); 

                        stream = url.openConnection().getInputStream(); 

                        InputStreamReader reader = new InputStreamReader(stream); 

                        fos = new FileOutputStream(output.getPath()); 

                        int next = -1; 

                        while ((next = reader.read()) != -1) { 

                                fos.write(next); 

                        } 

                        // successfully finished 

                        result = Activity.RESULT_OK; 

                } catch (Exception e) { 

                        e.printStackTrace(); 

                } finally { 

                        if (stream != null) { 

                                try { 

                                        stream.close(); 

                                } catch (IOException e) { 

                                        e.printStackTrace(); 

                                } 

                        } 

                        if (fos != null) { 

                                try { 

                                        fos.close(); 

                                } catch (IOException e) { 

                                        e.printStackTrace(); 

                                } 

                        } 

                } 

                publishResults(output.getAbsolutePath(), result); 

        } 

        private void publishResults(String outputPath, int result) { 
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                Intent intent = new Intent(NOTIFICATION); 

                intent.putExtra(FILEPATH, outputPath); 

                intent.putExtra(RESULT, result); 

                sendBroadcast(intent); 

        } 

} 

اضافه نمایید. حال  AndroidManifest.xmlفایل تنظیمات اپلیکیشن  ،XMLاین کلاس را در لایه ی 

در حافظه ی خارجی و دسترسی به  (write) زمان آن رسیده تا مجوزهای لازم را برای درج داده

می  AndroidManifest.xmlای نیز اعطا نمایید. پس از وارد کردن تغییرات فوق، محتواینترنت را 

 بایست ظاهری مشابه زیر داشته باشد. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.vogella.android.service.receiver" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="17" 

        android:targetSdkVersion="18" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            android:name="com.vogella.android.service.receiver.MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <service android:name="com.vogella.android.service.receiver.DownloadService" > 

        </service> 

    </application> 

</manifest> 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید.  activityمربوط به  layoutفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 
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    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="onClick" 

        android:text="Download" /> 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

        <TextView 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Status: " /> 

        <TextView 

            android:id="@+id/status" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Not started" /> 

    </LinearLayout> 

</LinearLayout> 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. MainActivityکلاس 

package com.vogella.android.service.receiver; 

import android.app.Activity; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.IntentFilter; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends Activity { 

        private TextView textView; 

        private BroadcastReceiver receiver = new BroadcastReceiver() { 

                @Override 

                public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

                        Bundle bundle = intent.getExtras(); 

                        if (bundle != null) { 

                                String string = bundle.getString(DownloadService.FILEPATH); 

                                int resultCode = bundle.getInt(DownloadService.RESULT); 

                                if (resultCode == RESULT_OK) { 

                                        Toast.makeText(MainActivity.this, 

                                                        "Download complete. Download URI: " + string, 

                                                        Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                                        textView.setText("Download done"); 

                                } else { 

                                        Toast.makeText(MainActivity.this, "Download failed", 

                                                        Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                                        textView.setText("Download failed"); 
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                                } 

                        } 

                } 

        }; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                textView = (TextView) findViewById(R.id.status); 

        } 

        @Override 

        protected void onResume() { 

                super.onResume(); 

                registerReceiver(receiver, new IntentFilter( 

                                DownloadService.NOTIFICATION)); 

        } 

        @Override 

        protected void onPause() { 

                super.onPause(); 

                unregisterReceiver(receiver); 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                Intent intent = new Intent(this, DownloadService.class); 

                // add infos for the service which file to download and where to store 

                intent.putExtra(DownloadService.FILENAME, "index.html"); 

                intent.putExtra(DownloadService.URL, 

                                "http://www.vogella.com/index.html"); 

                startService(intent); 

                textView.setText("Service started"); 

        } 

} 

حال زمانی که برنامه ی فوق را اجرا کرده و بر روی دکمه کلیک می کنید، سرویس بلافاصله اقدام 

لازم از اینترنت می نماید. با اتمام دانلود، رابط کاربری بروز رسانی شده و یک به بارگیری اطلاعات 

 با اسم فایل به نمایش در می آید.  Toastپیغام 

تنظیمات را طوری تغییر دهید که سرویس در فرایند ویژه ی خود اجرا شود. بار دیگر اپلیکیشن را 

ی عمل می کند چرا که با وارد نمودن حاصل نمایید که همچنان به درستتست کرده و اطمینان 

 دریافت می کنند.  ها را broadcastها از فرایندهای مختلف  broadcast receiverتغییرات جدید، 

 

 (local serviceتمرین: پیاده سازی و استفاده از سرویس محلی )
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در یک  activityبه سرویس محلی )سرویسی که با  activityتمرین حاضر نحوه ی اتصال از یک 

 فرایند اجرا می شود( را به صورت عملی نمایش می دهد. 

پس از اینکه دستگاه بوت می شود، سرویس راه اندازی شده و داده هایی را در فواصل زمانی 

، خود را به سرویس متصل کرده تا به داده Activityمشخص از اینترنت دانلود می نماید. حال 

 شده دسترسی داشته باشد.  هایی که اخیرا از اینترنت بارگیری

و  de.vogella.android.ownservice.local جدید به ترتیب به نام های activityیک پروژه و 

MainActivity  .تعریف نمایید 

 با بدنه ی زیر ایجاد نمایید. LocalWordServiceکلاسی به نام 

package de.vogella.android.ownservice.local; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.Random; 

import android.app.Service; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Binder; 

import android.os.IBinder; 

public class LocalWordService extends Service { 

        private final IBinder mBinder = new MyBinder(); 

        private ArrayList<String> list = new ArrayList<String>(); 

        @Override 

        public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 

                Random random = new Random(); 

                if (random.nextBoolean()) { 

                        list.add("Linux"); 

                } 

                if (random.nextBoolean()) { 

                        list.add("Android"); 

                } 

                if (random.nextBoolean()) { 

                        list.add("iPhone"); 

                } 

                if (random.nextBoolean()) { 

                        list.add("Windows7"); 

                } 

                if (list.size() >= 20) { 

                        list.remove(0); 

                } 

                return Service.START_NOT_STICKY; 

        } 
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        @Override 

        public IBinder onBind(Intent arg0) { 

                return mBinder; 

        } 

        public class MyBinder extends Binder { 

                LocalWordService getService() { 

                        return LocalWordService.this; 

                } 

        } 

        public List<String> getWordList() { 

                return list; 

        } 

} 

متناظر به عنوان  XMLدو کلاس با پیاده سازی زیر تعریف نمایید. این دو کلاس در لایه ی 

BroadcastReceivers ی و ثبت خواهند شد.معرف 

package de.vogella.android.ownservice.local; 

import java.util.Calendar; 

import android.app.AlarmManager; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

public class MyScheduleReceiver extends BroadcastReceiver { 

        // restart service every 30 seconds 

        private static final long REPEAT_TIME = 1000 * 30; 

        @Override 

        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

                AlarmManager service = (AlarmManager) context 

                                .getSystemService(Context.ALARM_SERVICE); 

                Intent i = new Intent(context, MyStartServiceReceiver.class); 

                PendingIntent pending = PendingIntent.getBroadcast(context, 0, i, 

                                PendingIntent.FLAG_CANCEL_CURRENT); 

                Calendar cal = Calendar.getInstance(); 

                // start 30 seconds after boot completed 

                cal.add(Calendar.SECOND, 30); 

                // fetch every 30 seconds 

                // InexactRepeating allows Android to optimize the energy consumption 

                service.setInexactRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP, 

                                cal.getTimeInMillis(), REPEAT_TIME, pending); 

                // service.setRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP, cal.getTimeInMillis(), 

                // REPEAT_TIME, pending); 

        } 

} 

package de.vogella.android.ownservice.local; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 
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public class MyStartServiceReceiver extends BroadcastReceiver { 

        @Override 

        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

                Intent service = new Intent(context, LocalWordService.class); 

                context.startService(service); 

        } 

} 

( AndroidManifest.xmlتمامی کامپوننت های نرم افزاری را بایستی در فایل تنظیمات اپلیکیشن )

 معرفی نمایید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.ownservice.local" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="10" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <service 

            android:name=".LocalWordService" 

            android:icon="@drawable/icon" 

            android:label="@string/service_name" > 

        </service> 

        <receiver android:name="MyScheduleReceiver" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" /> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver android:name="MyStartServiceReceiver" > 

        </receiver> 

    </application> 

</manifest> 

 را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityمربوط به  layoutمحتوای فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="fill_parent" 
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    android:layout_height="fill_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <TextView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/hello" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="onClick" 

        android:text="Update" > 

    </Button> 

    <ListView 

        android:id="@id/android:list" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

    </ListView> 

</LinearLayout> 

 ورت زیر ویرایش نمایید.خود را به ص activityکلاس 

package de.vogella.android.ownservice.local; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import android.app.ListActivity; 

import android.content.ComponentName; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.ServiceConnection; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.IBinder; 

import android.view.View; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends ListActivity { 

        private LocalWordService s; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                wordList = new ArrayList<String>(); 

                adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

                                android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, 

                                wordList); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 

        @Override 

        protected void onResume() { 

                super.onResume(); 

                Intent intent= new Intent(this, LocalWordService.class); 
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                bindService(intent, mConnection, 

                                Context.BIND_AUTO_CREATE); 

        } 

        @Override 

        protected void onPause() { 

                super.onPause(); 

                unbindService(mConnection); 

        } 

        private ServiceConnection mConnection = new ServiceConnection() { 

                public void onServiceConnected(ComponentName className, 

                                IBinder binder) { 

                        LocalWordService.MyBinder b = (LocalWordService.MyBinder) binder; 

                        s = b.getService(); 

                        Toast.makeText(MainActivity.this, "Connected", Toast.LENGTH_SHORT) 

                                        .show(); 

                } 

                public void onServiceDisconnected(ComponentName className) { 

                        s = null; 

                } 

        }; 

        private ArrayAdapter<String> adapter; 

        private List<String> wordList; 

        public void onClick(View view) { 

                if (s != null) { 

                        Toast.makeText(this, "Number of elements" + s.getWordList().size(), 

                                        Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                        wordList.clear(); 

                        wordList.addAll(s.getWordList()); 

                        adapter.notifyDataSetChanged(); 

                } 

        } 

} 

نمایید. پس از کلیک بر روی دکمه، داده ها بار دیگر از سرویس واکشی شده و اپلیکیشن را اجرا 

 با داده های جدید بروز آوری می شوند.  ListViewلیست آیتم ها/
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 بخش دوم :

زمان بندی تسک ها در اندروید با استفاده از توابع 

  JobSchedulerکتابخانه ای 

 JobScheduler( APIا در اندروید را با استفاده از توابع )این آموزش نحوه ی زمان بندی تسک ه

 تشریح می کند. 

 زمان بندی تسک ها -6-5
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 نحوه ی پیاده سازی -6-5-1
فرض کنید تسکی در اپلیکیشن اندرویدی خود دارید که بایستی بارها اجرا شود. در چنین شرایطی 

د ممکن است با توجه به شرایط لازم است این را هم در نظر داشته باشید که سیستم اندروی

activity  ها وservice  ها را برای آزاد سازی منابع از حافظه حذف نماید. از این جهت نمی توانید

 TimerTask( جاوا همچون platformبرای زمان بندی تسک ها از کلاس های ساده ی محیط )

 استفاده نمایید. 

 

 هاروش ها و ابزار مختلف زمان بندی تسک -6-5-2
 سیستم اندروید دو ابزار برای زمان بندی اجرای تسک ها به شرح زیر ارائه می دهد: 

 AlarmManager )روش قدیمی( 

 JobScheduler API  

اپلیکیشن های تحت موبایلی که امروزه برای محیط اندروید ساخته می شوند، برای زمان بندی و 

استفاده نمایند.  JobScheduler( APIی )مدیریت اجرای تسک ها می بایست از توابع کتابخانه ا

ها را برای اجرا در زمان معین زمان بندی کرده، به  jobاپلیکیشن های تحت موبایل شما می توانند 

 سیستم اجازه دهند تا اجرای آن ها را بر اساس میزان حافظه، باتری و وضعیت اتصال مدیریت کند. 

 

فاده از ها با است background taskزمان بندی -6-6

JobScheduler  
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  job schedulerتوابع کتابخانه ای -6-6-1
 هاییبرنامه غیرحضوری مدیریت و کنترل برای که است برنامه یک Job schedulerبه طور کلی 

مورد استفاده قرار می  ،(ایدسته پردازش برای غالبا) شوندمی اجرا سیستم background در که

 گیرد.

در قالب کلاس  را job scheduler( توابع کتابخانه ای به نام API 21)اندروید  5.0ویرایش 

JobScheduler  .در اختیار برنامه نویس قرار می دهد API  نام برده این امکان را فراهم می آورد

ها را به صورت دسته ای  jobتا هنگامی که منابِع در اختیار سیستم به اندازه ی کافی رسید، 

(batchدر پس زمین ) ه به اجرا بگذارد. به بیان دیگر، توسعه دهنده می تواند با استفاده از اینAPI 

 تمامی کارهایی که از نظر زمان اجرا اهمیت چندانی برای کاربر ندارند را زمان بندی کند. 

 

  JobSchedulerمزایای استفاده از -6-6-2
JobScheduler  بر خلافSyncAdapter  اختصاصی یاalarm manager  این قابلیت را دارد کهjob 

ها را برای پردازش دسته جمعی زمان بندی کند )آن ها را زمان بندی کرده و به هنگام رسیدن موعد 

ها  jobبا این کار )دسته بندی  JobSchedulerتمامی کارها را دسته جمعی پردازش کند(. در واقع 

 و کارایی کلی را بالا می برد. برای پردازش دسته جمعی( میزان مصرف باتری را کاهش داده 

این است که مدیریت بارگذاری محتوا در وب را آسان  JobManagerیکی از مزایای استفاده از 

اینترنت را بر طرف می سازد. علاوه بر آن در صورت  (unreliabilityساخته و مسئله ی ناپایایی )

restart/ی به وجود نیاید. برخی از موارد بازآغازی، اپلیکیشن را طوری مدیریت می کند که خلل

 را در زیر مشاهده می کنید: JobSchedulerاستفاده ی این 

  .تسک هایی که به هنگام متصل بودن دستگاه به منبع تغذیه بایستی اجرا شوند 

 رای اجرا نیاز به دسترسی به اینترنت یا تسک هایی که بWi-Fi .دارند 

 ا کاربر تعامل ندارند.تسک هایی که ضروری نیستند یا مستقیما ب 
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  تسک هایی که زمان اجرای آن ها چندان اهمیتی ندارد و از این جهت می توان آن ها را

گونه ای برنامه ریزی کرد که به صورت دسته جمعی و در زمان مشخصی در آینده اجرا 

 شوند. 

 

  Jobنحوه ی ایجاد یک -6-6-3
بوده و کاملا پارامترهای مورد نیاز برای  JobSchedulerحامل اطلاعات ارسالی به  JobInfoآبجکت 

 زمان بندی کارهایی که بر روی اپلیکیشن فراخواننده بایستی انجام شود را در خود کپسوله می کند. 

می باشد. این آبجکت  (unit of work)واحد کاری دربردارنده ی یک  JobInfoبه عبارت دیگر آبجکت 

 انجام شود را تعیین می کند. مشخصات زمان بندی و کارهایی که باید

 Job scheduler  به شما این امکان را می دهد تا وضعیت دستگاه را بررسی کنید، برای مثال اینکه

دستگاه بیکار است یا دسترسی به اینترنت در زمان مورد نظر امکان پذیر می باشد یا خیر و سپس 

 بر اساس آن کارهای زمان بندی شده را انجام دهید. 

( کافی JobInfoتعیین تنظیمات کارهای زمان بندی شده )محتوای کپسوله شده در آبجکت جهت 

استفاده نمایید. می توانید تسک ها را طوری زمان بندی کنید که  JobInfo.Builderاست از کلاس 

 تحت شرایط خاصی اجرا می شود. این شرایط به شرح زیر هستند:  

 د.زمانی که دستگاه در حال شارژ می باش 

 .زمانی که دستگاه بیکار است 

  دستگاه به اینترنتunmetered .و نامحدود دسترسی دارد 

 .زمانی که عملیاتی باید قبل از تاریخ نهایی و مشخصی انجام شود 

 .زمانی که کاری باید طی زمان مشخصی انجام شود برای مثال طی یک ساعت آینده 

  دقیقه صبر کرده  10اجرا در آید، برای مثال زمانی که عملیات باید پس از یک تاخیر جزئی به

 و پس از آن کار زمان بندی شده را انجام دهد.

را به صورتی زمان بندی  jobاین محدودیت ها را می توان ترکیب کرد. برای مثال، می توانید یک 

دقیقه یکبار و هنگامی که دستگاه به اینترنت نامحدود وصل است اجرا شود.  20کنید که هر 
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deadline ( یک تاریخ معین است که به عنوان محدودیتconstraint زمانی اعمال شده و عملیات )

 نهایتا تا زمان سر رسید آن باید انجام شود. 

( و سپس extendرا به ارث برده ) JobService، می بایست کلاس jobبه منظور پیاده سازی یک 

مورد نظر به هر دلیلی ناموفق  jobد. چنانچه را پیاده سازی نمایی onStopJobو  onStartJobتوابع 

ناموفق دوباره انجام شود. متد  jobبرگردانید تا  onStopJobرا از  trueبود، لازم است مقدار بولی 

onStartJob  درthread  اصلی اجرا می شود، اگر پردازش ناهمزمان را در این متد آغاز کنید، در

    را برگردانید. falseدر غیر صورت و  trueآن صورت می بایست مقدار بولی 

  JobSchedulerها با استفاده از  background jobتمرین: زمان بندی 

 هدف تمرین

ها را با فراخوانی توابع کتابخانه  jobدر تمرین حاضر، یک نمونه اپلیکیشن ساده می نویسید که 

 زمان بندی می کند.  JobScheduler( APIای )

  layoutایجاد پروژه و فایل 

 API 21بر اساس ورژن/ com.vogella.android.jobschedulerیک پروژه ی جدید اندروید به نام 

 کتابخانه های اندروید ایجاد نمایید. 

جدید ایجاد کنید که حداقل یک کنترل دکمه در آن تعریف شده باشد. سپس متد  layoutحال فایل 

onClick  را بهproperty  ( مربوطهonClick  لایه ی درXML .تخصیص دهید ) 

 

  JobServiceایجاد -6-6-4
 یک سرویس با پیاده سازی زیر ایجاد نمایید.

package com.vogella.android.jobscheduler; 

import java.util.LinkedList; 

import android.app.job.JobInfo; 

import android.app.job.JobParameters; 

import android.app.job.JobScheduler; 

import android.app.job.JobService; 
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import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Message; 

import android.os.Messenger; 

import android.os.RemoteException; 

import android.util.Log; 

/** 

 * JobService to be scheduled by the JobScheduler. 

 * Requests scheduled with the JobScheduler call the "onStartJob" method 

 */ 

public class TestJobService extends JobService { 

        private static final String TAG = "SyncService"; 

        @Override 

        public boolean onStartJob(JobParameters params) { 

                // fake work 

                Log.i(TAG, "on start job: " + params.getJobId()); 

                return true; 

        } 

        @Override 

        public boolean onStopJob(JobParameters params) { 

                return true; 

        } 

} 

(  manifest )فایل تنظیمات XMLدر لایه ی  serviceلازم است سرویس را با استفاده از تگ  :نکته

 تعریف نمایید.

 آزمایشی  activityساخت -6-6-5
 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityپیاده سازی کلاس 

package com.vogella.android.jobscheduler; 

import android.app.Activity; 

import android.app.job.JobInfo; 

import android.app.job.JobScheduler; 

import android.content.ComponentName; 

import android.content.Context; 

import android.content.res.Resources; 

import android.os.Bundle; 

import android.text.TextUtils; 

import android.view.View; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.RadioButton; 

public class MainActivity extends Activity { 

        TestJobService testService; 

        private static int kJobId = 0; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 
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                setContentView(R.layout.activity_main); 

        } 

        public void onClick(View v) { 

                ComponentName mServiceComponent = new ComponentName(this, TestJobService.class); 

                JobInfo.Builder builder = new JobInfo.Builder(kJobId++, serviceComponent); 

                builder.setMinimumLatency(5 * 1000); // wait at least 

                builder.setOverrideDeadline(50 * 1000); // maximum delay 

              builder.setRequiredNetworkType(JobInfo.NETWORK_TYPE_UNMETERED); // require unmetered 

network 

                builder.setRequiresDeviceIdle(true); // device should be idle 

                builder.setRequiresCharging(false); // we don't care if the device is charging or not 

                JobScheduler jobScheduler = getApplication().getSystemService(Context.JOB_SCHEDULER_SERVICE); 

                jobScheduler.schedule(builder.build()); 

        } 

        public void cancelAllJobs(View v) { 

                JobScheduler tm = (JobScheduler) getSystemService(Context.JOB_SCHEDULER_SERVICE); 

                tm.cancelAll(); 

        } 

} 

راه اندازی و /receiverاز داخل یک  JobSchedulerتمرین: فراخوانی 

  Receiverاز طریق  job <- serviceاجرای یک 

 هدف از تمرین

را که داخل  jobدر این تمرین به صورت کاملا کاربردی خواهید آموخت چگونه می توان یک 

receiver  که( تعریف شده، با اتفاق افتادن رخداد خاصیreceiver  فعال )به آن گوش می دهد

 نمایید. 

 

  receiverایجاد -6-6-6
Receiver رت زیر پیاده سازی کنید.را به صو 

package com.example.android.rssreader; 

import android.app.job.JobInfo; 

import android.app.job.JobScheduler; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.ComponentName; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

public class BootReceiver extends BroadcastReceiver { 

    @Override 

    public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
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        ComponentName serviceComponent = new ComponentName(context, MyJobService.class); 

        JobInfo.Builder builder = new JobInfo.Builder(0, serviceComponent); 

        builder.setMinimumLatency(5 * 1000); // wait at least 

        builder.setOverrideDeadline(50 * 1000); // maximum delay 

        builder.setRequiredNetworkType(JobInfo.NETWORK_TYPE_UNMETERED); // require unmetered network 

        builder.setRequiresDeviceIdle(true); // device should be idle 

        builder.setRequiresCharging(false); // we don't care if the device is charging or not 

        JobScheduler jobScheduler = context.getSystemService(JobScheduler.class); 

        jobScheduler.schedule(builder.build()); 

    } 

} 

  Jobایجاد -6-6-7
package com.example.android.rssreader; 

import android.app.job.JobParameters; 

import android.app.job.JobService; 

import android.content.Intent; 

/** 

 * Created by vogella on 30.06.16. 

 */ 

public class MyJobService extends JobService { 

    @Override 

    public boolean onStartJob(JobParameters params) { 

        String url = params.getExtras().getString(RssApplication.URL); 

        Intent i = new Intent(this, RssDownloadService.class); // starts the RssDownloadService service 

        i.putExtra(RssApplication.URL, url); // some extra data for the service 

        startService(i); 

        return false; // true if we're not done yet 

    } 

    @Override 

    public boolean onStopJob(JobParameters params) { 

        // true if we'd like to be rescheduled 

        return true; 

    } 

} 

و بالا  bootخاصی همچون رخداد  event)گوش دهنده به رخدادها( را برای  receiverمی توانید 

تفاق مورد نظر با خبر مربوطه را از ا receiverمذکور  eventآمدن سیستم ثبت و معرفی نمایید. 

 ای که سرویس اختصاصی را اجرا می کند، فعال می نماید.      jobنموده که آن خود 
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 بخش سوم :

)گوش فراخوان  Broadcast receiverآموزش استفاده از 

 برای رخدادها( در اندروید

در  broadcast receiverاین آموزش به شرح نحوه ی ایجاد و استفاده از کامپوننت نرم افزاری 

 اندروید را شرح می دهد.

 

6-7-Broadcast receiver  

  broadcast receiverشرح مفهوم -6-7-1

 Broadcast receiver یک کامپوننت نرم افزاری در اندروید است که به شما این امکان را می دهد

یک نوع گوش  broadcast receiverهای مختلف گوش فرا دهید. به عبارت دیگر  eventتا به 

 فراخوان به رخدادها است. 

هایی  receiverسیستم اندروید تمامی  runtimeمورد نظر رخ می دهد،  eventزمانی که رخداد یا 

 که برای آن رخداد ثبت شده و به آن گوش می دهند را با خبر می کند.

برای مثال می توان به اپلیکیشن هایی اشاره کرد که به رخداد سیستمی 

ACTION_BOOT_COMPLETED  گوش داده و زمانی که سیستم اندروید پروسه یboot  را به

 اتمام می رساند، اپلیکیشن را از این اتفاق با خبر می سازد. 
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  receiverپیاده سازی -6-7-2
Receiver  را بایستی در لایه یXML درون فایل تنظیمات ،AndroidManifest.xml  .تعریف نمایید 

نام دارد یا می توان آن را به  staticمی توان به صورت فوق تعریف کرد که روش را  receiverیک 

 اعلان نمایید.  ()Context.registerReceiverدر کلاس های جاوا با فراخوانی متد  dynamicصورت 

 ارث بری نمایید. BroadcastReceiverلازم است از کلاس  receiverبرای تعریف 

برای آن ثبت شده رخ دهد، سیستم اندروید متد  broadcast receiverای که  eventاگر 

onReceive()  را ازreceiver   .را صدا می زند 

 

6-7-3-Lifecycle  یا چرخه ی حیات کامپوننتbroadcast receiver  
به پایان رسید، سیستم اندروید این اجازه  receiverاز کلاس  ()onReceiveپس از اینکه اجرای متد 

 ( بازیافت نماید. recycleرا برای استفاده ی مجدد در آینده ) receiverکه را دارد 

 

 (async processingپردازش ناهمزمان )-6-7-4

 ()onReceiveتوسعه دهندگان امکان اجرای هیچ گونه عملیات ناهمزمانی را در متد  API 11پیش از 

سیستم اندروید می توانست  ()onReceiveنداشتند چرا که به محض به اتمام رسیدن اجرای متد 

آن کامپوننت را بازیافت نماید. چنانچه عملیات طولانی برای اجرا وجود داشته باشد، در این شرایط 

 ، یک کامپوننت سرویس را فراخوانی نمایید.broadcast receiverبهتر است بجای 

ای اجرای عملیات ناهمزمان را بر  ()goAsyncکتابخانه های اندروید، شما می توانید متد  11از ورژن 

برمی گرداند. لازم به ذکر  PendingResultفراخوانی نمایید. این متد در خروجی آبجکتی از جنس 

را بر روی این آّبجکت فراخوانی نکرده اید،  ()PendingResult.finishاست که تا زمانی که متد 

این طریق شما می توانید در را همچنان فعال در نظر می گیرد. از  receiverسیستم اندروید 

receiver عملیات ناهمزمان راه اندازی نمایید. بلافاصله پس از اینکه ،thread  پردازش خود را به
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را صدا زده و به سیستم اندروید اعلان می کند که  ()finishپایان می رساند، تسک )میزبان( متد 

 ( می باشد. recycleو  کامپوننت مورد بحث اکنون قابل بازیافت )استفاده ی مجدد

 

  broadcast receiverمحدودیت هایی در تعریف و استفاده از -6-7-5
به بعد اندروید، چنانچه اپلیکیشن مورد نظر را کاربر راه اندازی نکرده یا اینکه آن را  3.1از ویرایش 

▸ Manageبه صورت صریح از طریق منوی اندروید )  Applicationگاه ( خاتمه داده باشد، آن

 ها محروم خواهد نمود.  intentها را از دریافت  receiverسیستم به صورت پیش فرض تمامی 

تنها اپلیکیشن هایی که خود کاربر اطمینان دارد این یک امکان امنیتی است که به واسطه ی آن 

 ها خواهند بود. broadcast intentبه صورت صریح اجرا کرده قادر به دریافت 

اجرا کند. بلکه  rebootمعنی نیست که کاربر بایستی اپلیکیشن را مجددا پس از  این بدین :نکته

ن سیستم اندروید به یاد دارد که کاربر قبلا آن را یکبار اجرا کرده است. بنابراین چنانچه کاربر اپلیکیش

ی به خاطر م rebootرا اجرا کرده باشد)آن را به صورت صریح نبسته باشد( سیستم اندروید پس از 

 آورد که برنامه ی مورد بحث یکبار قبلا اجرا شده و خود اقدام به اجرای مجدد آن می نماید. 

 

 به اپلیکیشن به منظور تست  broadcastارسال -6-7-6
( درج نمایید. اسم کلاس و adb command line tool) adbدستورات زیر را در پنجره ی فرمان 

 manifest، داخل فایل XMLمی بایست قبلا در لایه ی  پکیج که در دستور زیر مشاهده می کنید،

و داده های کپسوله در آن را به کامپوننت مورد نظر ارسال  intentتعریف شده باشد. شما بایستی 

را به کامپوننت  ACTION_BOOT_COMPLETEDسراسری به نام  broadcastنمایید. حال زمانی که 

     ن اتفاق متعدد در سیستم اندروید رخ می دهد.نرم افزاری مد نظر ارسال می کنید، چندی

 

# trigger a broadcast and deliver it to a component 

adb shell am activity/service/broadcast -a ACTION -c CATEGORY -n NAME 
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# for example (this goes into one line) 

adb shell am broadcast -a 

android.intent.action.BOOT_COMPLETED -c android.intent.category.HOME -n 

package_name/class_name 

 

 Pending Intentشرح مفهوم -6-7-7
Pending intent  یک آبجکت متشکل از درخواست عملیات دلخواه )راه اندازی یکactivity ،

( و intentر یک ( اطلاعات و جزئیات عملیات )کپسوله شده دbroadcastاجرای سرویس یا ارسال 

را می توان به  PendingIntentمی باشد. نمونه ی مشتق شده از کلاس  contextدر نهایت یک 

سایر اپلیکیشن های اندرویدی واگذار کرد تا حتی پس از بسته شدن برنامه ی میزبان یا ایجاد 

دهنده ، بتواند عملیاتی را به انجام برساند. زمانی که توسعه pending intentکننده ی 

pending intent  را به اپلیکیشن دیگری می فرستد، در عمل به آن برنامه اجازه می دهد تا

را جهت انجام عملیات خاص داشته باشد.  pending intentمجوزهای اپلیکیشن ایجاد کننده ی 

های متعارف است که اپلیکیشن های دریافت کننده ی آن می بایست برای  intentاین بر خلاف 

 م عملیات از مجوزهای خود استفاده کنند. انجا

است که برنامه نویس به اپلیکیشن دیگری مانند  tokenیک  pending intentبه عبارت دیگر 

notification manager ،alarm manger  یا هر اپلیکیشن دیگری می دهد. با ارسال این نوع

intent ن مقصد این اجازه را می دهد تا به اپلیکیشن دیگر، در واقع توسعه دهنده به اپلیکیش

 مجوزهای اپلیکیشن فرستنده را جهت اجرای کد و عملیات از پیش تعریف شده داشته باشد.  

را فراخوانی  ()getBroadcast، ابتدا متد pending intentاز طریق  broadcastبرای اجرای یک 

از طریق  activityهت اجرا را دریافت نمایید. حال ج PendingIntentنموده و آبجکتی از کلاس 

pending intent متد ،PendingIntent.getActivity()  را صدا زده وactivity  مورد نظر را به

   عنوان خروجی از این متد دریافت می کنید.
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6-8-Broadcast ها و رخدادهای سیستمی 

( finalو  static) بسیاری از رخدادهای سیستمی را در قالب فیلدهای ایستا و ثابت Intentکلاس 

به صورت آماده )از قبل تعریف شده( در خود کپسوله می کند. سایر کلاس های سیستم اندروید 

نیز رخدادهای سیستمی دیگری را تعریف می کنند. به عنوان مثال می توان به 

TelephoneManager  .برای تغییر وضعیت گوشی اشاره کرد 

 مهم را همراه با شرح کاربرد ذکر می کند.جدول زیر تعدادی رخداد سیستمی بسیار 

 

 رخدادهای سیستمی -1جدول 

Event شرح کاربرد 

Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED Boot  سیستم با پایان رسیده است. برای اجرای

نیاز به مجوز 

android.permission.RECEIVE_BOOT_COMP

LETED .دارد 

Intent.ACTION_POWER_CONNECTE

D 

 منبع تغذیه وصل شده است.دستگاه به 

Intent.ACTION_POWER_DISCONNE

CTED 

 دستگاه دیگر به منبع تغذیه وصل نیست.

Intent.ACTION_BATTERY_LOW  زمانی اجرا می شود که باتری دستگاه رو به اتمام

های  activityباشد. معمولا برای کاستن از تعداد 

اپلیکیشنی که میزان مصرف باتری آن بالا است، 

 مورد استفاده قرار می گیرد.

Intent.ACTION_BATTERY_OKAY  باتری دستگاه بار دیگر در وضعیت مناسبی قرار

 دارد.

 

 Receiverاجرا و راه اندازی سرویس به صورت خودکار از -6-9

یکی از رفتارهایی که زیاد مورد نیاز بوده و پیاده سازی می شود، فراخوانی و اجرای یک سرویس 

سیستم است. این کار می تواند برای مثال جهت همگاهنگ  rebootخودکار پس از به صورت 

)گوش فراخوان به رخداد( برای  receiverسازی داده ها صورت گیرد. برای این منظور ابتدا یک 
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android.intent.action.BOOT_COMPLETED  تعریف می کنید. لازم است مجوز

android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED  را نیز در فایل تنظیمات برای اجرای

 عملیات مزبور به اپلیکیشن اعطا نمایید.  

        ( را به نمایش Manifestدر فایل تنظیمات ) BOOT_COMPLETEDمثال زیر نحوه ی تعریف رخداد 

 می گذارد. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.ownservice.local" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="10" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:name=".ServiceConsumerActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <receiver android:name="MyScheduleReceiver" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" /> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver android:name="MyStartServiceReceiver" > 

        </receiver> 

    </application> 

</manifest> 

می بایست سرویس را به وسیله  receiver، کامپوننت XMLبه دنبال تعریف رخداد فوق در لایه ی 

 ی کد زیر به صورت خودکار و با بالا آمدن سیستم راه اندازی کند.

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

public class MyReceiver extends BroadcastReceiver { 

        @Override 

        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
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                // assumes WordService is a registered service 

                Intent intent = new Intent(context, WordService.class); 

                context.startService(intent); 

        } 

} 

)حافظه ی خارجی( مستقر باشد، در آن صورت پس از رخداد   SDچنانچه اپلیکیشن در کارت : توجه

android.intent.action.BOOT_COMPLETED اپلیکیشن مورد نظر دیگر در دسترس نخواهد ،

به رخداد  بود. در این شرایط می بایست

android.intent.action.ACTION_EXTERNAL_APPLICATIONS_AVAILABLE  گوش داده و

Receiver  .را داخل فایل تنظیمات اپلیکیشن برای آن ثبت نمایید 

کتابخانه های اندروید، برای اینکه اپلیکیشن بتواند رخداد  API 11: به خاطر داشته باشید از ورژن نکته

android.intent.action.BOOT_COMPLETED events . را دریافت کند، کاربر می بایست حداقل

 یکبار قبلا اپلیکیشن را اجرا کرده باشد.  

 

جهت گوش فراخوانی به تماس های  RECEIVERتمرین: ثبت یک 

 دریافتی

 هدف از تمرین

ت تعریف می کنید که به رخدادهای مربوط به وضعی broadcast receiverدر تمرین حاضر یک 

دستگاه تلفن گوش می دهد. اگر دستگاه یک تماس دریافتی داشته باشد، در آن صورت 

receiver ( از رخداد آگاه شده و یک پیغام مربوطه ثبتlog.می نماید ) 

 ساخت پروژه 

 activityایجاد نموده و سپس یک  de.vogella.android.receiver.phoneیک پروژه ی جدید به نام 

 د. جدید تعریف نمایی

تنها به شرطی که کاربر قبلا آن را یکبار اجرا کرده باشد، صدا  receiver: به یاد داشته باشید که نکته

 تعریف نمایید.  activityخورده می شود. برای این منظور لازم است یک 
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برای گوش فراخوانی به رخدادهای مربوطه به  receiverپیاده سازی -6-9-1

 وضعیت تلفن و تماس ها 
 را ایجاد نمایید. MyPhoneReceiverکلاس 

package de.vogella.android.receiver.phone; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.telephony.TelephonyManager; 

import android.util.Log; 

public class MyPhoneReceiver extends BroadcastReceiver { 

        @Override 

        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

                Bundle extras = intent.getExtras(); 

                if (extras != null) { 

                        String state = extras.getString(TelephonyManager.EXTRA_STATE); 

                        Log.w("MY_DEBUG_TAG", state); 

                        if (state.equals(TelephonyManager.EXTRA_STATE_RINGING)) { 

                                String phoneNumber = extras 

                                                .getString(TelephonyManager.EXTRA_INCOMING_NUMBER); 

                                Log.w("MY_DEBUG_TAG", phoneNumber); 

                        } 

                } 

        } 

} 

 

  receiverاعطا مجوز گوش فراخوانی به تغییرات مربوط به وضعیت در -6-9-2
( اضافه manifestرا به فایل تنظیمات ) android.permission.READ_PHONE_STATEمجوز 

( را داشته receiverنموده تا اپلیکیشن قابلیت گوش فراخوانی به تغییرات در وضعیت )از طریق 

( تعریف نمایید. فایل Manifest)داخل فایل  XMLدر لایه ی مورد نظر را  receiverباشد. سپس 

manifest .پس از وارد نمودن تغییرات فوق بایستی ظاهری مشابه زیر داشته باشد 

 

 تست اپلیکیشن 
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( یک تماس android device monitor) ADVاپلیکیشن خود را نصب نموده و سپس از طریق 

فراخوانی شده و یک پیغام در  receiverمطمئن شوید که تلفنی به دستگاه را شبیه سازی نمایید. 

LogCat view  .ثبت می شود 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.receiver.phone" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

     <uses-sdk android:minSdkVersion="15" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" > 

    </uses-permission> 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

           <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:label="@string/title_activity_main" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <receiver android:name="MyPhoneReceiver" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.PHONE_STATE" > 

                </action> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

    </application> 

</manifest> 

 

 و سرویس های سیستم receiverتمرین: 

 هدف از تمرین

 Android alertرا از طریق سرویس درون ساخته ی محیط اندروید  receiverدر این تمرین یک 

manager ی خواهید کرد. پس از اینکه زمان بندreceiver  فراخوانی می شود، این کامپوننت نرم

( کاربر popup message) Toastو یک پیغام  Android vibrator managerافزاری با استفاده از  

 را از تغییرات مربوطه آگاه می سازد. 
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 سازی پروژه هپیاد

 AlarmActivityو  de.vogella.android.alarmجدید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

 ایجاد نمایید.

 با محتوای زیر ایجاد کنید. layoutسپس فایل یک 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <EditText 

        android:id="@+id/time" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:hint="Number of seconds" 

        android:inputType="numberDecimal" > 

    </EditText> 

    <Button 

        android:id="@+id/ok" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="startAlert" 

        android:text="Start Counter" > 

    </Button> 

</LinearLayout> 

را  vibratorرا به صورت زیر پیاده سازی نمایید. این کلاس سرویس  broadcast receiverکلاس 

 می زند.      صدا 

package de.vogella.android.alarm; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Vibrator; 

import android.widget.Toast; 

public class MyBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver { 

        @Override 

        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

                Toast.makeText(context, "Don't panik but your time is up!!!!.", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 
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                // Vibrate the mobile phone 

                Vibrator vibrator = (Vibrator) context.getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

                vibrator.vibrate(2000); 

        } 

} 

 vibrateاعلان نموده و اجازه ی  AndroidManifest.xml، داخل فایل XMLاین کلاس را در لایه ی 

 برای دستگاه را به اپلیکیشن اعطا نمایید. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.alarm" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="15" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" > 

    </uses-permission> 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:name=".AlarmActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <receiver android:name="MyBroadcastReceiver" > 

        </receiver> 

    </application> 

</manifest> 

داخل خود یک  activityخود را به صورت زیر ویرایش نمایید. این  AlarmActivityبدنه ی کلاس 

را فراخوانی می کند، سپس اطلاعات این  receiverتعریف نموده و به وسیله ی آن  intentآبجکت 

intent  را به سرویسalarm manager .معرفی/ارسال می نماید 

package de.vogella.android.alarm; 

import android.app.Activity; 

import android.app.AlarmManager; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Toast; 
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public class AlarmActivity extends Activity { 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

        } 

        public void startAlert(View view) { 

                EditText text = (EditText) findViewById(R.id.time); 

                int i = Integer.parseInt(text.getText().toString()); 

                Intent intent = new Intent(this, MyBroadcastReceiver.class); 

                PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast( 

                                this.getApplicationContext(), 234324243, intent, 0); 

                AlarmManager alarmManager = (AlarmManager) getSystemService(ALARM_SERVICE); 

                alarmManager.set(AlarmManager.RTC_WAKEUP, System.currentTimeMillis() 

                                + (i * 1000), pendingIntent); 

                Toast.makeText(this, "Alarm set in " + i + " seconds", 

                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

} 

 

 

 تست اپلیکیشن

را فراخوانی کنید. اکنون با  alarmاپلیکیشن خود را روی دستگاه تست نمایید. پس از تنظیم زمان، 

ه به نمایش در می آید. لازم به ذکر است ک Toastگذشت تعداد ثانیه های تعیین شده، یک پیغام 

 در شبیه ساز اندروید کار نمی کند. vibrationقابلیت 
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)در  dynamicبه صورت  broadcast receiverتعریف -6-10

 زمان اجرای برنامه و به وسیله ی کدهای جاوا(

6-10-1-Receiver  هایی که به صورتdynamic اعالن شده 
اندروید ثبت نمایید که از  manifestرا در فایل  receiverهمان طور که قبلا گفته شد می توانید 

در زمان  receiverیاد می شود. در این بخش ایجاد و حذف  staticآن تحت عنوان ثبت به صورت 
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و  ()Context.registerReceiverاجرای برنامه به وسیله ی متدهای 

Context.unregisterReceiver() .را شرح خواهیم داد 

تعریف کرده اید را با فراخوانی متد  dynamicه صورت ای که ب receiverلازم است : توجه

Context.unregisterReceiver() ( حذفunregister نمایید. در صورت عدم فراخوانی متد )

را صادر می کند. بنابراین اگر  leaked broadcast receiverمذکور، سیستم اندروید پیغام خطای 

receiver  را داخل بدنه ی متدonResume() اس کلactivity  خود اعلان کرده باشید، بایستی آن را

 ( نمایید.unregisterحذف ) ()onPauseداخل 

 

 receiverجهت غیرفعال سازی  package managerاستفاده از -6-10-2

 staticهای 

های تعریف شده در لایه  receiverبه راحتی  PackageManagerمی توانید با استفاده از کلاس 

 ( را فعال/غیرفعال نمایید. AndroidManifest.xml)فایل  XMLی 

ComponentName receiver = new ComponentName(context, myReceiver.class); 

PackageManager pm = context.getPackageManager(); 

pm.setComponentEnabledSetting(receiver, 

        PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_ENABLED, 

        PackageManager.DONT_KILL_APP); 

6-10-3-Intent ( های ماندگارSticky broadcast intent) 

معمولا پس از اینکه ارسال شده و سیستم اطلاعات درون آن را پردازش کرد، دیگر در  intentیک 

ش توسط دسترس نبوده و از حافظه پاک خواهد شد. چنانچه مایلید آبجکت مزبور پس از پرداز 

سیستم همچنان باقی ماند و به اصطلاح ماندگار باشد، کافی است متد 

sendStickyBroadcast(Intent)  ،را فراخوانی نمایید. در صورت فراخوانی این متدintent 

 ، در حافظه باقی می ماند. broadcastماندگار بوده و پس از اتمام 

استفاده می  sticky broadcast/intentی از سیستم اندروید برای حفظ برخی از اطلاعات سیستم

کند. برای مثال می توان به وضعیت باتری اشاره کرد که سیستم آن را ارسال نموده و پس از ارسال 

 می ماند.           تا مدتی باقی 
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 مثال:

// Register for the battery changed event 

IntentFilter filter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED); 

/ Intent is sticky so using null as receiver works fine 

// return value contains the status 

Intent batteryStatus = this.registerReceiver(null, filter); 

// Are we charging / charged? 

int status = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_STATUS, -1); 

boolean isCharging = status == BatteryManager.BATTERY_STATUS_CHARGING 

        || status == BatteryManager.BATTERY_STATUS_FULL; 

boolean isFull = status == BatteryManager.BATTERY_STATUS_FULL; 

// How are we charging? 

int chargePlug = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_PLUGGED, -1); 

boolean usbCharge = chargePlug == BatteryManager.BATTERY_PLUGGED_USB; 

boolean acCharge = chargePlug == BatteryManager.BATTERY_PLUGGED_AC; 

 ,registerReceiver(BroadcastReceiverمی توانید داده ها را از مقدار بازگشتی متد 

IntentFilter)  بازیابی نمایید. این روش برایBroadcastReceiver  که حامل مقدارnull  می باشد

 نیز قابل استفاده است.

 دارد. sendBroadcast(Intent)در دیگر جنبه ها، این متد رفتاری مشابه متد 

 می باشد. XMLی در لایه ی ها لازمه ی تنظیم مجوزهای خاص sticky broadcastاستفاده از 

 

 

 بخش چهارم :

در اندروید/پیاده سازی  notification managerاستفاده از 

notification  

در اندروید می پردازد. پروژه ی آموزش  notification managerاین مبحث به نحوه ی استفاده از 

سیستم  5.0ویرایش نوشته شده و مبتنی بر  Android studioحاضر در محیط برنامه نویسی 

 عامل اندروید می باشد. 
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6-11-Notification manager 

  notification managerشرح مفهوم -6-11-1
هشدارهای  notificationدر سیستم عامل اندروید توسعه دهنده قادر است با استفاده از 

 سیستمی یا مربوط به اپلیکیشن را به کاربر نمایش دهد.

اپلیکیشن خود نمایش  titlebarها را داخل  notificationمکان را می دهد تا اندروید به شما این ا

، notificationتپ کرده، آن را باز نماید. سپس با انتخاب  notificationدهید. کاربر می تواند بر روی 

 و صفحه ی جدید را به اجرا در بیاورد. activityیک 

کاربری را پایین آورده و کمی آزار دهنده هستند، ها کیفیت تجربه ی  notificationاز آنجایی که 

های اپلیکیشن مربوطه را غیرفعال نماید. برای نیل به این  notificationکاربر این اجازه را دارد که 

اپلیکیشن در دستگاه اندروید مراجعه کند.  Settingsهدف، کافی است کاربر به بخش تنظیمات/

های آن را  notification، کاربر اپلیکیشنی که می خواهد Settingsدر  Appsپس از انتخاب گزینه 

اپلیکیشن مرتبط را برمی  show notificationsغیر فعال کند، انتخاب نموده و تیک چک باکس 

 دارد. 
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 ها notificationتنظیم و مقدار دهی -6-11-2
 اده می شود.استف Notificationدر اندروید از کلاس  notificationبرای ساخت و نمایش 

از کلاس  notificationدر اندروید: به منظور مقداردهی و تنظیم  notificationنحوه ی ساخت 

NotificationManager  استفاده می شود. این کلاس با فراخوانی متدgetSystemService()  از

Context .قابل بازیابی می باشد  

NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) 

        getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 
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Notification.Builder  یکinterface  جهت ساخت و مقداردهی آبجکت های لازم از کلاس

Notification .در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد  

باید  notificationتخاب ، عملیاتی که پس از انPendingIntentمی توانید با استفاده از آبجکت 

 اجرا شود را تعیین نمایید.

Notification.Builder  3به شما این امکان را می دهد که تا ( کنترل دکمه با رفتارaction دلخواه )

 اضافه نمایید.  notificationبه 

// prepare intent which is triggered if the 

// notification is selected 

Intent intent = new Intent(this, NotificationReceiver.class); 

// use System.currentTimeMillis() to have a unique ID for the pending intent 

PendingIntent pIntent = PendingIntent.getActivity(this, (int) System.currentTimeMillis(), intent, 0); 

// build notification 

// the addAction re-use the same intent to keep the example short 

Notification n  = new Notification.Builder(this) 

                                .setContentTitle("New mail from " + "test@gmail.com") 

                                .setContentText("Subject") 

                                .setSmallIcon(R.drawable.icon) 

                                .setContentIntent(pIntent) 

                                .setAutoCancel(true) 

                                .addAction(R.drawable.icon, "Call", pIntent) 

                                .addAction(R.drawable.icon, "More", pIntent) 

                                .addAction(R.drawable.icon, "And more", pIntent).build(); 

NotificationManager notificationManager = 

        (NotificationManager) getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 

notificationManager.notify(0, n); 
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ها را باز کرده و جزئیات  notificationاندروید به کاربران این امکان را می دهد تا  4.1ویرایش 

( معمولی viewبیشتری را مشاهده نمایند. در واقع از ورژن ذکر شده به بعد علاوه بر نمای )

notificationیز تعبیه شده که به هنگام باز شدن ، نمای بزرگی نnotification  .فراخوانی می شود

 big picture style 2 .big. 1قابل گزینش می باشد:  style، سه notificationبرای طراحی ظاهر 

text style 3 .Inbox style کد زیر استفاده از متد .BigTextStyle()  را به نمایش می گذارد که تا

256 dp ایشگر را به از کل نمnotification .اختصاص می دهد 

String longText = "..."; 

Notification noti = new Notification.Builder(this). 

..... 

.setStyle(new Notification.BigTextStyle().bigText(longText)) 
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 ها  notificationلغو کردن -6-11-3
را بر روی  notificationچنانچه توسعه دهنده ا را لغو کند. ه notificationکاربر می تواند تمامی 

auto-cancel به هنگام انتخاب کاربر،  تنظیم کرده باشد، آنگاهnotification مایشگر حذف می از ن

 شود.

پاس  ()cancelرا به عنوان پارامتر به متد  Notificationیا شناسه ی منحصربفرد  IDمی توانید 

، ()cancelAllفراخوانی نمایید. با فراخوانی متد  NotificationManagerآبجکت  داده و آن را بر روی

 هایی که قبلا صادر کرده بودید، حذف می شوند.     notificationتمامی 

 NotificationManagerتمرین: 



 

 

608 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

و  de.vogella.android.notificationmanagerجدید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

CreateNotificationActivity  .ایجاد نماییدactivity  برای تنظیم ظاهر خود بایستی فایل

main.xml .را فراخوانی کند 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:onClick="createNotification" 

        android:text="Create Notification" > 

    </Button> 

</LinearLayout> 

 را با محتوای زیر ایجاد نمایید. result.xmlفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="This is the result activity opened from the notification" > 

    </TextView> 

</LinearLayout> 

ایجاد کرده و بدنه ی آن را به  NotificationReceiverActivityدیگری به نام  activityاکنون کلاس 

مربوطه را حتما داخل فایل تنظیمات  activityصورت زیر تنظیم نمایید. به یاد داشته باشید که 

AndroidManfest.mf  .تعریف کنید 

package de.vogella.android.notificationmanager; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

public class NotificationReceiverActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.result); 
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        } 

} 

 را به صورت زیر ویرایش نمایید. CreateNotificationActivityپیاده سازی کلاس 

package de.vogella.android.notificationmanager; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Notification; 

import android.app.NotificationManager; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

public class CreateNotificationActivity extends Activity { 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

        } 

        public void createNotification(View view) { 

                // Prepare intent which is triggered if the 

                // notification is selected 

                Intent intent = new Intent(this, NotificationReceiverActivity.class); 

                PendingIntent pIntent = PendingIntent.getActivity(this, (int) System.currentTimeMillis(), intent, 0); 

                // Build notification 

                // Actions are just fake 

                Notification noti = new Notification.Builder(this) 

                                .setContentTitle("New mail from " + "test@gmail.com") 

                                .setContentText("Subject").setSmallIcon(R.drawable.icon) 

                                .setContentIntent(pIntent) 

                                .addAction(R.drawable.icon, "Call", pIntent) 

                                .addAction(R.drawable.icon, "More", pIntent) 

                                .addAction(R.drawable.icon, "And more", pIntent).build(); 

                NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) 

getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 

                // hide the notification after its selected 

                noti.flags |= Notification.FLAG_AUTO_CANCEL; 

                notificationManager.notify(0, noti); 

        } 

} 

جدید ایجاد شده که با  notificationاپلیکیشن خود را اجرا کرده و کنترل دکمه را فشار دهید. یک 

 و پنجره ی جدید در نمایشگر باز می شود. activityانتخاب آن، 

 بخش پنجم :
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Backup  گیری از داده ها در اندروید/تهیه ی نسخه ی

 پشتیبان از داده ها در اندروید

فاده پرداخته و نحوه ی است Android data backup APIآموزش حاضر به شرح توابع کتابخانه ای 

اپلیکیشن را توضیح می  Configurationاز آن برای بازگردانی داده های مربوط به تنظیمات و 

 دهد.

6-12-Backup در اندروید 

 هدف از تهیه ی نسخه ی پشتیبان از داده ها-6-12-1
گیری اندروید به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا داده های ماندگار  backupسرویس 

بدین وسیله زمانی که کاربر دستگاه اندروید  ذخیره نماید. cloudدر حافظه ی راه دور  اپلیکیشن را

گوشی را فعال  factory resetخود را عوض می کند یا اپلیکیشنی را مجددا نصب می نماید و یا 

می کند، داده های اپلیکیشن و اطلاعات مربوط به تنظیمات همگی به راحتی قابل بازگردانی 

  .خواهد بود

 cloudرا ندارند. همچنین حافظه ی  data backupالبته تمامی دستگاه های اندروید لزوما قابلیت 

ممکن است از جانب تولید کننده ی دستگاه مورد نظر به صورت اختصاصی تنظیم شده باشد. از 

این رو تیم توسعه ی محیط اندروید به هیچ وجه امنیت و سلامت کامل داده ها را به هنگام 

backup  .و بازگردانی تضمین نمی کند 

فراخوانی نمی شود.  backupچنانچه سرویس در دستگاه مد نظر موجود نباشد، متعاقبا سرویس 

از این رو بهتر است ابتدا سرویس را پیاده سازی نموده و سپس آن را بر روی دستگاه دلخواه اجرا 

 نمایید.  

لازم است اسم پکیج اپلیکیشن خود را در آدرس گیری، ابتدا  backupبرای استفاده از سرویس 

ثبت نمایید. پس از  https://developer.android.com/google/backup/signup.htmlاینترنتی 
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در اختیار شما قرار می دهد  backupمعرفی کردن اسم پکیج اپلیکیشن خود، این سایت یک کلید 

یشن مورد نظر در آینده از آن استفاده خواهید که برای تهیه ی نسخه ی پشتیبان از داده های اپلیک

 نمود.

 

)داده های  shared preferencesتهیه ی نسخه ی پشتیبان از -6-12-2

 کوچک همچون اطالعات مربوط به تنظیمات اپلیکیشن( و فایل ها
 برای ذخیره ی دائمی داده ها و بازگردانی آن ها، ابتدا یک کلاس تعریف کنید که توابع و فیلدهای

 را به ارث می برد.  BackupAgentکلاس 

ویژه  SharedPreferencesBackupHelperاستفاده از  backupساده ترین راه برای پیاده سازی 

گیری از داده های کوچک همچون اطلاعات مربوط به تنظیمات اپلیکیشن و استفاده  backupی 

ه های مستقر در حافظه ی داخلی ویژه ی تهیه ی نسخه ی پشتیبان از داد FileBackupHelperاز 

( نام برده به صورت خودکار تمامی فایل های ثبت helperسیستم می باشد. دو کلاس کمکی )

 شده  را ذخیره کرده و بازگردانی می نماید. 

 کلی Backupتهیه ی -6-12-3
و متدهای  BackupAgentپیچیده و کلی تر، می توانید خود کلاس  backupبه منظور تهیه ی 

save /restore  آن را به صورت مستقیم پیاده سازی نمایید. برای مطالعه ی جزئیات بیشتر می

مراجعه  http://developer.android.com/guide/topics/data/backup.htmlتوانید به آدرس 

 نمایید.

 

گیری از داده های مربوط به تنظیمات  backupتمرین: پیاده سازی 

 اپلیکیشن 

 وژهپیاده سازی پر 
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در  com.vogella.android.databackupاپلیکیشنی که کد آن را در زیر مشاهده می کنید از پکیج 

 استفاده می کند. این پکیج در گوگل سرویس ثبت شده است.  XMLبالای فایل 

Backup agenda  وregistration key  در فایل تنظیمات اپلیکیشنAndroidManifest.xml  به

 ود.صورت زیر درج می ش

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.vogella.android.databackup" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="17" 

        android:targetSdkVersion="17" /> 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:backupAgent="MyBackupAgent" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            android:name="com.vogella.android.databackup.MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <meta-data 

            android:name="com.google.android.backup.api_key" 

           android:value="AEdPqrEAAAAI4SfiyaQncNamIUH0NboU3tzOjXGztXLv2LZkEw" /> 

    </application> 

</manifest> 

 

 

Backup agent  به صورت زیر پیاده سازی کرد.  را می توانمربوطه 

package com.vogella.android.databackup; 

import android.app.backup.BackupAgentHelper; 

import android.app.backup.SharedPreferencesBackupHelper; 

public class MyBackupAgent extends BackupAgentHelper { 
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        // The name of the SharedPreferences file 

        static final String PREFS = "myprefs"; 

        // A key to uniquely identify the set of backup data 

        static final String PREFS_BACKUP_KEY = "myprefs"; 

        @Override 

        public void onCreate() { 

                SharedPreferencesBackupHelper helper = new SharedPreferencesBackupHelper( 

                                this, PREFS); 

                addHelper(PREFS_BACKUP_KEY, helper); 

        } 

} 

 restoreو  backupراه اندازی و فعال کردن پروسه های -6-12-4

 )بازگردانی داده ها(
Backup manager  پیاده سازی شده، به صورت اتوماتیک و بدون دخالت و تعامل کاربرshared 

preferences نی می و تنظیمات دلخواه ثبت شده کاربر را به طور دائمی ذخیره نموده و بازگردا

را تحت فایلی که اپلیکیشن خود را با نام آن ثبت کردید،  shared preferencesنماید. کافی است 

 تغییر داده و ذخیره نمایید.

 adb shell commandچنانچه مایلید عملیات ذخیره و بازگردانی داده ها را از طریق پنجره ی فرمان 

 را به کار ببرید.تست نمایید، در آن صورت می توانید دستورات زیر 

# Trigger a backup, usage: 

# adb shell bmgr backup <package> 

# schedule backup 

adb shell bmgr backup com.vogella.android.databackup 

# ensure scheduled backup run 

adb shell bmgr run 

# to restore you backup use bmgr restore 

adb shell bmgr restore com.vogella.android.databackup 
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 بخش ششم :

 استفاده ی بهینه از حافظه و افزایش کارایی در اندروید 

آموزش حاضر به شرح نحوه ی استفاده ی بهینه از حافظه و افزایش کارایی اپلیکیشن می پردازد. 

 است. تست و اجرا شده Android Studioکدهای این بخش داخل محیط برنامه نویسی 

 

 رهنمودهایی جهت طراحی و ارائه ی اپلیکیشن های کارامد-6-13

 چرا باید در استفاده از منابع اندروید مراقب بود؟-6-13-1
دستگاه های اندروید نسبت به کامپیوترهای رومیزی یا لپ تاپ قدرت و توانایی کمتری دارند. به 

 5.0ته باشید. به ویژه از ویرایش همین دلیل بایستی در استفاده از حافظه دقت بیشتری داش

دستگاه مجازی  garbage collectorاندروید قبل تر، توسعه دهنده باید مراقب باشد تا حد امکان 

اندروید به مدت  runtimeو هنگ کردن  freeze( را درگیر نکند چرا که این امر سبب JVMجاوا )

برای مثال، با نوار اسکرول در حال میلی ثانیه می شود. در چنین شرایطی چنانچه کاربر،  200

سبب می  garbage collectorپیمایش به پایین لیست باشد، با توجه به تاخیر قابل توجهی که 

 شود، تجربه ی کاربری به شدت پایین می آید. 

 

 اجتناب از تخصیص و ایجاد آبجکت غیر ضروری-6-13-2
به خصوص در جاهای هزینه بر  سعی کنید تا حد امکان از ایجاد آبجکت های غیر ضروری،

خودداری نمایید. توصیه می کنیم آبجکت های موجود را بازیافت نموده و مجددا از آن ها 

 garbageاستفاده کنید. ایجاد آبجکت های اضافی و غیر ضروری سبب راه اندازی مکرر 

collector  از این رخداد می شود. می توان با اجتناب از ساخت آبجکت های غیر ضروری به راحتی

 جلوگیری نمود. 
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 viewداخل آبجکت  ()onDrawبرای مثال بهتر است از ایجاد آبجکت در حلقه ها یا در بدنه ی متد 

 اختصاصی خود خودداری نمایید.

 

 های کارامد data structureاستفاده از -6-13-3

ارائه می دهد. به  Sparse*Arrayاندروید چندین نمونه با پیاده سازی های مختلف از کلاس های 

 کد زیر توجه کنید. 

Map<Integer, String> map = new HashMap<Integer, String>(); 

 می شود.  Integerاستفاده از این کد سبب ساخت آبجکت های غیر ضروری از نوع 

های کارمدتری را در اختیار  data structureمحیط اندروید جهت نگاشت مقادیر به دیگر آبجکت ها، 

توسعه دهنده قرار می دهد. در صورت امکان توصیه ی ما بر این است که از این ساختارها 

استفاده نمایید چرا که این ساختارها از ساخت آبجکت اضافی جلویگری می کنند. از جمله می توان 

 اشاره کرد. HashMapبه 

ری بوده و تا حد امکان همان طور که در بالا نیز گفته شد، ساخت آبجکت عملیات سنگین و هزینه ب

می بایست از رخداد غیر ضروری آن جلوگیری نمود. زیرا به دنبال کاهش تعداد دفعات ایجاد آبجکت، 

garbage collector  .نیز دفعات کمتری جهت مدیریت حافظه فراخوانده می شود 

 را نمایش می دهد. SparseArraysجدول زیر مثال هایی از کاربرد 

 

Data structure هایی که از نظر مصرف حافظه بهینه هستند 

Data structure شرح 

SparseArray<E> 
مقادیری از نوع عدد صحیح را به آبجکت ها نگاشت کرده و از ساخت 

 جلوگیری می کند. integerآبجکت های 

SparseBooleanArray  مقادیر از نوعinteger ( را به بولی هاboolean.نگاشت می کند ) 
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SparseIntArray  مقادیرinteger  را بهinteger .ها نگاشت می کند 

 

 زیر استفاده نمایید. data structureبه منظور بهینه سازی مثال کاربردی فوق، بهتر است از 

SparseArray<String> map = new SparseArray<String>(); 

map.put(1, "Hello"); 

 

 

  bitmapمدیریت -6-14

Bitmap  چنانچه در اندازه ی کامل و حقیقی بارگذاری شوند، مقدار  ،پیکسلی( ها )عکس های

ها را فقط در اندازه ی مورد  bitmapزیادی از حافظه را اشغال خواهند کرد. توصیه می شود 

 نیاز بارگذاری کنید.

را نمایش می دهد، برای  100x100 dpفرض کنید اپلیکیشنی طراحی کردید که تصویری در ابعاد 

 یکیشن می بایست تصویر مربوطه را دقیقا در همین اندازه داخل حافظه بارگذاری نمایید. این اپل

دلخواه را بدون  BitmapFactory ،bitmapبه  flagیک روش معمول این است که با ارسال یک 

 اینکه در حافظه بارگذاری شود، اول اندازه گیری نمایید.

 

// instruct BitmapFactory to only the bounds and type of the image 

BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options(); 

options.inJustDecodeBounds = true; 

BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.id.myimage, options); 

// get width and height 

int imageHeight = options.outHeight; 

int imageWidth = options.outWidth; 

// type of the image 

String imageType = options.outMimeType; 
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پس از آن می توانید نسخه ی درست اندازه بندی شده ی تصویر مورد نظر را در حافظه بارگذاری 

 scale factorمی رساند. می توانید با استفاده از متد زیر  2نمایید. اندروید تصاویر را به توان 

 محاسبه نمایید. 2)ضریب مقیاس بندی( را بر مبنای 

 

public static Bitmap decodeBitmapWithGiveSizeFromResource(Resources res, int resId, 

        int reqWidth, int reqHeight) { 

    // First decode with inJustDecodeBounds=true to check dimensions 

    final BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options(); 

    options.inJustDecodeBounds = true; 

    BitmapFactory.decodeResource(res, resId, options); 

    // Calculate inSampleSize 

    options.inSampleSize = calculateInSampleSize(options, reqWidth, reqHeight); 

    // Decode bitmap with inSampleSize set 

    options.inJustDecodeBounds = false; 

    return BitmapFactory.decodeResource(res, resId, options);} 

public static int calculateInSampleSize( 

            BitmapFactory.Options options, int reqWidth, int reqHeight) { 

    // Raw height and width of image 

    final int height = options.outHeight; 

    final int width = options.outWidth; 

    int inSampleSize = 1; 

    if (height > reqHeight || width > reqWidth) { 

        final int halfHeight = height / 2; 

        final int halfWidth = width / 2; 

        // Calculate the largest inSampleSize value that is a power of 2 and keeps both 

        // height and width larger than the requested height and width. 

        while ((halfHeight / inSampleSize) > reqHeight 

                && (halfWidth / inSampleSize) > reqWidth) { 

            inSampleSize *= 2;}} 

    return inSampleSize;} 

با استفاده از این متد می توان تصویر مورد نظر را همان طور که در مثال زیر نمایش داده شده، 

 تخصیص داد.  viewبه 

viewWidth = imageView.getWidth(); 

viewHeight = imageView.getHeight(); 

 

imageView. 

imageView.setImageBitmap( 

    decodeSampledBitmapFromResource(getResources(), R.id.myimage, viewWidth, viewHeight)); 
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  Cacheاز  استفاده-6-15

 استفاده از حافظه ی نهان-6-15-1
این امکان  Cacheساخت آبجکت بسیار سنگین و هزینه بر است. همان طور که می دانید فرایند 

را فراهم می کند تا آبجکت هایی که قبلا در حافظه موجود هستند را بازیافت نموده )مجددا 

مورد استفاده قرار داد( و بدین وسیله از تخصیص یافتن مجدد منابع به ساخت آبجکت )جدید( 

ما آبجکتی را در حافظه بارگذاری می کنید، می توانید این خودداری گردد. به عبارتی، زمانی که ش

و حافظه ی موقت برای میزبانی آبجکت ساخته شده در نظر بگیرید.  cacheحافظه را به عنوان 

فایل تصویری را از اینترنت بارگیری می کنید.  به عنوان مثال زمانی را در نظر بگیرید که تعدادی

ای ذکر شده در یک لیست، می بایست آن ها را به طور در این لحظه، جهت نمایش فایل ه

 موقت در حافظه نگه دارید. امر مانع از این می شود که عکس ها بارها از اینترنت دانلود شوند.

شما به ناگذیر بایستی برخی از آبجکت های مستقر در حافظه را بازیافت نمایید چرا که در غیر این 

ید شد. یک روش پیشنهادی این است که آبجکت هایی که صورت با کمبود حافظه مواجه خواه

 طولانی مدت در اپلیکیشن مورد استفاده قرار نگرفته اند را بازیافت نمایید.  

را  LruCacheکتابخانه های اندروید( کلاسی به نام  12)ورژن  API 12( اندروید از platformمحیط )

در کتابخانه های پشتیبانی از ورژن های قبلی  ارائه می نماید )لازم به ذکر است که این قابلیت

بور امکان پیاده سازی یک نیز قابل دسترسی می باشد(. کلاس مز support-v4 library اندورید

cache  جهت نگهداری آبجکت هایی که مدت طولانی مورد استفاده قرار نگرفته اند را فراهم می

تمامی اعضایی  cacheده سازی می کند. در این پیا LRU cacheسازد. به عبارت دیگر این کلاس یک 

که مدت ها از آخرین بار استفاده از آن ها می گذرد، قرار می گیرند ) آبجکت هایی که کمترین 

ظرفیت مشخصی  cacheاستفاده ی اخیر را داشته اند در این حافظه ی موقت جای می گیرند(. این 

آیتم هایی که طولانی مدت مورد استفاده  دارد و هنگامی که این ظرفیت پر می شود، تمامی

حذف می شوند. این قابلیت تصویر زیر نمایش داده  cacheقرار نگرفته اند بر حسب نیاز از این 

 شده است. 
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را برای ذخیره ی موقتی فایل های تصویری  LruCacheمثال زیر یک نمونه از پیاده سازی کلاس 

 می سازد.             فراهم 

public class ImageCache extends LruCache<String, Bitmap> { 

  public ImageCache( int maxSize ) { 

    super( maxSize ); 

  } 

  @Override 

  protected int sizeOf( String key, Bitmap value ) { 

    return value.getByteCount(); 

  } 

  @Override 

  protected void entryRemoved( boolean evicted, String key, Bitmap oldValue, Bitmap newValue ) { 

    oldValue.recycle(); 

  } 

} 

 همان طور که در نمونه کد زیر مشاهده می کنید، استفاده از آن بسیار ساده می باشد.
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LruCache<String, Bitmap> bitmapCache = new LruCache<String, Bitmap>(); 

، کافی است اندازه و ظرفیت کل حافظه ی قابل استفاده در cacheلاع از ظرفیت حقیقی جهت اط

استفاده  MemoryClassدستگاه میزبان را بررسی نمایید. برای این منظور می توانید از کلاس 

 نمایید. کد زیر استفاده از آن را به نمایش می گذارد.  

int memClass = ( ( ActivityManager) activity.getSystemService( Context.ACTIVITY_SERVICE ) 

).getMemoryClass(); 

int cacheSize = 1024 * 1024 * memClass / 8; 

LruCache cache = new LruCache<String, Bitmap>( cacheSize ); 

 

 cacheپاک سازی -6-15-2
را در کامپوننت های نرم  ()onTrimMemoryاین امکان برای شما وجود دارد که متد  API 14از 

( نمایید. این متد را اندروید فراخوانی نموده و به شما این overrideافزاری اندورید بازنویسی )

اجازه را می دهد تا زمانی که سیستم منابعی را جهت پردازش های پیش زمینه ای 

(foreground process.لازم داشت، محتوای حافظه را پاک سازی و آزاد نمایید )      
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 بخش اول :

 

تست بخش های مجزای اپلیکیشن های اندرویدی به 

/ آزمایش کامپوننت های  unit testingوسیله ی ابزار 

 jUnitاپلیکیشن اندروید با استفاده از ابزار 

 

ف پروژه به )اجرای تست نرم افزاری بر روی بخش های مختل unit testingآموزش حاضر به شرح 

 jUnitمی پردازد. این آموزش نحوه ی ایجاد تست های  JUnit 4.xصورت مجزا( با استفاده از ابزار 

را در راستای نوشتن تست های نرم  Eclipseرا شرح داده و سپس استفاده از محیط برنامه نویسی 

وضیح می افزاری لازم جهت کسب اطمینان از عملکرد صحیح بخش های مختلف اپلیکیشن را ت

 دهد. 

 هدف از نوشتن تست های نرم افزاری چیست؟-7-1

 شرح مفهوم تست های نرم افزاری-7-1-1
( یک قطعه ی نرم افزاری )کد( هست که خود یک قطعه ی نرم software testتست اپلیکیشن )

افزاری دیگر را )جهت آزمایش و اطمینان از کارکرد صحیح و اینکه آیا قطعه ی نوشته شده هدف 

مورد نظر را برآورده می سازد( اجرا می کند. این تست نرم افزاری بررسی می کند آیا قطعه کد 

گویند( و یا مراحل  state testingنوشته شده منجر به وضعیت مورد انتظار می شود )که به آن 

 گویند(. behavior testing)که به آن  لازم )سلسه رخداد ها( به ترتیب رخ می دهند یا خیر
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 چرا استفاده از تست ها توصیه می شود؟ -7-1-2
Unit test  به توسعه دهنده کمک می کند تا منطق یک تکه از برنامه را آزمایش کرده و بدین

وسیله مطمئن شود رفتار مورد انتظار را از خود نشان می دهد/هدف و نیاز مدنظر را برآورده 

 می سازد یا خیر.

بر روی بخش های نرم افزاری به صورت مجزا این امکان فراهم  unit testدر واقع با نوشتن و اجرای 

می شود تا کاستی ها و خطاهایی که ممکن است با اضافه شدن رفتار / اعمال تغییرات جدید به 

برنامه در آن رخنه کرده باشند، توسط توسعه دهنده به سرعت کشف شده و برطرف گردد. نوشتن 

لیکیشن به برنامه نویس کمک می کند تا بعده ها بدون اینکه تست برای بخش های متعددی از اپ

شود، بتواند قابلیت های نوین زیادی با عملکرد  (manual testمجبور به نوشتن تست های دستی )

 صحیح به اپلیکیشن خود اضافه نماید. 

 

 Java( برای testing frameworksفریم ورک های تست گیری )-7-1-3

نوشته شده و در دسترس می باشد. از جمله ی  Javaی متعددی برای فریم ورک های تست گیر 

 اشاره کرد.  TestNGو  JUnitپرکاربرد و محبوب ترین آن ها می توان به 

 متمرکز می شود. JUnitمقاله ی حاضر بر روی نحوه ی استفاده از ابزار 

 

 واژه ها و مفاهیم مرتبط با تست گیری -7-2

  Code Under Test/ رد تستکد )یا اپلیکیشن( مو-7-2-1

)کد مورد آزمایش( خوانده  Code Under Testکدی که تست بر روی آن اجرا می شود در اصطلاح 

 application underمی شود. حال اگر واحد مورد تست شما یک آپلیکیشن باشد، در آن صورت 

test  .اطلاق خواهد شد 
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7-2-2-Test fixture )مقادیر ثابت تست( 

Test fixture  عبارت است ازstate  ثابت )اطلاعات مربوط به وضعیت( چند آبجکت که به عنوان

( برای اجرای تست بر روی بخش های مجزا نرم افزار مورد استفاده قرار می baselineمقادیر پایه )

این است که محیط ثابت و مشخصی برای تست  test fixtureگیرد. مقصود اصلی استفاده از 

خروجی حاصل تکرارپذیر باشد. می توان از آن به عنوان  / اشد به طوری که نتایجوجود داشته ب

به عبارت دیگر، هرچه که بایستی از قبل آماده باشد تا یک تست  پیش شرط های تست نیز نام برد.

  خوانده می شود. text fixtureاجرا شده و نتیجه ی مورد نظر را به عنوان خروجی انتظار داشت، 

به عنوان پارامتر ورودی ثابت به  می تواند یک رشته ی ثابت باشد که text fixtureمثال،  به عنوان

یک متد پاس داده می شود. در نهایت تست مشخص می کند آیا متد مورد آزمایش نتایج مورد 

 انتظار را تولید می کند / عملکرد صحیح را ارائه می دهد یا خیر. 

 

ت بخش های مختلف نرم افزار )کد( به و تس Unit testشرح مفهوم -7-2-3

 صورت مجزا 
Unit test  کسب اطمینان از عملکرد  قابلیتیبرای تست یک قطعه کد است که توسعه دهنده(

   نتیجه ی )رفتار یا وضعیت( دلخواه را تولید کند.آن را نوشته و انتظار دارد که  برنامهاز  صحیح کد(

 اطلاق می گردد.  test coverageار می گیرد، در اصطلاح آن درصدی از کل کد که مورد آزمایش قر 

Unit test  معمولا بخش یا قطعات )مستقل( کوچکی از برنامه را در سطح کلاس یا متد مورد

ها و کتابخانه های خارجی را می بایست  dependencyآزمایش قرار می دهند. لازم به ذکر است که 

و می توان با جایگزین کردن این کتابخانه ها با پیاده سازی ها حذف کرد. این کار را  unit testاز 

    ساخته شده، انجام داد. frameworkکه از پیش توسط  بدنه ی تست یا آبجکت ساختگی

ها کارایی چندانی برای تست رابط های کاربری پیچیده و تعامل داده  Unit testگفتنی است که 

 طراحی نمایید.  integration testای این منظور بهتر است بین کامپوننت های نرم افزاری ندارند. بر 
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7-2-4-Integration test  تست اپلیکیشن در(context )و بستر خودش 
Integration test  از آزمایش اپلیکیشن در عبارت استcontext  و بستر کلی خودش به طوری که

گر آن قطعه هایی از کد که بر روی باشد )به عبارت دی برای تست نیازمند بخش های دیگر اپلیکیشن

بر روی رابطه و بخش های  Integration testدارند(.  side effectبخش های دیگر تاثیر جانبی/

مشترک چند کامپوننت نرم افزاری تمرکز می کند. این نوع تست همچنین اطمینان حاصل می کنند 

ن حین نیاز برای نوشتن و اجرای تست که کل سیستم به درستی و مورد انتظار رفتار می کند و در ای

 های دقیق دستی را کاهش می دهند. 

این نوع تست ها به شما امکان می دهند تا پیشنهادات و بازخورد کاربران از اپلیکیشن را در 

عملکرد صحیح اپلیکیشن ( که برای آزمایش و کسب اطمینان از test suiteمجموعه تست هایی )

 تعامل مورد انتظار بین کاربر از این جهت، خروجی تست مربوطه مشابه نوشته اید، لحاظ نمایید.

 و اپلیکیشن خواهد بود.  

 

7-2-5-Performance test )تست های بررسی کارایی( 
Performance test  تست های ارزیابی کارایی به طور مکرر برای بررسی میزان کارایی و مستند یا

مورد استفاده قرار می گیرند. تست ذکر شده را توسعه سازی قدرت کامپوننت های نرم افزاری 

می نویسد که میزان کارایی کد مورد آزمایش را در شرایطی که بار کاری سنگین    دهنده برای این 

  هست بررسی نموده و از بالا بودن بازده در هر شرایطی اطمینان حاصل کند.

7-2-6-Behavior testing  وState testing  

ررسی می کند آیا متدهایی با پارامترهای ورودی مورد نظر فراخوانی شده اند یا خیر، تستی که ب

(behavior test )interaction test  .خوانده می شوندBehavior test  نتیجه ی متد فراخوانی

 نمی کند.  شده را اعتبار سنجی 
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State test  )بر خلاف  ،)تست وضعیتbehavior testش رفتار اپلیکیشن مورد ، در بررسی و آزمای

 تست خلاصه می شود. 

چنانچه الگوریتم یا قابلیت های سیستمی را مورد آزمایش قرار داده اید، در آن صورت تست شما 

 متمرکز شود، نه تعامل بین کامپوننت ها.  stateبایستی بر روی 

س های مرتبط )کد جایگزین( کلا stub( و mockدر این تست ها غالبا از آبجکت های ساختگی )

برای استخراج، حذف تعامل یا وابستگی با دیگر کلاس ها استفاده می شود. پس از آن شما می 

 توانید )اطلاعات مربوط به( وضعیت یا رفتار را بر اساس نیاز خود تست نمایید. 

 

 سازماندهی تست-7-3

 تست در کجا بایستی نوشته شود-7-3-1
Unit test های معمولی اغلب در پروژه ( ی مجزا یا پوشه ی اصلیsource folder جداگانه )

می شوند. این کار سبب می شود کد تست شده از کد اصلی جدا نگه داشته               جایگذاری 

 شود. 

 

 کدام بخش نرم افزار بایستی تست شود-7-3-2
ين عقيده ارخی از توسعه دهندگان بر اينکه دقيقا می بايست چه بخش هايی تست شود، يک موضوع بسيار بحث برانگيز است. ب

 هستند که تمامی دستورات داخل کد می بايست مورد بررسی قرار گرفته و تست شود.

به هر حال شما بایستی برای بخش های پیچیده و حساس نرم افزار خود تست بنویسید. اگر 

تست قدرتمند و ویژگی و قابلیت های جدید به اپلیکیشن خود اضافه نمایید، آنگاه یک مجموعه 

کارامد می تواند اپلیکیشن شما را در برابر ضعف و خطاهایی که ممکن است بعدها به داخل 

 اپلیکیشن و کد جاری راه پیدا کنند محافظت خواهد کرد. 
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در طراحی تست نرم افزاری می توان بخش های جزئی از کد را نادیده گرفت. برای مثال، نوشتن 

که صرفا مقادیری را به فیلدهایی تخصیص می دهند، تقریبا  setterو  getterتست برای متدهای 

بیهوده است. در واقع نوشتن تست برای تمامی دستورات داخل کد مشخصا بسیار زمان بر بوده 

به  JVMتست می کنید.  JVMو تقریبا امری بی فایده می باشد چرا که شما اپلیکیشن را در بستر 

 یش تعریف شده و مشخص دارد.هایی از پ test caseخودی خود 

که قبلا تستی برای آن ها نوشته نشده، بهتر است  هایی code baseدر صورت طراحی تست برای 

ابتدا برای آن بخش هایی از کد تست تهیه طراحی نمایید که دفعات رخداد خطا در گذشته در آن 

 متمرکز شوید. ها زیاد باشد. سپس می توانید بر روی بخش های اساسی کد )اپلیکیشن(

 

 

 

  JUnitاستفاده از -7-4

7-4-1-JUnit framework  فریم ورک انجام(unit test  بر روی پروژه های

 جاوا(
4.x JUnit  در واقع یک فریم ورک اجرایunit test  بر روی پروژه های جاوایی است که با استفاده

ه صورت جداگانه آزمایش می ها، متدهایی که رفتارها و قابلیت های تست را ب annotationاز 

کنند با علائم یا دستورهای خاص نشانه گذاری و معرفی می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر در 

و  /http://junit.orgزمینه ی این فریم ورک تست گیری می توانید به آدرس 

https://github.com/junit-team/junit راجعه نمایید.  م 
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 ؟JUnitست در فریم ورک تست گیری نحوه ی طراحی یک ت-7-4-2
JUnit test  در حقیقت یک متد است که داخل کلاس تعریف شده و منحصرا برای منظور تست

نامیده  test classمورد استفاده قرار می گیرد. کلاسی که میزبان متد مذکور می باشد در اصطلاح 

ظر را با دستور ، متد مورد نJUnit 4می شود. به منظور نوشتن یک تست بر مبنای 

@org.junit.Test ( داخل کلاس میزبان نشانه گذاریannotate .می کنید ) 

ارائه می دهد  JUnitکه خود  assertاین متد کد مورد آزمایش را اجرا می کند. می توانید از متد 

 assertدیگری فراهم می نماید، بهره بگیرید. متد  assertاستفاده نمایید و یا از متدی که فریم ورک 

در اصل برای بررسی نتیجه ی واقعی با نتایج مورد انتظار مورد استفاده قرار می گیرد. متدهایی 

خوانده  assertها یا دستورات  assertکه به این صورت استفاده می شوند در اصطلاح تست گیری، 

 می شوند. 

صورت مواجه شدن با  پیغام های معنی دار قرار دهید چرا که در assertلازم است در دستورات 

خطا کاربر سریع تر می تواند مشکل را شناسایی کرده و برطرف نماید. این ویژگی می تواند به 

  ویژه برای فردی که کد را می خواند اما در نوشتن آن شرکت نداشته، مفید باشد.

  JUnit testنمونه ای از -7-4-3
می دهد. این تست فرض را بر این می  را نمایش JUnitکد زیر یک نمونه از پیاده سازی تست 

 را دربردارد.  multiply(int, init)وجود داشته و متدی به نام MyClassگذارد که کلاس 

 

import static org.junit.Assert.assertEquals; 

import org.junit.Test; 

public class MyTests { 

        @Test 

        public void multiplicationOfZeroIntegersShouldReturnZero() { 

                MyClass tester = new MyClass(); // MyClass is tested 

                // assert statements 

                assertEquals("10 x 0 must be 0", 0, tester.multiply(10, 0)); 

                assertEquals("0 x 10 must be 0", 0, tester.multiply(0, 10)); 

                assertEquals("0 x 0 must be 0", 0, tester.multiply(0, 0)); 

        } 

} 
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 JUnitمبتنی بر  قرارداد/روش های نام گذاری تست های-7-4-4
قراردادهای نام گذاری متعددی برای تخصیص اسم به تست های طراحی شده بر اساس فریم 

به اسم کلاس های تست  "test-"وجود دارد. یک راه حل پر طرفدار افزودن پسوند  JUnitورک 

 " می باشد. test( و جایگذاری آن ها در پکیج جدید "test caseگیری )

به طور کلی، اسم تست باید درباره ی کاربرد و مورد استفاده ی آن توضیح دهد.در صورتی که 

مورد کاربرد آن را روشن بیان نماید، دیگر نیازی به خواندن پیاده اسم تخصیص داده شده به تست، 

 سازی و محتوای کد نخواهد بود.

در اسم متد تست گیری می باشد.  "should"یک قرارداد ممکن و پرطرفدار استفاده از کلمه ی 

اشاره کرد.  "menuShouldGetActive"یا  "ordersShouldBeCreated"برای مثال، می توان به 

با این نوع انتخاب اسم برای متد، مشخص می شود که متد مورد نظر دقیقا چه رفتاری را تست 

 کرده و انتظار چه نتیجه ای را دارد.

  Mavenبرای  JUnitقراردادهای نام گذاری -7-4-5
بجای  "Test"، بهتر است از Maven( build systemدر صورت استفاده از سیستم کامپایل )

"Tests" ان پسوند استفاده نمایید. سیستم کامپایل به عنوMaven  به واسطه ی افزونه ی(

surefire  خود( به صورت اتوماتیک و درون ساخته این کلاس ها را داخلtest scope .خود دربردارد 

 

 JUnit (JUnit test suites)مجموعه تست های -7-4-6
اشید، بد نیست تمامی آن ها را در در صورتی که چندین کلاس تست گیری برای اپلیکیشن نوشته ب

 test suiteشایان ذکر است که اجرای یا مجموعه تست بگنجانید.  test suiteیک قالب واحد به نام 

به مثابه ی اجرای تمامی کلاس های تست گیری، به ترتیب از قبل مشخص شده است که در 

 شده اند.  مجموعه تست تعریف

 Test suite تست ها است که خود می تواند  یک مجموعه ی بزرگ ازtest suite  های دیگر را

 دربرگیرد. 
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حاضر دو کلاس تست  test suiteرا نمایش می دهد.  test suiteنمونه کد زیر نحوه ی استفاده از 

را شامل می شود. در صورت تمایل می توانید به  MySecondClassTestو  MyClassTestگیری 

س دیگری اضافه نمایید. کافی است کلاس مورد نظر را به دستور این کلاس های تست گیری، کلا

@Suite.SuiteClasses  .الحاق کنید 

package com.vogella.junit.first; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import org.junit.runners.Suite; 

import org.junit.runners.Suite.SuiteClasses; 

@RunWith(Suite.class) 

@SuiteClasses({ 

                MyClassTest.class, 

                MySecondClassTest.class }) 

public class AllTests { 

 

} 

  command lineاجرای تست از طریق خط فرمان/-7-4-7
( و به وسیله ی کدهای استاندارد IDEمی توانید تست مورد نظر را خارج از محیط برنامه نویسی )

( build systemوا راه اندازی کنید. برنامه نویس قادر خواهد بود با ترکیب سیستم های کامپایلی )جا

( Jenkins)همچون  Continuous Integration Serverبا یک  Gradleیا  Apache Mavenنظیر 

 تست ها را به صورت خودکار و در فواصل زمانی منظم بر روی بخش هایی از نرم افزار به اجرا در

 آورد.  

را ارائه می دهد. این متد به  ()runClassesمتدی به نام  org.junit.runner.JunitCoreکلاس 

اجرا کند.  ( راtest classتوسعه دهنده امکان می دهد تا همزمان یک یا چند کلاس تست گیری )

جکت را می برمی گرداند. این آب org.junit.runner.Resultکلاس مزبور در خروجی آبجکتی از جنس 

 توان جهت بازیابی اطلاعات مربوط به تست ها مورد استفاده قرار داد. 

را اجرا نمود. این کلاس، کلاس تست  MyClassTestکلاس زیر نمایش می دهد چگونه می توان 

   درج می نماید. console( شما را اجرا کرده و خطاهای ممکن را در test classگیری )
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package de.vogella.junit.first; 

import org.junit.runner.JUnitCore; 

import org.junit.runner.Result; 

import org.junit.runner.notification.Failure; 

public class MyTestRunner { 

  public static void main(String[] args) { 

    Result result = JUnitCore.runClasses(MyClassTest.class); 

    for (Failure failure : result.getFailures()) { 

      System.out.println(failure.toString()); 

    } 

  } 

} 

در خط فرمان اجرا نمود. کافی است فایل  javaکلاس حاضر را می توان مانند سایر برنامه های 

JAR  کتابخانه یJUnit  را بهclasspath  .اضافه نمایید 

 

  JUnitارهای پایه ای فریم ورک ساخت-7-5

7-5-1-Annotation  هایJUnit 
JUnit 4.x  با استفاده ازannotation  های خود، متدهای تست گیری را علامت گذاری کرده و امکان

 annotationتنظیم اختصاصی آن ها را برای توسعه دهنده فراهم می آورد. جدول زیر لیستی از 

 ا به نمایش می گذارد. ر  JUnitهای مهم در فریم ورک 

 JUnit Annotations 

Annotation شرح 

@Test 
public void method() 

Annotation  حاضر نشانگر این است که متد مورد نظر، یک متد

 تست گیری / آزمایشی است.

@Test (expected = 

Exception.class) 
ا نام برده را صادر نکرد، ب exceptionدر صورتی که متد حاضر، 

 شکست مواجه می شود.  

@Test(timeout=100) 
میلی ثانیه به طول انجامید، با  100در صورتی که اجرای متد بیش از 

 شکست مواجه می شود.

@Before 
public void method() 

این متد قبل از هر تست اجرا می شود. در واقع با استفاده از این 

ات ابتدایی همچون محیط برای تست گیری آماده می شود)عملی متد

 خواندن داده های ورودی، مقداردهی اولیه کلاس انجام می پذیرد(.



 

 

632 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

@After 
public void method() 

بعد از هر تست اجرا می شود. از این متد برای پاک سازی محیط 

تست گیری )همچون حذف داده های موقتی، بازگردانی تنظیمات 

ت با حذف ساختارهای پیش فرض( استفاده می شود. بعلاوه قادر اس

 هزینه بر و سنگین در حافظه، میزان استفاده از آن را کاهش دهد.  

@BeforeClass 
public static void 

method() 

این متد یکبار قبل از اجرای تمامی تست ها اجرا می شود. متد مذکور 

عملیات زمان بر، برای مثال، اتصال به دیتابیس مورد برای اجرای 

نشانه گذاری  annotationار می گیرد. توابعی که با این استفاده قر 

به صورت  JUnitشده باشند، می بایست برای کار )سازگاری( با 

static .تعریف شده باشند 

@AfterClass 
public static void 

method() 

این متد یکبار، پس از اینکه تمام تست ها انجام شده و به پایان 

فراخوانی این متد، عملیات پاک سازی  رسیدند، اجرا می شود. با

همچون قطع اتصال به دیتابیس صورت می گیرد. متدهایی که با 

نشانه گذاری شده اند، می بایست جهت سازگاری با  annotationاین 

JUint  به صورتstatic  با کلیدواژه ی(static.تعریف شده باشند ) 

@Ignore or 
@Ignore("Why 

disabled") 

بالای متد، متد تست گیری نادیده گرفته شده  annotationن با درج ای

یا غیرفعال می شود. این به خصوص برای زمانی که کدهای اصلی 

هنوز متناسب با آن ویرایش و تنظیم  test caseتغییر یافته ولی 

نشده، یا اگر مدت اجرای تست بیش از حد طولانی شده باشد، مفید 

رامتر اختیاری را نیز لحاظ نموده و واقع می شود. توصیه می شود پا

 مقداردهی نمایید )چرا تست غیرفعال شده است(.

 

 

  Assertدستورات -7-5-2
JUnit  کلاسی به نامAssert`class  را شامل می شود. این کلاس توابعstatic  ای را ارائه می دهد

ز می شوند. متد آغا assert`معمولا با  assertکه شرایط خاصی را چک می کنند. دستورات 

assertion خروجی واقعی تست را با مقدار مورد انتظار مقایسه می کند و چنانچه مقایسه با ،

 صادر می کند.    AssertionExceptionشکست مواجه شد، یک 

جدول زیر این توابع را به صورت اجمالی همراه با شرح عملکرد هریک به نمایش می گذارد. 

 هستند.  String، اختیاری بوده و از جنس []پارامترهای ذکر شده در 

 

 assertتوابع 
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 شرح دستور

fail(message) 

تست با شکست مواجه شده و در خروجی پیغامی 

اختیاری نمایش داده می شود. توسعه دهنده ممکن 

برای غیرفعال کردن بخشی  annotationاست از این 

  از کد یا مانع از جرا شدن آن، استفاده کند.

assertTrue([message,] boolean 

condition) 
 بررسی می کند آیا شرط بولی صحیح است یا خیر.

assertFalse([message,] boolean 

condition) 

بررسی می کند آیا نتیجه ی شرط بولی غلط است یا 

 خیر.

assertEquals([message,] 

expected, actual) 

ند یا خیر. تست می کند آیا دو مقدار با هم برابر هست

 referenceتوجه: درباره ی آرایه باید گفت که صرفا 

آن بررسی می شود و محتوای آرایه ها مورد توجه 

 قرار نمی گیرد.

assertEquals([message,] 

expected, actual, tolerance) 

با هم  doubleیا  floatمقادیر تست می کند آیا 

عداد ارقام ت toleranceمطابقت دارند یا خیر. پارامتر 

 اعشاری است که باید یکسان باشند. 

assertNull([message,] object) 
هست یا  nullبررسی می کند آیا آبجکت مورد تست 

 خیر.

assertNotNull([message,] object) 
بررسی کرده و اطمینان حاصل می نماید که آبجکت 

null .نباشد 

assertSame([message,] expected, 

actual) 

طمینان حاصل می کند که هر دو متغیر به یک ا

 آبجکت اشاره داشته باشند. 

assertNotSame([message,] 

expected, actual) 

بررسی می کند که دو متغیر، هر یک به آبجکت 

 جداگانه اشاره داشته باشند.

 

 ترتیب اجرای تست -7-5-3
( test methodامی متدهای آزمایشی )فرض را بر این می گذارد که تم JUnitتست فریم ورک اجرای 

با ترتیبی غیر مشخص و دلخواه اجرا شوند. در واقع تستی که به صورت کارامد نوشته شده باشد، 

نباید ترتیب اجرای خاصی داشته باشد. تست هایی که برای آزمایش بخش های مختلف برنامه نوشته 

 . می شود، نباید به سایر تست ها وابستگی داشته باشد

و نه  deterministicبه بعد، به صورت پیش فرض توصیه می شود از ترتیب  JUnit 4.11ز ا

predictable .برای اجرای تست بر روی نرم افزار استفاده نمایید 
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( test methodمشخص کنید که متدهای تست گیری ) annotationمی توانید با استفاده از یک 

اساس ترتیب حروف الفبا(. به منظور فعال سازی این  بر اساس اسم متد مرتب شوند )در واقع بر

( خود را با test classویژگی، بایستی کلاس تست گیری )

@FixMethodOrder(MethodSorters.NAME_ASCENDING) ( علامت گذاریannotate )

، به annotationدر  MethodSorters.DEFAULTنمایید. همچنین می توانید با استفاده از پارامتر 

که  MethodSorters.JVMورت صریح، حالت پیش فرض را تنظیم نمایید. بعلاوه می توانید از ص

ممکن است از یک اجرا به اجرای  استفاده می کند، بهره بگیرید که JVMاز تنظیمات پیش فرض 

 دیگر متفاوت باشد. 

 غیرفعال سازی تست ها-7-5-4
@Ignore به صورت  این امکان را فراهم می آورد که یک تست راstatic  غیرفعال کرده و در

اصطلاح آن را در تست نادیده بگیرید. یا می توانید با استفاده از پارامترهای 

Assume.assumeFalse  یاAssume.assumeTrue  یک شرط برای تست تعریف نمایید. در صورتی

مربوطه را  تست Assume.assumeFalse، پارامتر بدهد و برقرار باشد trueکه شرط نتیجه ی 

بدهد، پارامتر  false( معرفی و نشانه گذاری می کند. چنانچه شرط نتیجه ی invalidنامعتبر )

Assume.assumeTrue  پس از ارزیابی تست، آن را نامعتبر معرفی و علامت گذاری می کند. به

 را غیرفعال می کند:   Linuxمثال،  دستور زیر یک تست را در سیستم عامل  طور

 

Assume.assumeFalse(System.getProperty("os.name").contains("Linux")); 

 

  JUnitاز  Eclipseپشتیبانی محیط برنامه نویسی -7-6

  JUnitایجاد تست های -7-6-1
را خود به صورت دستی بنویسید، اما محیط کاری  JUnitدر صورت تمایل می توانید تست های 

Eclipse م می آورد تا تست های این امکان را برای شما فراهJUnit  را به صورت ویزادی و طبق

 یک روال از پیش تعیین شده تهیه نمایید.  
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یا یک کلاس تست گیری جهت آزمایش عملکرد کلاس از  JUnitتست برای مثال، می توان از ایجاد 

نظر پیش نوشته شده نام برد. برای این منظور بر روی کلاس جدید راست کلیک کرده، کلاس مورد 

انتخاب نمایید. سپس بار دیگر بر روی آن راست کلیک کرده و مسیر  Package Explorer_ viewرا از 

New ▸ JUnit Test Case .را طی کنید 

انجام  JUnits Wizardsتمایل می توانید این کار را به صورت ویزاردی و با استفاده از در صورت 

اردی، کافی است مسیر رو به رو را دنبال کنید: دهید. برای دستیابی به این راهنمای نصب ویز 

File ▸ New ▸ Other… ▸ Java ▸ JUnit.   

  JUnitاجرای تست های -7-6-2
به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا تست ها را به صورت تعاملی اجرا  Eclipseمحیط کاری 

 کند. 

نتخاب نموده، سپس بر روی آن ( را اtest classبه منظور اجرای یک تست، کلاس تست گیری )

 را انتخاب کنید.  Run-as ▸ JUnit Testراست کلیک کنید. حال گزینه ی 

( را داخل کلاس اجرا test methodرا راه اندازی کرده و تمامی متدهای تست گیری ) JUnitاین کار 

 می کند.

Eclipse  به برنامه نویس اجازه می دهد تا با فشردن کلیدهایAlt+Shift+X  ،به صورت همزمان

 تست مورد نظر را در کلاس انتخابی اجرا کند.

برای اینکه فقط و فقط تست انتخابی اجرا شود، اشاره گر موس را بر روی اسم متد تست گیری 

 قرار داده و سپس کلیدهای فوق را فشار دهید. 

را  JUnit viewیک ابزار به نام  Eclipse، محیط کاری JUnitبه منظور مشاهده ی نتیجه ی تست 

 viewهای دلخواه خود را به صورت انفرادی در  unit testمی دهد. می توانید               ارائه 

، آن ها را مجددا اجرا Runمذکور انتخاب نموده و پس از راست کلیک بر روی آن و انتخاب گزینه ی 

 نمایید. 
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ه نمایش می گذارد. می توانید تمامی تست های موجود را ب viewبه صورت پیش فرض، این 

 ( را نمایش دهد. failedرا طوری تنظیم نمایید که تنها تست های ناموفق ) viewاین 
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را طوری تنظیم کنید که تنها در صورت برخورد با یک تست ناموفق  viewهمچنین می توانید 

 فعال شود. 
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( run configurationsجرای تست ها )تنظیماتی مرتبط با ا Eclipse: محیط برنامه نویسی توجه

 Run ▸ Runایجاد می کند. جهت مشاهده و ویرایش آن ها می توانید به این صورت اقدام نمایید: 

Configurations… menu   . 

 ها stacktraceاستخراج و بازیابی تست های ناموفق و -7-6-3
 Copyراست کلیک کرده و  جهت بازیابی لیست مربوط به تست ناموفق، بر روی نتیجه ی تست

Failure List  را انتخاب نمایید. این کار سبب می شود تست های ناموفق وstack trace  ها در

clipboard ( کپی و درج شوندstack trace  عبارت است فرایند ردیابی اجرای کدهای برنامه در

  (.stackبخشی از حافظه به نام 

 

  JUnitم ورک در فری static importامکان -7-6-4
Static import  یک امکان است که به فیلدهایی که داخل کلاس به صورتpublic static  تعریف

 شده اند، این اجازه را می دهد تا بدون ذکر اسم کلاس میزبان، بکار برده شوند.

 testفریم ورک مذکور، برای اینکه قابلیت نوشتن دستورات تست گیری ) assertدستورات 

statement مختصر و بهینه را برای توسعه دهنده فراهم کنند، معمولا به صورت )public static 
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و  static importsرا با دو حالت ممکن )با امکان  assertتعریف می شوند. تکه کد زیر یک دستور 

 ( به نمایش می گذارد. static importیکی بدون 

// without static imports you have to write the following statement 

Assert.assertEquals("10 x 5 must be 50", 50, tester.multiply(10, 5)); 

 

// alternatively define assertEquals as static import 

import static org.junit.Assert.assertEquals; 

 

// more code 

 

// use assertEquals directly because of the static import 

assertEquals("10 x 5 must be 50", 50, tester.multiply(10, 5)); 

 

 

 (test suiteبرای ساختن مجموعه تست ) /Wizardبرنامه ی راهنما-7-6-5
و با امکاناتی که در اختیار شما قرار می دهد، به راحتی یک  Eclipseمی توانید در محیط کاری 

test suite مایید. برای نیل به این هدف، ابتدا کلاس های آزمایشی و تست )مجموعه تست( ایجاد ن

 Package( گنجانده شود را از طریق کادر suite( که می بایست در مجموعه )test classگیری )

Explorer  گزینش نموده، در این کادر بر روی آن ها راست کلیک نمایید و سپس مسیر رو به رو را

 . New ▸ Other… ▸ JUnit ▸ JUnit Test Suiteطی کنید: 
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 و خطاها exceptionتست -7-6-6
@Test (expected = Exception.class)  دارای قابلیتی محدودی است چرا که تنها قادر است یک

exception  خطا( را تست کند. به منظور تست کلی(exception  ها، می توانید از الگوی تست

 یید.( زیر استفاده نماtest patternگیری )

try { 

   mustThrowException(); 

   fail(); 

} catch (Exception e) { 

   // expected 
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   // could also check for message of exception, etc. 

} 

 

 (JUnit Plug-in Testتست نویسی برای افزونه ها )-7-6-7
رم افزاری خود نافزونه های  برای JUnit Plug-inتوسعه دهنده می تواند با استفاده از تست های 

ویژه راه اندازی شده که به یک نمونه ی  test runnerنیز تست طراحی کند. این تست ها در بستر 

احتیاج دارد. در واقع متدهای تست گیری محصور در  Eclipseبرای اجرا در محیط  VMمستقل 

  .( اجرا می شوندinstance، داخل آن نمونه مجزا )(test class) کلاس

 

  JUnitنصب -7-7

  Gradleبا سیستم کامپایل  JUnitاستفاده از -7-7-1
( dependency، لازم است کتابخانه )Gradle buildدر فایل  JUnitبه منظور استفاده از 

testCompile  را به فایلbuild .خود اضافه نمایید 

apply plugin: 'java' 

dependencies { 

  testCompile 'junit:junit:4.12' 

} 

  Mavenبا سیستم کامپایل  JUnitاستفاده از -7-7-2
( زیر را dependency، می بایست کتابخانه )Maven buildدر فایل  JUnitبه منظور استفاده از 

 خود اضافه نمایید. pomبه فایل 

<dependency> 

    <groupId>junit</groupId> 

    <artifactId>junit</artifactId> 

    <version>4.12</version> 

</dependency> 
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  Eclipseدرون ساخته ی محیط کاری  JUnitاستفاده از -7-7-3
در اختیار برنامه نویسان قرار می گیرد.  JUnitبا یک ورژن خاص از  Eclipseمحیط برنامه نویسی 

 برای ساخت و توسعه ی اپلیکیشن خود بهره می گیرید، در آن صورت لزومی Eclipseاگر از 

 ندارد افزونه یا محتوای جدیدی از اینترنت دانلود نمایید. 

 

  JUnitدانلود کتابخانه ی -7-7-4
مورد استفاده را به صورت صریح کنترل کنید، در آن صورت  JUnitاگر می خواهید کتابخانه ی 

-junitرا از وب سایت زیر دانلود کنید. محتوای دانلود شده،   JUnit4.x.jarکافی است فایل 

4.*.jar  را دربردارد که همان کتابخانه یJUnit  است. این کتابخانه را به پروژه یJava  خود و

classpath  .مورد نظر اضافه نمایید 

http://junit.org/ 

 

 

برای استفاده از امکان  Eclipseتنظیم محیط برنامه نویسی -7-8

static import  کتابخانه یJUnits  

مربوطه را ندارد.  static importدی خود همیشه قابلیت ایجاد دستورات به خو Eclipseمحیط کاری 

 codeشما می توانید این محیط برنامه نویسی را طوری تنظیم نمایید که با استفاده از امکان 

completion  خود توابع معمول و پرکاربردJUnit  را وارد متن برنامه کرده و دستوراتstatic 

import کار اضافه نماید. برای دستیابی به این هدف، ابتدا پنجره ی را به صورت خودPreferences 

▸ Windowرا از طریق   Preferences  :باز نمایید و سپس مسیر رو به رو را طی کنیدJava ▸  

Editor ▸  Content Assist ▸  Favorites . 



 

 

643 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 دستورات زیر را به آن اضافه نمایید: New Typeبا استفاده از دکمه ی 

 org.junit.Assert 

 org.hamcrest.CoreMatchers 

 org.hamcrest.Matchers 

 Content Assistsرا مستقیما در  assertEqualsو  assertTrue ،assertFalseبا این کار متدهای 

 قابل دسترسی و آماده ی استفاده می نمایید. 
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به  Ctrl+Spaceکلیدهای  )که با فشردن Content Assistsاکنون شما می توانید با استفاده از 

 را اضافه نمایید.  importطور همزمان به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد( به راحتی متد و 

 

  JUnitتمرین: استفاده از 

 آماده سازی پروژه

ایجاد نمایید. سپس یک پوشه ی جدید به نام  com.vogella.junit.firstیک پروژه ی جدید به نام 

test  مزبور ایجاد کنید. برای این منظور بر روی پروژه ی مورد نظر راست کلیک کرده، در پروژه ی

Properties  :را انتخاب نمایید و این مسیر را طی کنیدJava ▸ Build Path حال بر روی تب .Source 

 کلیک نموده و آن را انتخاب کنید.
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را فشار دهید. اسم  Create New Folderرا کلیک کنید. پس از آن، دکمه ی  Add Folderدکمه ی 

 انتخاب نمایید.  testپوشه را 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه در تصویر زیر به نمایش گذاشته شده است.
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، New ▸ Source Folder: در صورت تمایل می توانید با راست کلیک بر روی پروژه و انتخاب توجه

 یک پوشه ی اصلی جدید نیز اضافه نمایید. 

 

  Javaساخت یک کالس -7-8-1
را ایجاد کرده و سپس کلاس زیر را به آن اضافه  com.vogella.junit.first، پکیج srcدر پوشه ی 

 نمایید.

package com.vogella.junit.first; 

public class MyClass { 

  public int multiply(int x, int y) { 

    // the following is just an example 

    if (x > 999) { 

      throw new IllegalArgumentException("X should be less than 1000"); 

    } 

    return x / y; 
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  } 

} 

 JUnitساخت و طراحی یک تست -7-8-2
، راست کلیک نموده و سپس این مسیر را طی Package Explorerبر روی کلاس جدید، داخل کادر 

 . New ▸ JUnit Test Caseنمایید: 

 Newه ی راهنمای نصب )ویزارد( که در زیر مشاهده می کنید، حتما دکمه ی رادیویی در برنام

JUnit 4 test  را فعال کرده و سپس پوشه یsource  را بر رویtest  تنظیم نمایید تا کلاس تست

 در این پوشه ایجاد شود.  
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 خاب نمایید. کلیک کرده و متدهایی که می خواهید تست شوند را انت Nextبر روی دکمه ی 
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 Eclipseپروژه ی جاری قید نشده بود، در آن صورت محیط کاری  classpathدر  JUnitاگر کتابخانه ی 

و امکانات آن را به  JUnitاز شما می خواهد که حتما آن را اضافه نمایید. با این کار شما در واقع 

 پروژه ی خود اضافه می نمایید. 
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 کد و محتوای زیر ایجاد نمایید. حال تست مورد نظر را با 

package com.vogella.junit.first; 

import static org.junit.Assert.assertEquals; 

import org.junit.AfterClass; 

import org.junit.BeforeClass; 

import org.junit.Test; 

public class MyClassTest { 

  @Test(expected = IllegalArgumentException.class) 

  public void testExceptionIsThrown() { 

    MyClass tester = new MyClass(); 

    tester.multiply(1000, 5); 

  } 

  @Test 

  public void testMultiply() { 

    MyClass tester = new MyClass(); 

    assertEquals("10 x 5 must be 50", 50, tester.multiply(10, 5)); 

  } 

} 
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  Eclipseاجرای تست در محیط برنامه نویسی -7-8-2

▸ Run-As( جدید راست کلیک کرده و سپس گزینه ی test classبر روی کلاس تست گیری )  JUnit 

Test .را انتخاب نمایید 

 

 

 

 

 به نمایش گذاشته می شود. در مثال حاضر، طبق JUnit( viewنتیجه ی این تست ها در کادر )

انتظار یک تست بایستی موفقیت آمیز باشد و اما دیگری در خروجی یک خطا صادر کند. خطای 

 نام برده با نوار قرمز نمایش داده می شود.
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تست حاضر به این خاطر ناموفق است که کلاس )ماشین حساب( در انجام عملیات مورد انتظار 

عملیات ضرب، دو عدد را بر هم تقسیم )ضرب( با مشکل مواجه می شود. در واقع به جای انجام 

می کند. حال اشکال فنی برنامه را برطرف نموده و بار دیگر تست را اجرا کنید تا نوار سبز در 

 خروجی تست به نمایش گذاشته شود.

  JUnitتنظیمات و امکانات پیشرفته ی -7-9



 

 

653 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 (Parameterized testاجرای تست های دارای پارامتر مشخص )-7-9-1
JUnit  این امکان را برای شما فراهم می آورد تا پارامترهای دلخواه را در کلاس های تست گیری

مورد استفاده قرار دهید. کلاس مورد نظر می تواند شامل یک متد تست گیری بوده و این متد هر 

 بار با پارامترهای ارائه شده ی مختلف اجرا شود. 

به آن ارسال شوند را با دستور  بایستی کلاسی که قرار است پارامترهای مختلف

@RunWith(Parameterized.class)  .علامت گذاری نمایید 

 Parameters@در خود داشته که با دستور  staticچنین کلاسی )کلاس تست گیری( باید یک متد 

( تولید کرده و در خروجی array collectionنشانه گذاری شده باشد. این متد یک مجموعه آرایه )

 testگرداند. تک تک آیتم ها در این آرایه به عنوان پارامتر ورودی به متد تست گیری ) بازمی

method .حاضر در این کلاس ارسال می شوند ) 

نشانه گذاری نمایید و بدین سیله مقادیر  Parameter@را با دستور  publicمی توانید فیلدهای  

 تزریق نمایید.  تستی )مقادیر یا پارامترهای آزمایشی( را داخل تست

کد زیر نمونه ای از یک تست که پارامترهایی از بیرون به آن ترزیق می شوند را به نمایش می 

داخل  nestedرا که یک کلاس دورنی و  MyClassاز کلاس  ()multiplyگذارد. تست حاضر متد 

 ید.کلاس میزبان می باشد را با ارسال پارامتر به آن، به منظور تست، آزمایش می نما

package testing; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import org.junit.runners.Parameterized; 

import org.junit.runners.Parameterized.Parameters; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.Collection; 

import static org.junit.Assert.assertEquals; 

import static org.junit.runners.Parameterized.*; 

@RunWith(Parameterized.class) 

public class ParameterizedTestFields { 

    // fields used together with @Parameter must be public 

    @Parameter 

    public int m1; 

    @Parameter (value = 1) 
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    public int m2; 

    // creates the test data 

    @Parameters 

    public static Collection<Object[]> data() { 

        Object[][] data = new Object[][] { { 1 , 2 }, { 5, 3 }, { 121, 4 } }; 

        return Arrays.asList(data); 

    } 

    @Test 

    public void testMultiplyException() { 

        MyClass tester = new MyClass(); 

        assertEquals("Result", m1 * m2, tester.multiply(m1, m2)); 

    } 

    // class to be tested 

    class MyClass { 

        public int multiply(int i, int j) { 

            return i *j; 

        } 

    } 

} 

( را بکار ببرید. constructor، تابع سازنده )Parameter@یا می توانید به جای استفاده از دستور 

در این تابع مقادیر مورد استفاده در هر تست نگهداری می شود. لازم به ذکر است که تعداد المان 

ی شده باشد( ارائه می های موجود در آرایه که متد مورد نظر )متدی که با دستور فوق نشانه گذار 

دهد، بایستی با تعداد پارامترهای حاضر در تابع سازنده ی کلاس برابر باشد. در واقع به ازای هر 

پارامتر یک کلاس مستقل ایجاد شده و سپس مقادیر آزمایشی به واسطه ی تابع سازنده 

(constructor به کلاس مورد نظر فرستاده )            .می شوند 

package de.vogella.junit.first; 

import static org.junit.Assert.assertEquals; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.Collection; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import org.junit.runners.Parameterized; 

import org.junit.runners.Parameterized.Parameters; 

@RunWith(Parameterized.class) 

public class ParameterizedTestUsingConstructor { 

    private int m1; 

    private int m2; 

    public ParameterizedTestUsingConstructor(int p1, int p2) { 

        m1 = p1; 

        m2 = p2; 

    } 

    // creates the test data 

    @Parameters 

    public static Collection<Object[]> data() { 

        Object[][] data = new Object[][] { { 1 , 2 }, { 5, 3 }, { 121, 4 } }; 



 

 

655 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

        return Arrays.asList(data); 

    } 

    @Test 

    public void testMultiplyException() { 

        MyClass tester = new MyClass(); 

        assertEquals("Result", m1 * m2, tester.multiply(m1, m2)); 

    } 

    // class to be tested 

    class MyClass { 

        public int multiply(int i, int j) { 

            return i *j; 

        } 

    } 

} 

( را اجرا کنید، متد حاضر در آن هر بار با پارامتر تعریف test classری )حال اگر این کلاس تست گی

به صورت جداگانه اجرا می شود. به عنوان مثال، در نمونه ی فوق متد تست گیری مورد نظر  شده

 سه بار اجرا می شود.

 می توانید با https://github.com/Pragmatists/JUnitParamsبا مراجعه به آدرس اینترنتی 

 روشی که نوشتن آن به مراتب آسان و معطف تر هست، آشنا شوید.

 

 Rule@( annotationدستور )-7-9-2
Rule  های کتابخانه یJUnit  به شما این امکان را می دهند تا رفتار و قابلیت های مورد نظر را به

توانید ( اختصاص داده و اعمال کنید. می test classتک تک تست های داخل کلاس تست گیری )

نشانه گذاری نمایید. همچنین می توانید  Rule@هستند را با  TestRuleفیلدهایی که از جنس 

آبجکت هایی ایجاد کنید که قابلیت تنظیم و استفاده از آن ها در متدهای تست گیری وجود 

داشته باشد. با این کار به میزان انعطاف پذیری تست شما افزوده می شود. به طور مثال، می 

وانید مشخص کنید که به هنگام اجرای کد آزمایشی،  انتظار دارید که کدام پیغام خطا ت

(exception message  .نمایش داده شود ) 

package de.vogella.junit.first; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.rules.ExpectedException; 

public class RuleExceptionTesterExample { 

  @Rule 

  public ExpectedException exception = ExpectedException.none(); 



 

 

656 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

  @Test 

  public void throwsIllegalArgumentExceptionIfIconIsNull() { 

    exception.expect(IllegalArgumentException.class); 

    exception.expectMessage("Negative value not allowed"); 

    ClassToBeTested t = new ClassToBeTested(); 

    t.methodToBeTest(-1); 

  } 

} 

JUnit  از قبل تعداد زیادی ازrule  ها را پیاده سازی نموده و آن ها را به صورت آماده در اختیار

مکان را به شما می این ا TemporaryFolderتوسعه دهنده قرار می دهند. به طور مثال، کلاس 

دهد تا فایل ها و پوشه هایی تنظیم کنید که خود به خود پس از هر بار اجرای تست حذف می 

 را به نمایش می گذارد.  TemporaryFolderشوند. نمونه ی زیر استفاده از پیاده سازی 

package de.vogella.junit.first; 

import static org.junit.Assert.assertTrue; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.rules.TemporaryFolder; 

public class RuleTester { 

  @Rule 

  public TemporaryFolder folder = new TemporaryFolder(); 

  @Test 

  public void testUsingTempFolder() throws IOException { 

    File createdFolder = folder.newFolder("newfolder"); 

    File createdFile = folder.newFile("myfilefile.txt"); 

    assertTrue(createdFile.exists()); 

  } 

} 

 

 

  JUnitهای اختصاصی برای  ruleطراحی و تنظیم -7-9-3

را پیاده  TestRuleهای اختصاصی و دلخواه خود، شما می بایست اینترفیس  ruleجهت نوشتن 

را در اختیار توسعه دهنده  apply(Statement, Description)سازی نمایید. این اینترفیس، متد 

نشانگر تست  Statementمی باشد. پارامتر  Statementقرار می دهد که خروجی آن نمونه ای از 

نیز تابعی است که این  ()Statement#evaluateاست و  runtime JUnitهای موجود در بستر 
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، توصیف گر تست های Descriptionمی کند. پارامتر             ، اجراruntime تست ها را به هنگام 

 اطلاعات مرتبط با تست ها را بخوانید.  reflectionفردی بوده و به شما اجازه می دهد تا از طریق 

به اپلیکیشن اندرویدی، قبل و بعد از اجرای  logمثال ساده از افزودن دستور  نمونه ی زیر یک

 تست می باشد.

package testing.android.vogella.com.asynctask; 

import android.util.Log; 

import org.junit.rules.TestRule; 

import org.junit.runner.Description; 

import org.junit.runners.model.Statement; 

public class MyCustomRule implements TestRule { 

    private Statement base; 

    private Description description; 

    @Override 

    public Statement apply(Statement base, Description description) { 

        this.base = base; 

        this.description = description; 

        return new MyStatement(base); 

    } 

    public class MyStatement extends Statement { 

        private final Statement base; 

        public MyStatement(Statement base) { 

            this.base = base; 

        } 

        @Override 

        public void evaluate() throws Throwable { 

                System. 

            Log.w("MyCustomRule",description.getMethodName() + "Started" ); 

            try { 

                base.evaluate(); 

            } finally { 

                Log.w("MyCustomRule",description.getMethodName() + "Finished"); 

            } 

        } 

    } 

} 

نشانه گذاری شده باشد به  Rule@، کافی است یک فیلد که با ruleبه منظور استفاده از این 

 ( خود اضافه نمایید. test classکلاس تست گیری )

@Rule 

public MyCustomRule myRule = new MyCustomRule(); 
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7-9-4-Category ها و دسته بندی تست ها 
ها، داخل دسته  annotationمی توان تست ها را دسته بندی نموده و یا آن ها را بر اساس اسم 

ی مورد نظر گنجاند یا از دسته ای حذف کرد. مثال زیر بر اساس نکات و رهنمودهای منتشر شده 

 می باشد.  JUnit 4.8ی ویرایش 

public interface FastTests { /* category marker */ 

} 

public interface SlowTests { /* category marker */ 

} 

public class A { 

        @Test 

        public void a() { 

                fail(); 

        } 

        @Category(SlowTests.class) 

        @Test 

        public void b() { 

        } 

} 

@Category({ SlowTests.class, FastTests.class }) 

public class B { 

        @Test 

        public void c() { 

        } 

} 

@RunWith(Categories.class) 

@IncludeCategory(SlowTests.class) 

@SuiteClasses({ A.class, B.class }) 

// Note that Categories is a kind of Suite 

public class SlowTestSuite { 

        // Will run A.b and B.c, but not A.a 

} 

@RunWith(Categories.class) 

@IncludeCategory(SlowTests.class) 

@ExcludeCategory(FastTests.class) 

@SuiteClasses({ A.class, B.class }) 

// Note that Categories is a kind of Suite 

public class SlowTestSuite { 

        // Will run A.b, but not A.a or B.c 

} 

 

ایجاد آبجکت های ساختگی یا شبیه سازی رفتار -7-10

  Mockingآبجکت/
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نیز خوانده  unit testingبرای اجرای تست بر روی بخش های مختلف پروژه ی نرم افزاری که همان 

استفاده نمایید. در این سناریو آبجکت واقعی با یک  object mockingاز می شود، گاه لازم است 

آبجکت ساختگی که رفتار و عملکرد آبجکت مورد نظر را شبیه سازی می کند، در طول اجرای تست 

 جایگزین می شود. 

)جهت تست نرم افزار( وجود دارد. به منظور کسب  mockingفریم ورک های متعددی برای 

ر در مورد فریم ورک های شبیه سازی و تست نرم افزار می توانید به آموزش اطلاعات بیشت

Mockito  تحت آدرسhttp://www.vogella.com/tutorials/Mockito/article.html  یا

EasyMock  تحت آدرسhttp://www.vogella.com/tutorials/EasyMock/article.html 

 مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

 بخش دوم :

 Instrumentationو  Unitحی تست های ساخت و طرا

 جهت تست پروژه های اندرویدی 

مبحث حاضر به شما آموزش می دهد چگونه می توانید برای اپلیکیشن های اندرویدی خود 

instrumentation & unit test  طراحی نموده و از عملکرد صحیح بخش های مختلف پروژه خود

ح می دهد چگونه این تست ها را در محیط کاری اطمینان حاصل نمایید. سپس برای شما شر 

Android Studio  و با استفاده از سیستم کامپایلGradle  .اجرا نمایید 
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 برای یادگیری این بخش لازم است با برنامه نویسی اندروید آشنایی کافی داشته باشید.

 

 مقدمه ای بر تست اپلیکیشن های اندرویدی -7-10

 رویدیتست پروژه های اند-7-10-1

اپلیکیشن های اندرویدی بر روی دستگاه هایی اجرا می شوند که دارای حافظه و باتری محدودی 

بوده و پردازنده ی ضعیفی دارند. رفتار اپلیکیشن همچنین بر عوامل خارجی همچون اتصال به 

ال زدایی، اینترنت، استفاده ی کلی از سیستم و غیره ... بستگی دارد. با توجه به آنچه گفته شد، اشک

تست و بهینه سازی اپلیکیشن های اندرویدی بسیار مهم می باشد. انتخاب بخش هایی که باید 

نیز حائز اهمیت بوده، به شما کمک می کند تا اپلیکیشن اندرویدی خود را بهبود  تست شوند

 ببخشید و در آینده عملیات تعمیر و نگهداشت آن را آسان می سازد.  

تست اپلیکیشن های اندرویدی بر روی تمامی دستگاه ها )با تنظیمات و سخت از آنجایی که امکان 

افزار مختلف( وجود ندارد، توصیه می شود تست های نرم افزاری خود را بر روی دستگاه هایی با 

پیکربندی و سخت افزار معمول اجرا نمایید. لازم است اپلیکیشن خود را حداقل یکبار بر روی 

ین قدرت سخت افزاری تست نمایید. هرچند بد نیست که اپلیکیشن مورد نظر دستگاهی با پایین تر 

را بر روی دستگاه هایی که بالاترین قدرت سخت افزاری را دارند نیز تست نمایید. برای مثال 

اپلیکیشن خود را بر دستگاه هایی که چگالی پیکسلی و وضوح تصویری بالایی دارند، تست کرده 

 ه ی تحت موبایل شما با این پیکربندی نیز کاملا سازگار است. و مطمئن شوید که برنام

Unit testing :اپلیکیشن های اندرویدی می تواند به گروه های زیر تقسیم شود 

 Local unit test  )تست هایی که می توان آن ها را  –)تست در بستر دستگاه مجازی جاوا

انده می شوند. تا حد امکان بهتر خو  localاجرا کرد در اصطلاح تست های  JVMدر بستر 

به این  localبرای تست نرم افزار خود بهره بگیرید. تست های  localاست از تست های 

می شوند، از لحاظ زمانی به خصوص نسبت به تست        اجرا  JVMعلت که بر روی 
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ه انجام می می شوند، سریع تر ب               هایی که بر روی دستگاه واقعی اندروید اجرا 

 رسند.

  Instrumented unit test )تست هایی که بر روی  –)تست بر روی دستگاه واقعی اندروید

 APIیک سیستم واقعی اندروید انجام می شود. اگر می خواهید کدی را امتحان کنید که به 

 و توابع کتابخانه ای اندروید احتیاج دارد، در آن صورت لازم است این تست ها را بر روی

دستگاه اندرویدی اجرا کنید. متاسفانه این امر سبب می شود زمان اجرای تست طولانی 

 تر شود.

 

 

  

 بخش هایی که در تست نرم افزاری، تمرکز بر روی آن قرار می گیرد-7-10-2
توصیه می شود در تست نرم افزار تمرکز خود را بیشتر بر روی آزمایش و کسب اطمینان از عملکرد 

 ( اپلیکیشن قرار دهید. logicصحیح منطق )
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 توصیه می شود تست اپلیکیشن خود را بر اساس قاعده ی زیر طراحی نمایید:

و ثبات  stabilityاختصاص دهید تا بدین وسیله  unit testاز کل تست را به  % 70-80 .1

code base  .تضمین شود 

 حیح کد اطمینانطراحی نموده و از کارکرد ص functionalه صورت از تست را ب % 20-30 .2

 کامل حاصل نمایید. 

و در صورتی که اپلیکیشن شما با کامپوننت هایی از سایر اپلیکیشن ها زیاد تعامل دارد،  .3

 تعبیه نمایید. cross functionalبخشی از کل تست را به صورت 

 

 

د آزمایش در تست اپلیکیشن باید به این امر نیز توجه داشته باشید که آیا تنها خود اپلیکیشن مور 

( اپلیکیشن با اپلیکیشن های دیگر نیز مورد بررسی integrationمی گیرد یا رابطه ی )         قرار

قرار گرفته و آزمایش می شود. در صورتی که تنها خود اپلیکیشن مورد آزمایش است، می توانید 
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شن ها برای مثال از فریم ورک های اجرای تست استفاده نمایید که تنها به دانش جزئی از اپلیکی

view ID   .ها احتیاج است 

 (testing preconditionsپیش شرط های تست گیری )-7-10-3

داشته  ()testPreconditionsبد نیست در تست اپلیکیشن های اندرویدی خود متدی به نام 

باشید که پیش شرط تمامی تست ها را بررسی می کند. چنانچه این متد در انجام وظیفه ی خود 

دیگر تست ها نیز نقض شده  یا پیش شرط های وفق نباشد، بلافاصله پی می برید که فرضم

 است.

 

7-10-4-ATSL  و تست اپلیکیشن با ابزارJUnit 4  
Android Testing Support Library (ATSL)  به شما اجازه می دهد تا اپلیکیشن خود را با یک

test runner  سازگار باJUnit 4  ار دهید. می توانید مورد آزمایش قرunit test  های اپلیکیشن خود

 Androidو به صورت محلی اجرا نمایید یا آن را در بستر دستگاه واقعی اندروید ) JVMرا بر روی 

runtime ،راه اندازی کنید. علاوه بر آن )Google  یک فریم ورک اجرای تست بر رویUI  به نام

Espresso  توسعه ی تست های رابط کاربری را می دهد. تعبیه نموده که به شما امکان 

 Gradle(، افزونه ی JVMبرای فراهم آوردن امکان تست نرم افزار در محیط دستگاه مجازی جاوا )

 Androidتحت عنوان  این فایلرا ارائه می نماید ) android.jarیک نسخه ی خاص از فایل 

mockable jar اختیار کل در  نام برده نیز شناخته می شود(. فایلunit test  قرار گرفته تا تمامی

هر  فراخوانی لازم به ذکر است کهفیلدها، متدها و کلاس ها در دسترس و قابل استفاده باشند. 

 ( می شود.    exception، به صورت پیش فرض، منجر به صدور خطا )mockable JARتوابع  یک از

                ( را فراخوانی نمی کنند، شما Android APIدروید )بنابراین اگر کلاس های شما توابع کتابخانه ای ان

)یا هر فریم ورک دیگری که برای تست اپلیکیشن های  JUnitمی توانید از فریم ورک تست گیری 

 androidجاوا ارائه شده( بدون محدودیت استفاده نمایید. چنانچه به توابع کتابخانه ای اندروید )

API( وابستگی )dependency ( دارید )مجبورید از کتابخانه ها و کلاس هایAndroid API 
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ها( از طریق  unit testاستفاده نمایید(، در آن صورت این وابستگی ها در کد شما بایستی )برای 

( جایگزین و جبران گردد. Mockito)فریم ورک های ساختگی همچون  mockingفریم ورک های 

ت فعال سازی مقادیر بازگشتی برای متدهای ساختگی و شبیه برای مشاهده ی اطلاعات بیشتر جه

 Activating default اندروید، به این آدرس مراجعه نمایید:  mockable.jarسازی شده از فایل 

return values for mocked methods in android.jar . 

Android Testing Support Library قرار می دهد تا تست  این قابلیت را در اختیار توسعه دهنده

، AndroidJUnitRunnerهای نرم افزاری برای اپلیکیشن های خود طراحی کند. کتابخانه ی مذکور 

 را شامل می شود.  UI Automatorو  Espressoفریم ورک تست گیری 

AndroidJUnitRunner  تست های امکان ساخت و اجرایJUnit 4  را فراهم می کند، در حالی که

نرم افزار مناسب می باشد.  UIبرای طراحی تست ویژه ی لایه ی  Espressoگیری  چارچوب تست

برای  cross functionalنیز برنامه نویس قادر خواهد بود تست های  UI Automatorبا استفاده از 

 اپلیکیشن اندرویدی طراحی نماید.

AndroidJunitRunner ری بر روی دستگاه حقیقی توابع کتابخانه ای لازم برای اجرای تست نرم افزا

در اختیار توسعه  InstrumentationRegistry( را در قالب کلاس Instrumentation APIاندروید )

 می دهد.     دهنده قرار 

 InstrumentationRegistry.getInstrumentation()  تابعی است که در خروجی

instrumentation  .فعلی و در حال اجرا را برمی گرداند 

 InstrumentationRegistry.getContext()  تابعی است که در خروجیContext  پکیج

instrumentation  .جاری را بازگردانی می نماید 

 InstrumentationRegistery.getTargetContext()  متدی است کهContext  اپلیکیشن

 مقصد را بازگردانی می نماید.

 InstrumentationRegistry.getArguments()کپی از مجموعه یا  ، یکBundle  آرگومان

ارسال شده را در خروجی بازمی گرداند. این تابع زمانی  instrumentationهایی که به این 
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ارسال شده به  command lineمی آید که بخواهید به آرگومان های    به کار شما

instrumentation .برای تست خود استفاده نمایید 

 ActivityLifecycleMonitorRegistryنیز می توانید از کلاس  lifecycleبرای دسترسی و مدیریت 

 استفاده نمایید.

 

 ساختار پروژه ی اندرویدی و ایجاد پوشه ی تست-7-11

 سازماندهی پروژه ی اندرویدی برای تست-7-11-1
برای سازمان دهی پروژه های تست اپلیکیشن، توسعه دهندگان معمولا از قرار داد خاصی پیروی 

کنند. جهت سازمان دهی کد اپلکیشن، در این پروژه های اندرویدی توصیه می شود که از  می

نیز به صورت  ساختار عنوان شده در زیر استفاده نمایید. این ساختار را ویزارد پروژه ی اندروید

     ارائه می دهد. جداگانه

( قادر Android build systemاگر از این قرارداد پیروی کنید، بی شک سیستم کامپایل اندروید )

یا دستگاه واقعی  JVMخواهد بود تست شما را به صورت خودکار بر روی دستگاه مورد نظر )

 ( اجرا کند. اندروید

 

  "error duplicate files in path"برطرف کردن خطای -7-11-2
 "error duplicate files in path. Path in archive: LICENSE.txt"در صورت برخورد با این خطا:

، به راحتی خطای مزبور را  app/gradle.buildمی توانید با افزودن قطعه کد زیر به فایل         ، 

 برطرف نمایید. 

android { 

    packagingOptions { 

    exclude 'LICENSE.txt' 

    } 



 

 

666 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

} 

  JVMبر روی  Unit testاجرای -7-12

  Android runtimeفزار در بستر بر روی نرم ا Unit testاجرای -7-12-1
Android  به صورت( برای تست هایی کهlocal در محیط )JVM  یا در بستر دستگاه واقعی اندروید

(Android runtime اجرا می شوند، واژه ی )unit tests  .را بکار می برد 

Unit test ه صورت جداگانه عبارت است از تستی که عملکرد و قابلیت یک کامپوننت نرم افزاری را ب

 مورد آزمایش قرار می دهد. 

، سبب فعال سازی و اجرای activityاپلیکیشنی را در نظر بگیرید که در آن دکمه ای داخل یک 

activity  .دیگری می شودunit test  ای که برای اپلیکیشن نوشته می شود، بررسی می کند آیا

intent  برای راه اندازی( مورد نیازactivity )صادر می شود یا خیر.  دومUnit test  کاری با اینکه آیا

activity  دوم در نتیجه ی فراخوانده شدنintent  .اجرا می شود یا خیر، ندارد 

Unit test  ها بر اساس ورژن ویرایش شده از کتابخانه ی اندرویدandroid.jar  اجرا می شوند. در

د. این امر به شما امکان می دهد تا از حذف شده ان finalهای  modifierاین ویرایش تمامی 

 Mockito( همچون mocking libraryکتابخانه های شبیه سازی و ایجاد آبجکت های ساختگی )

 بهره بگیرید. 

 

 ها در پروژه ی اندرویدی  unit testمحل جایگذاری -7-12-2
قرار  app/src/testهای پروژه ی اندروید باید در پوشه ی  unit testهمان طور که قبلا ذکر شد، 

 داده شوند.  
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 Gradle buildهای الزامی در فایل  dependencyکتابخانه ها/-7-12-3

بر روی کامپوننت های نرم افزاری مربوط به اپلیکیشن  JUnitبرای استفاده و اجرای تست های 

 اضافه نمایید.خود  Gradle build)کتابخانه( به فایل  dependencyخود، بایستی آن ها را در قالب 

dependencies { 

    // Unit testing dependencies 

    testCompile 'junit:junit:4.12' 

    // Set this dependency if you want to use the Hamcrest matcher library 

    testCompile 'org.hamcrest:hamcrest-library:1.3' 

    // more stuff, e.g., Mockito 

} 

 

 Gradleها از طریق سیستم کامپایل  unit testاجرای -7-12-4

 

Unit test  های خود را با فراخوانی دستورgradlew test .اجرا نمایید 

 

  Android Studioها از محیط کاری  unit testاجرای -7-12-5
 Project( در پنجره ی test class، بر روی کلاس تست گیری )unit testبه منظور اجرای یک 

 را انتخاب نمایید. Runراست کلیک کرده و سپس گزینه ی 
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 ( test reportsمحل قرارگیری نتایج و گزارش های مربوط به تست )-7-12-6
 app/build/reports/tests/debug/`directoryگزارش ها و نتایج مربوط به تست در پوشه ی 

اعاتی درباره ی هر یک از صفحات تست فراهم اطل index.html`می شوند. فایل             ایجاد

 آورده و به آن ها جهت مشاهده ی اطلاعات بیشتر لینک می دهد.
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بازگشتی پیش فرض متدهای ساختگی  مقادیرفعال سازی -7-12-7

(mocked methods در فایل )android.jar  

بب رخداد خطا س android.jarبه طور پیش فرض، فراخوانی هر یک از توابع موجود در فایل 

(exception می شود. این وضعیت پیش فرض باعث می شود که )unit test  ها تنها کد شما را

( وابسته Android platformتست کنند و به هیچ یک از رفتار خاص محیط یا بستر اجرای اندروید )

ریم ورک ، کافی است از فاختصاصی یک قابلیت یا رفتار خاصتنظیم نباشند. در صورت نیاز به 

( جهت جایگزینی این متدها و فراخوانی آن ها استفاده mocking frameworkهای شبیه ساز )

 نمایید.

دستور بدید که به عنوان خروجی متدهای فراخوانی  Gradleهمچنین می توانید به سیستم کامپایل 

تنظیمات زیر  شده، مقادیر پیش فرض مورد نظر را بازگردانی نمایند. برای این منظور کافی است

 اپلیکیشن خود لحاظ نمایید. Gradle buildرا در فایل 

android { 

  // ... 

  testOptions { 

    unitTests.returnDefaultValues = true 

  } 

} 

 

 جهت تست اپلیکیشن  unit testتمرین: طراحی 

 مرحله ی آماده سازی: ساخت پروژه ی اندروید

 Android temperatureساس برنامه ای که در مباحث قبلی ساختید )پروژه ی اندرویدی خود را بر ا

converter .طراحی نمایید ،) 

 

  unit testتمرین: ساخت 

 هدف از انجام این تمرین
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 برای پروژه ی اندرویدی خود بنویسید. JUnit4طی تمرین حاضر قادر خواهید بود یک تست 

 

  JUnitکتابخانه ی  / dependency افزودن-7-12-8
Dependency  یا کتابخانه یJunit  را در فایلapp/build.gradle  جایگذاری نمایید. اگر پوشه ی

test  در پروژه ی شما موجود نبود، در آن صورت بایستی طبق فرایندی که قبلا توضیح داده شد

( را طی نموده و پوشه ی مورد (Android Studio)نحوه ی ساخت پوشه ی تست در محیط کاری 

 ز را ایجاد نمایید. نیا

dependencies { 

        // Unit testing dependencies 

        testCompile 'junit:junit:4.12' 

} 

 ساخت و طراحی تست 

( زیر را داخل کلاس test method، دو متد تست گیری )app/src/testدر پوشه ی 

ConverterUtil .تعریف نمایید 

 

package com.vogella.android.temperature.test; 

import static org.junit.Assert.*; 

import org.junit.After; 

import org.junit.Before; 

import org.junit.Test; 

import com.vogella.android.temperature.ConverterUtil; 

public class ConverterUtilTest { 

        @Test 

        public void testConvertFahrenheitToCelsius() { 

                float actual = ConverterUtil.convertCelsiusToFahrenheit(100); 

                // expected value is 212 

                float expected = 212; 

                // use this method because float is not precise 

                assertEquals("Conversion from celsius to fahrenheit failed", expected, 

                                actual, 0.001); 

        } 

        @Test 

        public void testConvertCelsiusToFahrenheit() { 

                float actual = ConverterUtil.convertFahrenheitToCelsius(212); 

                // expected value is 100 

                float expected = 100; 
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                // use this method because float is not precise 

                assertEquals("Conversion from celsius to fahrenheit failed", expected, 

                                actual, 0.001); 

        } 

} 

 

 بر روی پروژه unit testاجرای -7-12-9
هایی که برای بخش های مختلف پروژه ی خود نوشته اید، اطمینان  unit testبد نیست با تست 

انتظار به حاصل نمایید که تست ها به درستی پیاده سازی شده اند. تست های شما بایستی طبق 

 درستی اجرا شوند.  

 

 

 

برای اجرای تست بر روی  instrumentation testطراحی -7-13

 اپلیکیشن در بستر دستگاه حقیقی اندروید

 

7-13-1-Instrumentation test 
API  یا توابع کتابخانه ای تست گیری اندرویدhook  هایی را برای وصل شدن به کامپوننت های نرم

ای است که در  interfaceمکان یا  hookاپلیکیشن اندروید فراهم می آورند ) lifecycleافزاری و 

قالب کد پکیج شده ارائه شده و به برنامه نویس اجازه می دهد تا کدهایی با تنظیمات اختصاصی 

و دلخواه وارد متن برنامه کند. به طور مثال، توسعه دهنده می تواند کدی وارد برنامه کند که 

بررسی این است که هر چند وقت یکبار یک مسیر منطقی داخل اپلیکیشن مورد نظر  وظیفه ی آن

 طی می شود(. 
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خوانده شده و به تست های شما این اجازه را  instrumentation APIها در اصطلاح  hookاین 

  های مرتبط با تعامل کاربر را بدست بگیرند. eventو  lifecycleمی دهد تا اداره ی 

را کنترل کند و در این  lifecycleهای مربوط به  eventعمولی، اپلیکیشن نمی تواند در شرایط م

، زمانی که سیستم اپلیکیشن را بدست می گیرد. برای مثالبرهه کاربر مدیریت جریان یا روند 

فراخوانده می  ()onCreateاپلیکیشن را اجرا می کند، در واقع متد  activityاندروید کامپوننت 

هنگامی که کاربر دکمه ای را در نمایشگر فشار می دهد، کد مربوطه از اپلیکیشن شود. یا 

گیری از توابع کتابخانه ای فراخوانده و اجرا می شود. توسعه دهنده می تواند با بهره 

Instrumentation( رخدادهایی از این دست را با اجرای کد آزمایشی ،test code .خود اداره کند )

را مجددا اجرا کند و بدین وسیله مطمئن شود  activityرا صدا زده،  ()finishد سپس می تواند مت

مزبور پس از راه اندازی مجدد  activity( instance stateکه اطلاعات مربوط به وضعیت )

 بازگردانی می شوند یا خیر.

Unit test  هایی که زیرمجموعه یinstrumentation کر شد، هستند، همان طور که پیش تر نیز ذ

)دستگاه مجازی جاوا(، بر روی دستگاه های حقیقی اندروید یا در بستر نرم افزار شبیه  JVMبجای 

( اجرا می شوند. این تست ها به دستگاه واقعی اندروید و منابع آن دسترسی emulatorساز )

یار ساده بس unit testداشته و برای اجرای تست بر روی کامپوننت های مجزای نرم افزار و انجام 

با بهره  unit testمی باشند. همان طور که می دانید، تست قابلیت های اپلیکیشن به واسطه ی 

( به راحتی امکان پذیر نمی باشد. به mocking frameworksگیری از فریم ورک های شبیه سازی )

یش کرده و را آزما Parcelableعنوان مثال می توان به تستی اشاره کرد که کد و پیاده سازی یک 

 سعی می کند از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل نماید.

می باشد، این امکان را به شما می دهد تا  instrumentationکلاس تست گیری که مبتنی بر 

event ( های اصلیevent /های مربوط به نمایشگرtouch event را به اپلیکیشن مورد تست )

 ارسال نمایید.

را فراهم می آورند،  UIکه قابلیت آزمایش  Espressoست گیری همچون با وجود فریم ورک های ت

 استفاده نماید. instrumentation APIتوسعه دهنده به ندرت مجبور می شود تا مستقیما از 
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 سیستم اندروید چگونه تست ها را اجرا می کند-7-13-2
Test runner بر روی اپلیکیشن های  )کلاس تست گیری( پایه برای اجرای تست های نرم افزاری

است. این کلاس تمامی متدهای تست گیری را اجرا  InstrumentationTestRunnerاندرویدی، 

با سیستم  instrumentation APIکرده و در حافظه بارگذاری می نماید. سپس به واسطه ی 

خود اجرا می اندروید ارتباط برقرار می کند. زمانی که تستی را جهت آزمایش اپلیکیشن اندرویدی 

کنید، سیستم اندروید تمامی فرایندهای مربوط اپلیکیشن مورد آزمایش )که در حال تست شدن 

( جدید از آن را در حافظه بارگذاری instanceهستند( را از حافظه پاک کرده و متعاقبا یک نمونه )

بلکه این امر، می کند. لازم به توضیح است که کلاس مزبور اپلیکیشن را راه اندازی نمی کند، 

متد تست گیری است که اداره ی  به عبارت دیگر اینوظیفه ی متدهای تست گیری می باشد. 

lifecycle  .کامپوننت های نرم افزاری را بدست می گیرد 

(، همچنین initializationبه هنگام راه اندازی و مقداردهی اولیه )مورد نظر، کلاس تست گیری 

  مورد تست را صدا می زند. activityپلیکیشن و مربوط به ا ()onCreateمتد 

 

شبیه سازی رفتار آبجکت ها در اندروید )ایجاد آبجکت های ساختگی -7-13-3

 جهت تست(
بر روی نرم افزار اندرویدی خود، همچنین  instrumentationتوسعه دهنده برای اجرای تست های 

استفاده نماید. با بهره  Mockito (mocking frameworkمی تواند از فریم ورک شبیه سازی )

گیری از این فریم ورک توسعه قادر خواهد بود آن بخش هایی از سیستم اندروید را که تست آن 

ها ضرورتی ندارد، با بخش هایی از این فریم ورک جایگزین نماید. ویرایش های قبلی چارچوب نرم 

را ویژه ی   mocking classes/ ( کلاس های شبیه سازیAndroid frameworkافزاری اندروید )

این کلاس ها دیگر کاربردی  Mockitoتست بخش های اپلیکیشن ارائه می دادند. اما امروزه با وجود 

 ندارند.
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 instrumentationمحل قرارگیری تست های -7-13-4
 ها بایستی unit testهمان طور که قبلا توضیح داده شد )در بخش سازماندهی پروژه و تست ها(، 

 قرار گیرد.  app/src/androidTest/javaدر پوشه ی 

داخل  testInstrumentationRunnerها و  dependencyتعریف -7-13-5

  Gradle buildفایل
)کتابخانه  dependencyبرای اپلیکیشن های اندرویدی خود، می بایست  JUnitجهت استفاده از 

ید. علاوه بر آن لازم است اضافه نمای Gradle buildی مورد نیاز( را به فایل 

android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner  را نیز در قالب کلاس

testInstrumentationRunner  داخل فایلbuild    .تعریف نمایید 

defaultConfig { 

       ..... more stuff 

        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" 

    } 

dependencies { 

    // Unit testing dependencies 

    androidTestCompile 'junit:junit:4.12' 

    // Set this dependency if you want to use the Hamcrest matcher library 

    androidTestCompile 'org.hamcrest:hamcrest-library:1.3' 

    // more stuff, e.g., Mockito 

} 

 RunWith(AndroidJUnit4.class)@استفاده از -7-13-6
نیز نشانه گذاری  RunWith(AndroidJUnit4.class)@توصیه می شود تست را با دستور 

(annotate .نمایید )AndroidJUnit4  ازJUnit4 ( ارث بری می کندextend  بنابراین اگر .)می کند

استفاده نمایید، دیگر لزومی ندارد  ActivityTestRuleو  junit4گارشی خالص ساختار ن/syntaxاز 

فوق نشانه گذاری نمایید. اما در صورتی که لازم باشد تست های فریم  annotationتست را با 

اجرا نمایید، استفاده از آن الزامی خواهد  JUnit4و  ActivityTestRuleرا همراه با  Espressoورک 

 بود. 
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  Gradleاز طریق سیستم کامپایل  unit testاجرای -7-13-7
Unit test  را با فراخوانی دستورgradlew connectedCheck .اجرا نمایید 

 

  Android Studioاز داخل محیط برنامه نویسی  unit testاجرای -7-13-8
ا انتخاب ر  Runراست کلیک کرده و سپس گزینه ی  Projectبر روی کلاس تست گیری در پنجره ی 

 نمایید.

 

 محل جایگذاری گزارش های تست-7-13-9
جایگذاری می  /app/build/reports/androidTests/connectedگزارش های تست در پوشه ی 

 شود. 

اطلاعات مختصری درباره ی تست ارائه داده و به تمامی صفحات آن لینک می  index.htmlفایل 

 دهند.

های اپلیکیشن با  بخش نحوه ی جایگزین کردن-7-13-10

instrumentation test ها 
و جایگزین کردن کلاس اپلیکیشن )با  instrumentationمی توانید برای اجرای تست های مبتنی بر 

را بازنویسی  newApplicationو  AndroidJUnitRunner(، کلاس instrumentationتست های 

(override .نمایید ) 

package com.vogella.android.daggerjunitmockito; 

import android.app.Application; 

public class MyMockApplication extends Application { 

    @Override 

    public void onCreate() { 

       // do something important for your tests here 

    } 

} 

Test runner: 
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package com.vogella.android.daggerjunitmockito; 

import android.app.Application; 

import android.content.Context; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner; 

public class MockTestRunner extends AndroidJUnitRunner { 

  @Override 

  public Application newApplication(ClassLoader cl, String className, Context context) 

      throws InstantiationException, IllegalAccessException, ClassNotFoundException { 

    return super.newApplication(cl, MyMockApplication.class.getName(), context); 

  } 

} 

 ثبت )تعریف( نمایید.   build.gradleرا در فایل  test runnerهمچنین لازم است این 

android { 

    /// more 

        testInstrumentationRunner "com.vogella.android.daggerjunitmockito.MockTestRunner" 

    } 

    /// more 

} 

تمرین: شبیه سازی و کسب اطمینان از عملکرد صحیح قابلیت دسترسی 

 (Mocking file accessبه فایل )

 ز این تمرینهدف ا

لازم نیست این کلاس را در اپلیکیشن اندرویدی خود بکار ببرید و در اینجا تنها به منظور نمایش 

 بکار برده شده است. unit testدر  Mockitoنحوه ی استفاده از 

 

 ایجاد کالسی جهت تست گیری -7-13-11
در اپلیکیشن اندرویدی آماده ی خود و یا پروژه ای با پکیج 

com.vogella.android.testing.mockitocontextmock .کلاس زیر را پیاده سازی نمایید ، 

public class Util { 

        public static void writeConfiguration(Context ctx ) { 

                try (FileOutputStream openFileOutput = 

                         ctx.openFileOutput( "config.txt", Context.MODE_PRIVATE);) { 

                        openFileOutput.write("This is a test1.".getBytes()); 

                        openFileOutput.write("This is a test2.".getBytes()); 

                } catch (Exception e) { 
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                        // not handled 

                } 

        } 

} 

 

 

 جدید unit testساخت -7-13-12
جدید  unit test، یک Mockito( mocking frameworkبا استفاده از فریم ورک شبیه سازی )

 بنویسید که موارد زیر را بررسی می کند: 

1 .openFileOutput  .دقیقا یکبار فراخوانی شود 

 داقل دوبار صدا زده شود.ح ()write. متد 2

package com.vogella.android.testing.mockitocontextmock; 

import android.content.Context; 

import org.junit.Before; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import org.mockito.Mock; 

import org.mockito.MockitoAnnotations; 

import java.io.FileOutputStream; 

import static org.junit.Assert.fail; 

import static org.mockito.Matchers.any; 

import static org.mockito.Matchers.anyInt; 

import static org.mockito.Matchers.anyString; 

import static org.mockito.Mockito.atLeast; 

import static org.mockito.Mockito.times; 

import static org.mockito.Mockito.verify; 

import static org.mockito.Mockito.when; 

public class TextContextOutputStream { 

@Mock 

Context context; 

@Mock 

FileOutputStream fileOutputStream; 

@Before 

public void init(){ 

    MockitoAnnotations.initMocks(this); 

} 

    @Test 

public void writeShouldWriteTwiceToFileSystem() { 

    try { 

        when(context.openFileOutput(anyString(), anyInt())).thenReturn(fileOutputStream); 

        Util.writeConfiguration(context); 
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        verify(context, times(1)).openFileOutput(anyString(), anyInt()); 

        verify(fileOutputStream, atLeast(2)).write(any(byte[].class)); 

    } catch (Exception e) { 

        e.printStackTrace(); 

        fail(); 

    } 

} 

} 

 

اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای تست بر روی اپلیکیشن -7-14

 ی اندرویدیها

  assertکالس های -7-14-1
( بر روی اپلیکیشن های اندرویدی، علاوه بر Android testing APIتوابع کتابخانه ای اجرای تست )

JUnit Assert دو کلاس دیگر به نام های ،MoreAsserts  وViewAsserts  .ارائه می دهد 

 

7-14-2-Test group )ها )گروه بندی تست ها 
امکان گروه بندی  LargeTest`annotations@`و  SmallTest ،`@MediumTest@دستورات 

را  توسعه دهندهاین قابلیت تست ها را برای توسعه دهنده فراهم می کنند. به عبارتی روشن تر 

. برای مثال تنها آن دسته از نمایدبر اساس ویژگی خاصی گروه بندی را قادر می سازد تا تست ها 

که زمان اجرای آن ها چندان طولانی نیست یا تست هایی  کندنرم افزار اجرا تست هایی را بر روی 

به  continuous integrationکه زمان اجرای آن ها طولانی هستند را بر روی سرویس دهنده ی 

به یک سری روش گفته می شود که طی آن سلامت نرم  Continuous integration) بگذارنداجرا 

به طوری که خورده تغییرات افراِد درگیر در پروژه باعث رخداد  ،ن می شودافزار به طور دایم تضمی

 خطا در کل پروژه نشده و به درستی مثل تکه های پازل در کنار هم قرار گیرند(. 

برای اینکه تنها تست های انتخابی اجرا شوند، شما می توانید کلاس 

InstrumentationTestRunner ( را به واسطه ی افزونه یplug-in )Gradle  تنظیم نمایید. کد



 

 

679 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

علامت  SmallTests@می دهد که با دستور        را نمایش build.gradleزیر نمونه ای از فایل 

 گذاری شده و به همین خاطر تنها تست هایی که زمان اجرای طولانی ندارند را اجرا می کند. 

android { 

  //.... 

  defaultConfig { 

  //.... 

    testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" 

    testInstrumentationRunnerArgument "size", "small" 

  } 

} 

import android.test.suitebuilder.annotation.MediumTest; 

import android.test.suitebuilder.annotation.SmallTest; 

import org.junit.Test; 

public class ExampleTest { 

    @Test 

    @SmallTest 

    public void validateSecondActivity() { 

        // Do something not so long... 

    } 

    @Test 

    @MediumTest 

    public void validateSecondActivityAgain() { 

        // Do something which takes more time.... 

    } 

} 

 

 فیلتر کردن تست -7-14-3
ها نشانه گذاری کرده و از این طریق تست  annotationمی توانید تست های نرم افرازی خود را با 

های مزبور را فیلتر نمایید )برای مثال شرایطی که تست در آن اجرا می شود را دقیق مشخص 

( به شما امکان android test runnerافزاری اندروید )کنید(. در واقع کلاس اجرای تست های نرم 

های زیر، محدود ساخته و صریحا مشخص کنید  annotationمی دهد این تست ها را به وسیله ی 

 که تست با چه شرایطی بایستی اجرا شود.  

Annotation های فیلتر و محدود سازی تست 

Annotation شرح کاربرد 

@RequiresDevice 

ی نماید که تست تنها بایستی بر روی دستگاه های واقعی تعیین م

اندروید اجرا شود. چنانچه محیط اجرای تست شبیه ساز باشد، تست به 

 اجرا نخواهد شد. annotationواسطه ی این 
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@SdkSupress @SDKSupress(minSdkVersion=18) 

 

 FlakyTest@دستور -7-14-4
به سیستم اندروید اعلان نمایید که تست را در صورت  FlakyTest@می توانید با استفاده از دستور 

دارد که  toleranceبه نام  attributeذکر شده، یک  Annotationعدم موفقیت، بار دیگر اجرا کند. 

در  failedبا مقدار دهی آن می توانید تعیین نمایید که تست پس از چندبار ناموفق بودن در اجرا، 

 رار نشود. نظر گرفته شده و دیگر تک

 

  lifecycleتمرین: تست 

 هدف از این تمرین

نرم افزار در بستر دستگاه حقیقی اندروید  در این تمرین، استفاده از فریم ورک تست گیری

(instrumentation test.به صورت عملی نمایش داده شده است )  البته برای چنین تستی، بهتر

 استفاده نمایید.  Espressoاست از فریم ورک های سطح بالاتر همچون 

 ایجاد پروژه و تست آن

و   com.vogella.android.test.simpleactivityجدید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

MainActivity  .تعریف نمایید 

تعریف نموده و به پروژه ی نام برده اضافه نمایید.  SecondActivityدیگری به نام  activityحال 

دربرداشته  TextViewاستفاده نموده و حداقل یک آبجکت  layoutبایستی از یک  activityاین 

" Started"آن با  textتنظیم شده و  "resultText"این آبجکت بایستی بر روی  idباشد. 

 مقداردهی شده باشد.   

 اضافه نمایید. MainActivityکلاس  layoutفایل به  EditTextیک فیلد 
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می باشد، اضافه  MainActivityای که مورد استفاده ی کلاس  layoutبه فایل  یک آبجکت دکمه

 بایستی اجرا شود.  activityنمایید. زمانی که دکمه کلیک می شود، دومین 

قرار دهید.  intentآن، داخل آبجکت  " به عنوان کلیدtext"را با استفاده از  EditTextفیلد متنی 

)اطلاعات اضافی که بین دو  extraرا به عنوان  http://www.vogella.comپس از آن رشته ی 

activity  مبادله           

 ,"intent.putExtra("URL        به عنوان کلید،  )به وسیله ی دستور "URL"می شود( با انتخاب 

");http://www.vogella.com" داخل آبجکت )intent .قرار دهید 

 را مشاهده می کنید.  MainActivity در زیر نمونه کدی از پیاده سازی

package testing.android.vogella.com.simpleactivity; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

public class MainActivity extends Activity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

    public void onClick(View view) { 

        Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class); 

        intent.putExtra("URL", "http://www.vogella.com"); 

        startActivity(intent); 

    } 

} 

 ساخت کالس و پروژه ی تست-7-14-5
 دیگر مشابه زیر پیاده سازی نمایید. instrumentation testیک 

 

package com.vogella.android.test.simpleactivity.test; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Instrumentation; 

import android.app.Instrumentation.ActivityMonitor; 

import android.test.ActivityInstrumentationTestCase2; 

import android.test.TouchUtils; 

import android.test.UiThreadTest; 

import android.test.ViewAsserts; 
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import android.view.KeyEvent; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.TextView; 

import com.vogella.android.test.simpleactivity.R; 

import com.vogella.android.test.simpleactivity.MainActivity; 

import com.vogella.android.test.simpleactivity.SecondActivity; 

public class SecondActivityFunctionalTest extends 

                ActivityInstrumentationTestCase2<SecondActivity> { 

        private static final String NEW_TEXT = "new text"; 

        public SecondActivityFunctionalTest() { 

                super(SecondActivity.class); 

        } 

        public void testSetText() throws Exception { 

                SecondActivity activity = getActivity(); 

                // search for the textView 

                final TextView textView = (TextView) activity 

                                .findViewById(R.id.resultText); 

                // set text 

                getActivity().runOnUiThread(new Runnable() { 

                        @Override 

                        public void run() { 

                                textView.setText(NEW_TEXT); 

                        } 

                }); 

                getInstrumentation().waitForIdleSync(); 

                assertEquals("Text incorrect", NEW_TEXT, textView.getText().toString()); 

        } 

        @UiThreadTest 

        public void testSetTextWithAnnotation() throws Exception { 

                SecondActivity activity = getActivity(); 

                // search for the textView 

                final TextView textView = (TextView) activity 

                                .findViewById(R.id.resultText); 

                textView.setText(NEW_TEXT); 

                assertEquals("Text incorrect", NEW_TEXT, textView.getText().toString()); 

        } 

} 

 eventجهت ایجاد و ارسال شبه  Monkeyاستفاده از ابزار -7-15

 به دستگاه

  monkeyتوضیحی درباره ی ابزار -7-15-1
Monkey  یک ابزارcommand-line  است که بر روی محیط شبیه ساز یا دستگاه حقیقی اندروید

هایی که توسط کاربر  eventاجرا شده و این قابلیت را به شما می دهد تا علاوه بر مجموعه ای از 

ی که در سطح سیستم رخ می دهند را نیز به صورت های eventفرخوانی می شوند، تعدادی از 
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شبه تصادفی ایجاد و به سیستم ارسال نمایید. در واقع شما با این ابزار قادر خواهید بود اپلیکیشن 

های در حال توسعه ی خود را به صورت تصادفی اما تکرار پذیر، تحت شرایط سنگین آزمایش 

در صورت وجود بار کاری زیاد نیز دارای قابلیت نموده و مطمئن شوید که اپلیکیشن مورد نظر 

 (. stress-testدسترسی و مدیریت خطای بالایی می باشد )

شما می توانید ابزار مزبور را طوری تنظیم کنید که تنها برای پکیج خاصی اجرا شده و صرفا 

 اپلیکیشن مد نظر را تست کند.     

  Monkeyنحوه ی استفاده از ابزار -7-15-2
 de.vogella.android.test.targetرخداد تصادفی به اپلیکیشنی که اسم پکیج  2000ر زیر دستو

 را در بالای فایل خود دارند، ارسال می کند. 

 

adb shell monkey -p de.vogella.android.test.target -v 2000 

ایجاد می  adbدر برخی شرایط مشکلاتی را برای سرویس دهنده ی  Monkeyلازم به ذکر است که 

را مجددا راه  adbکند. در چنین موقعیتی می توانید با اجرای دو دستور زیر، سرویس دهنده ی 

 اندازی نموده و مشکل را برطرف کنید. 

adb kill-server 

adb start-server 

های تولید شده همیشه یکسان می باشد، باید  eventبرای اینکه مطمئن شوید توالی یا مجموعه 

 را به دستور اضافه نمایید. s [seed]-پارامتر 

 

  Applicationتست آبجکت -7-16

در اندروید، منطق اپلیکیشن، داده ها و تنظیمات مربوط به کل برنامه داخل آبجکتی به نام 

application  جای گرفته است. لازم است این آبجکت را تست کرده و از عملکرد صحیح آن اطمینان

 حاصل نمایید. 
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اجرا  JVMبرای آزمایش عملکرد اپلیکیشن نوشته و آن را بر روی  JUnit 4د یک تست می توانی

و کتابخانه ی های مربوط به آبجکت اپلیکیشن  dependencyنمایید. در این سناریو بایستی تمامی 

 ( نمایید. mockرا شبیه سازی )

 ApplicationTestCaseاندروید، می بایست از کلاس  runtimeدر  applicationبرای تست آبجکت 

جدید برای تست آبجکت یاد  ruleاستفاده نمایید. در آینده انتظار می رود که شرکت گوگل یک 

تعبیه نماید، اما در زمان حاضر چنین امکانی برای استفاده ی توسعه  JUnit4شده، در کتابخانه ی 

 دهنده فراهم نیست.

/ test runner  کلاس اجرای تست محیطAndroid (InstrumentationTestRunner در مرحله ی )

می سازد. بنابراین در صورت  applicationمقداردهی اولیه، به صورت خودکار یک نمونه از کلاس 

حتما این نکته را به خاطر  ، لازم است()onCreateاستفاده از پردازش ناهمزمان در بدنه ی متد 

 داشته باشید. 

 

 تمرین: تست اپلیکیشن 

 ایجاد پروژه

بر  com.vogella.android.testing.applicationtestیک اپلیکیشن جدید اندروید با اسم پکیج 

 ایجاد نمایید.  Empty Activity( templateاساس قالب آماده ی )

 را با پیاده سازی زیر به برنامه ی خود اضافه نمایید.  applicationآبجکت 

package com.vogella.android.testing.applicationtest; 

import android.app.Application; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

public class MyApplication extends Application { 

    public static final List<String> list = new ArrayList<String>(); 

} 

 نیز اعلان نمایید. manifestیل ، داخل فاXMLلازم است اپلیکیشن را در لایه ی 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.vogella.android.testing.applicationtest" > 

    <application 

        android:name=".MyApplication" 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 

 applicationبرای تست آبجکت  unit testتعریف -7-16-1

جدید تعریف نمایید. تست را طوری بنویسید که انتظار  unit testیک  app/src/testداخل پوشه ی 

 باشد.  0( اولیه ی آن sizeتهی نبوده و اندازه ی ) MyApplication.list( فیلد assertداشته باشد )

  applicationبرای آبجکت  instrumentation testطراحی -7-16-2
 به صورت زیر تعبیه نمایید. JUnit 3جدید بر اساس فریم ورک تست گیری  unit testیک 

package com.vogella.android.testing.applicationtest; 

import android.content.pm.PackageInfo; 

import android.test.ApplicationTestCase; 

import android.test.MoreAsserts; 

public class ApplicationTest extends ApplicationTestCase<MyApplication> { 

    private MyApplication application; 

    public ApplicationTest() { 

        super(MyApplication.class); 

    } 

    protected void setUp() throws Exception { 

        super.setUp(); 

        createApplication(); 

        application = getApplication(); 

    } 

    public void testCorrectVersion() throws Exception { 

        PackageInfo info = application.getPackageManager().getPackageInfo(application.getPackageName(), 0); 

        assertNotNull(info); 

        MoreAsserts.assertMatchesRegex("\\d\\.\\d", info.versionName); 

    } 

} 
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 تست سایر کامپوننت های نرم افزاری اندروید-7-17

 تست سرویس -7-17-1
 Testing Support Libraryکه از  ServiceTestRuleجهت تست یک سرویس، بایستی از کلاس 

اندروید مشتق می شود، استفاده نمایید. در ویرایش های قبلی به منظور آزمایش کامپوننت 

استفاده می شد که با ارائه ی کلاس نام برده، استفاده از آن منسوخ  ServiceTestCaseسرویس از 

 شد.

ای تست یک مکانیزم ساده در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که سرویس را قبل از اجر  ruleاین 

تضمین  ruleراه اندازی نموده و با اتمام آن، کامپوننت مورد نظر را متوقف می سازد. در واقع این 

. می توانید سرویس را به می کند که سرویس به هنگام اجرا به طور کامل متصل شده باشد

ی یابد، ( فراخوانی نمایید. زمانی که تست پایان مhelper methodواسطه ی یکی از توابع کمکی )

نشانه  After@سرویس به صورت خودکار متوقف شده و به همراه آن تمامی متدهایی که با 

   گذاری شده اند نیز خاتمه می یابند.

قابل استفاده نمی باشد چرا که به مجرد اتمام اجرای متد  IntentServiceهمراه با  rule: این نکته

onHandleIntentمی گردد.از حافظه پاک  ، به طور خودکار 

 کد زیر یک سرویس را تست می کند.

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

@MediumTest 

public class MyServiceTest { 

    @Rule 

    public final ServiceTestRule mServiceRule = new ServiceTestRule(); 

    // test for a service which is started with startService 

    @Test 

    public void testWithStartedService() { 

        mServiceRule. 

        startService(new Intent(InstrumentationRegistry.getTargetContext(), 

                        MyService.class)); 

        // test code 

    } 

    @Test 

 // test for a service which is started with bindService 

    public void testWithBoundService() { 



 

 

687 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

        IBinder binder = mServiceRule. 

                        bindService(new Intent(InstrumentationRegistry.getTargetContext(), 

                                        MyService.class)); 

        MyService service = ((MyService.LocalBinder) binder).getService(); 

        assertTrue("True wasn't returned", service.doSomethingToReturnTrue()); 

    } 

} 

 

 

 

 
adb kill-server 

adb start-server 

  Content providerتست کامپوننت نرم افزاری -7-17-2
 ProviderTestCase2، توسعه دهنده می تواند از کلاس content providerظور تست به من

( مورد تست، نمونه content providerبه صورت خودکار از کامپوننت ) استفاده کند. این کلاس

یا بستر از  contextرا در آن درج می نماید. گرچه این  IsolatedContextسازی کرده و آبجکت 

مجزا است، اما همچنان اجازه ی دسترسی به فایل و دیتابیس را فراهم می کند. در سیستم اندروید 

مورد  providerاین اطمینان را به وجود می آورد که  IsolatedContextواقع استفاده از آبجکت 

 تست، تاثیری بر روی دستگاه واقعی اندروید نمی گذارد.

امکان دسترسی به  ()getMockContentResolverکلاس نام برده همچنین با ارائه ی متدی به نام 

 را فراهم می سازد.  MockContentResolverکلاس 

را آزموده و همچنین بررسی نمایید که در صورت  providerشما بایستی تمامی عملیات مربوط به 

 غیرمجاز چه اتفاقی رخ می دهد. projectionیا  URIبا  providerفراخوانی 

 

  Loaderتست -7-17-3
استفاده  `LoaderTestCase`، توسعه دهنده می بایست از کلاس loaderجهت تست کارکرد یک 

جدید در کتابخانه  ruleنماید. البته در آینده ی نزدیک انتظار می رود که شرکت گوگل با معرفی یک 

 ، کلاس نام برده را منسوخ نماید. JUnit4ی 



 

 

688 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

7-18-Annotation  های متفرقه یا پشتیبان 

های جدید در اختیار  annotationهای نام برده، شرکت گوگل یک پکیج حاوی  annotationوه بر علا

)دستوراتی که  annotation metadataتوسعه دهنده قرار می دهد. پکیج مزبور تعدادی 

اطلاعاتی را درباره ی عملکرد کد شرح می دهند( ارائه می دهد که با استفاده از آن ها در متن 

 وسعه دهنده قادر است از رخداد خطا در عملکرد اپلیکیشن جلوگیری نماید. برنامه، ت

زیر را به فایل  (dependencyکتابخانه ی )ها، کافی است  annotationجهت استفاده از این 

Gradle build .خود اضافه نمایید  

dependencies { 

    compile 'com.android.support:support-annotations:22.2.0' 

} 

ها می توانید به آدرس  annotationجهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی 

http://tools.android.com/tech-docs/support-annotations .مراجعه نمایید 

 

7-18-1-Annotation  های مربوط بهNullness  
پارامتر یا  در بالای کد توسعه دهنده به سیستم اعلان می کند که یک Nullable@با درج دستور 

در بالای کد مربوطه  NonNull@باشد. به طور مشابه، دستور  nullمقدار بازگشتی می تواند 

 باشد.  nullنشانگر این است که یک پارامتر )یا مقدار بازگشتی( نمی تواند و نباید 

 

7-18-2-Annotation  های مربوطه بهthread 

فراخوانی باشد، می توانید آن را با یکی از خاصی قابل  threadدر صورتی که یک متد تنها از 

annotation .های زیر نشانه گذاری نمایید 
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 @UiThread 

 @MainThread 

 @WorkerThread 

 @BinderThread 

 مثال:

@WorkerThread 

protected abstract Result doInBackground(Params... params); 

@MainThread 

  protected void onProgressUpdate(Progress... values) { 

  } 

 

 Codeتهیه ی گزارش از مقدار کد تست شده از کل پروژه )-7-18-3

coverage report) 
Code coverage report  بیانگر این است چه میزان از کل کد اپلیکیشن شما توسطunit test 

ات جداگانه ای مورد آزمایش قرار گرفته است. به منظور تهیه ی چنین گزارشی، می توانید تنظیم

( آن تعبیه نمایید. برای نیل به این هدف، پکیج مورد نظر خود را انتخاب launch configبرای اجرا )

 نتخاب نمایید.را ا […Create Tests in]نموده و پس از باز نمودن منو، آیتم  
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مورد آزمایش  یا میزان کد code coverageجدید برای  runtime( configحال می توانید تنظیمات )

 خود ایجاد نمایید. پس از اجرا، یک گزارش تهیه شده و به نمایش گذاشته می شود.
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  Android Studioساخت پوشه ی تست در محیط کاری -7-19
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( به test folder، یک پوشه ی تست )Android Studioویرایش های جدید محیط برنامه نویسی 

( خود اضافه کرده است. در صورت project templateقالب آماده ی پروژه ی پیش فرض )

استفاده از قالبی که قابلیت ایجاد پوشه ی تست را به صورت درون ساخته ندارد، بایستی این 

پوشه را خود به صورت دستی ایجاد نمایید. جهت ایجاد پوشه ی تست در محیط کاری مذکور، کادر 

Project  را باز نمایید. در اینview ساختار درختی و  می توانیدdirectory structure  پروژه ی خود

 را مشاهده نمایید. 

 

Src  را انتخاب نموده و پس از باز کردنContext menu ( یک پوشه ی تستtest folder جدید )

 ایجاد نمایید. 
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 را به فایل JUnit( dependencyدر صورتی که همچنان کامل انجام نشده باشد، کتابخانه ی )

Gradle build  .اضافه نمایید 

dependencies { 

    // Unit testing dependencies 

    testCompile 'junit:junit:4.12' 

    // Set this dependency if you want to use the Hamcrest matcher library 

    testCompile 'org.hamcrest:hamcrest-library:1.3' 

    // more stuff, e.g., Mockito 

} 

 

، ممکن است پوشه ی جدید تست به Javaلازم به ذکر است که در نتیجه ی ساخت پوشه ی  :توجه

اضافه گردد. چنانچه دستور زیر در فایل  gradle.buildبه فایل  source fileعنوان 
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app/build.gradle ف موجود باشد، در آن صورت می بایست کد ذکر شده را کاملا از فایل حذ

 معمولی در نظر گرفته شود.  source folderنمایید. تست نباید به هیچ وجه به عنوان یک 

sourceSets { main { java.srcDirs = ['src/main/java', 'src/test/java/'] } } 

اضافه  folder structureخود را به این ساختار درختی پوشه ها یا  unit testپس از آن کافی است 

 نمایید. 
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 بخش سوم :

بر روی اپلیکیشن با استفاده از فریم ورک  unit testاجرای 

  Mockitoتست گیری 

آموزش حاضر نحوه ی تست نویسی برای نرم افزارهای اندرویدی را با استفاده از فریم ورک 

Mockito .شرح می دهد 

تست بخش های مجزای نرم افزار با استفاده از آبجکت -7-20

 (mock objectsختگی )های سا

و چالش هایی که در تست با آن ها مواجه  unit testهدف از نوشتن -7-20-1

 می شوید
Unit test همان طور که از اسم آن پیدا است، بایستی یک اپلیکیشن را در سطح کلاس های مجزا ،

جداگانه مورد  آزمایش نماید، به بیان دیگر هر یک از کلاس های تشکیل دهنده ی پروژه را به صورت

تست قرار داده و از عملکرد صحیح تمامی آن ها اطمینان حاصل کند. برای نیل به این هدف در 

unit test لازم است ،side effect  عوارض( یا وابستگی به سایر کلاس ها و بخش های سیستم(

کلاس به دیگر  dependencyحذف شود. بدیهی است که برای حذف این وابستگی ها، می بایست 

 ها را حذف نمایید.  

 های واقعی پروژه امکان پذیر می باشد.  dependencyاین کار با استفاده از جایگزین برای 
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 طبقه بندی کالس های تست گیری مختلف-7-20-2
آبجکت خام بین بخش های مختلف پروژه پاس داده می شود اما هیچگاه /dummy objectیک 

و توابع  API: آبجکتی که dummy objectراخوانی نمی شوند )توابع داخل آن به معنای واقعی ف

کتابخانه ای یک آبجکت را عینا کپی نماید. در واقع این آبجکت ها به توسعه دهنده اجازه می 

دهند تا آبجکت هایی که کلاس های پروژه به آن نیاز دارند را، بدون اینکه پیاده سازی و رفتار 

، شبیه سازی نماید(. با استفاده از این آبجکت می توان، به خاصی برای آن تعریف کرده باشند

 عنوان مثال، لیست پارامترهای یک متد را با مقادیر پر کرد. 

Fake object  ها / توابع ساختگی دارای پیاده سازی و قابلیت های واقعی اما معمولا بسیار

یک دیتابیس مقیم در حافظه ساده هستند. به عنوان مثال، بجای استفاده از دیتابیس واقعی از 

(in-memory .استفاده می کنند ) 

یک  Test stubبپردازیم.  test stub، بد نیست به شرح مفهوم stub classپیش از توضیح مفهوم 

قطعه برنامه است که قابلیت های ضروری )که کامپوننت مورد تست به آن ها وابسته هست( از 

ها در جواب توابع صدا زده شده در طول  test stubکند. کامپوننت مورد تست را شبیه سازی می 

 تست، پاسخ های معین ارائه می دهند. 

ها برنامه هایی هستند که به منزله ی یک جایگزین موقتی برای کامپوننت  stubبه عبارت دیگر، 

 د.فراخوانی شده ایفای نقش کرده و همان خروجی نرم افزار یا برنامه ی واقعی را تولید می کنن

Stub class  )عبارت است از  ،)کلاس جایگزین با پیاده سازی نیمهimplementation  ناتمام از کل

 stubکه نمونه ای از آن در طول تست گیری مورد استفاده قرار می گیرد.  interfaceیک کلاس یا 

 ها ممکن است اطلاعاتی درباره ی فراخوانی های رخ داده نیز ثبت نمایند.

ابجکت های  Mock object)آبجکت ساختگی( می پردازیم.  mock objectمفهوم حال به شرح 

ساختگی هستند که رفتار آبجکت های واقعی را به صورت کنترل شده و مشخص شبیه سازی و 

به عبارتی تقلید می کنند. برنامه نویس اغلب با استفاده از آبجکت ساختگی، سعی دارد تا رفتار 

 شبیه سازی نماید. آبجکت )واقعی( دیگری را 
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یا کلاس  interface، عبارت است از پیاده سازی ساختگی برای یک mock objectبه تعریف دیگر، 

 که در آن خروجی فراخوانی برخی توابع تعریف می شود. 

یک واژه ی  test doubleها را به آبجکت های مورد تست ارسال کرد ) test doubleمی توان 

و آبجکت های ساختگی است که به منظور تست نرم افزار و کنترل  عمومی برای تمامی توابع

کیفیت آن مورد استفاده قرار می گیرند(. تست های شما می توانند بررسی کنند آیا کلاس مورد 

 نظر در طول اجرای تست طبق انتظار پاسخ می دهند یا خیر. 

مورد نظر در سطح آبجکت به به طور مثال شما در طول تست می توانید بررسی کنید، آیا توابع 

درستی فراخوانی می شوند یا خیر. این قابلیت به شما امکان می دهد تا اطمینان حاصل نمایید 

به هنگام تست گیری، منحصرا کلاس تست شده و اینکه تست های شما وابستگی به بخش های 

تاثیر نپذیرند و عوارض  دیگر برنامه نداشته باشند )یا در نتیجه ی اجرای تست سایر بخش های پروژه

 جانبی درکار نباشد(. 

( را به صورت اختصاصی تنظیم mockتوسعه دهنده این امکان را دارد که آّبجکت های ساختگی )

کند. گفتنی است که آبجکت های ساختگی به کد و تنظیمات کمتری احتیاج داشته و بایستی در 

 ت داشته باشند. اجرای تست بر روی نرم افزار بر سایر روش ها ارجحی

 

 mock objectنحوه ی ساخت -7-20-3
می توانید آبجکت های ساختگی را خود به صورت دستی )از طریق کد( ایجاد کنید یا اینکه از یک 

( جهت تقیلد قابلیت ها و رفتارهای کلاس های mocking frameworkفریم ورک شبیه سازی )

ها به شما این امکان را می دهند تا  Mocking frameworkواقعی اپلیکیشن استفاده نمایید. 

آبجکت های ساختگی ایجاد نموده و برای آن ها رفتاری مشابه رفتار کلاس مورد تست تعریف 

 نمایید.

ساده هست. در مرحله ی  data provider، یک mock objectمثالی شناخته شده و معمول از 

production  اتصال به یا استفاده ی واقعی از اپلیکیشن، برایdata source پیاده سازی و کد ،
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لازم مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالی است که برای تست، یک آبجکت ساختگی منبع 

 داده ای را شبیه سازی نموده و اطمینان حاصل می نماید که شرایط تست همواره ثابت هستند. 

تست قرار داد. به همین جهت، کلاسی این آبجکت های ساختگی را می توان در اختیار کلاس مورد 

 ( زیادی به داده های خارجی داشته باشد. dependencyکه تست می شود نباید وابستگی )

( در کل این امکان را فراهم می آورند تا تعامل Mocking frameworkفریم ورک های شبیه سازی )

به عنوان مثال، شما می توانید ( را به راحتی تست نمایید. mockمورد انتظار با آبجکت ساختگی )

 بررسی کنید که تنها متدهای مد نظر بر روی آبجکت ساختگی فراخوانی شده اند. 

 

 برای شبیه سازی و ایجاد آبجکت ساختگی Mockitoاستفاده از -7-20-4
Mockito  یک فریم ورک پرطرفدار شبیه سازی و ایجاد آبجکت ساختگی برای تست نرم افزار است

نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این فریم ورک توسعه دهنده را قادر می  JUnitراه با که گاه هم

سازد آّبجکت های ساختگی ایجاد کرده و رفتار یا پیاده سازی آن ها را بر اساس نیاز تنظیم کند. در 

ر می تواند تست نویسی برای کلاس هایی که به سای Mockitoواقع توسعه دهنده با بهره گیری از 

به داده های خارجی دارند  dependencyکلاس ها و کتابخانه ها وابسته هستند یا به عبارتی دیگر 

 را بسیار آسان نماید. 

در تست های نرم افزاری خود، اغلب اقداماتی نظیر عنوان شده در زیر را  Mockitoدر استفاده از 

 انجام خواهید داد:

  تمامیDependency رد تست )کلاس هایی که کلاس مورد تست ها به خارج از کلاس مو

با آن ها تعامل دارد( را شبیه سازی نموده و سپس آبجکت های ساختگی خود را داخل کد 

 مورد تست درج می نمایید. 

 .کد مورد تست را اجرا نمایید 

 .اطمینان حاصل نمایید که کد مورد نظر به درستی اجرا می شود 
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 به پروژه  dependencyدر قالب  Mockitoافزودن -7-21

 Gradleاستفاده از سیستم کامپایل -7-21-1

( زیر را به فایل dependency، لازم است ابتدا کتابخانه )Gradleبرای کامپایل پروژه با استفاده از 

build Gradle .اضافه نمایید 

 

repositories { jcenter() } 

dependencies { testCompile "org.mockito:mockito-core:2.0.57-beta" } 

 

  Mavenاستفاده از سیستم کامپایل -7-21-2
تعریف کنند. عبارت های  dependencyمی توانند خود یک  Mavenکاربران سیستم 

g:"org.mockito" ،a:"mockito-core"  را در وب سایتhttp://search.maven.org  جستجو

 مورد نیاز را پیدا نمایید. pomنموده و فایل 

 

 

  Eclipseاستفاده از محیط کاری -7-21-3
سازگار می باشد. لازم به ذکر  Mavenو  Gradleبا هر دو سیستم  Eclipseمحیط برنامه نویسی 

امکان دانلود ابزار هر دو سیستم را نمی دهد. بنابراین  Mockitoاست که آخرین ویرایش فریم ورک 

 دو سیستم مزبور استفاده نمایید.  توصیه می شود در این محیط کاری از مجموعه ابزار یکی از
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)چارچوب توسعه و نصب  OSGiیا  Eclipseافزونه نویسی برای -7-21-4

 کتابخانه ها و کامپوننت های نرم افزاری(
، کتابخانه ها و Eclipseیا برنامه های تحت وب سمت کلاینت مبتنی بر   RCPدر اپلیکیشن های 

dependency ن پروژه ی های مورد نیاز غالبا از مخزp2 repository  .گرفته می شوندRepository 

( هستند که به راحتی در third partyهم منبع خوبی برای کتابخانه های کمکی ) Orbitهای 

 می توانید از آن ها استفاده نمایید.  Eclipseاپلیکیشن ها یا افزونه های مبتنی بر 

به آدرس می توانید  Orbitهای  repositoryبرای دسترسی به 

http://download.eclipse.org/tools/orbit/downloads  .مراجعه نمایید 
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  Mockito  /Mockito APIاستفاده از توابع کتابخانه ای -7-22

 Static importدستورات -7-22-1
اضافه نمایید، در آن صورت قادر  static import، یک ;*.org.mockito.Mockitoاگر به دستور 

 staticبه طور مستقیم دسترسی داشته باشید.  ()mockمانند  Mockitosود به متدهای خواهید ب

import  ها به شما این امکان را می دهند تا اعضایstatic  کلاس همچون متدها و فیلدها را بدون

 اینکه اسم کلاس را به طور صریح ذکر کنید، فراخوانی و استفاده نمایید. 
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با فریم ورک   mock objectsکت های ساختگی /اعالن و تنظیم آبج-7-22-2

Mockito  

یک فریم ورک است که امکان تعریف آبجکت های  Mockitoهمان طور که قبلا نیز ذکر شد، 

( را فراهم می آورد. برای این منظور، فریم ورک نام برده دو روش زیر را mock objectساختگی )

 ارائه می دهد:

  ()mockفراخوانی تابع  .1

 Mock@ده از دستور استفا .2

در صورت استفاده از روش دوم، شما بایستی خود آبجکت های ساختگی را مقداردهی اولیه نمایید. 

متد  MockitoRuleاستفاده کنید.  MockitoRuleجهت مقداردهی اولیه این آبجکت لازم است از 

static  ای به نامMockitoAnnotations.initMocks(this) د که فیلدهای نشانه را فراخوانی می کن

( را مقداردهی می نماید. در صورت تمایل می توانید از دستور annotationگذاری شده )دارای 

@RunWith(MockitoJUnitRunner.class)    .استفاده کرده و همین نتیجه را بدست بیاورید 

 .را به صورت عملی نمایش می دهد MockitoRuleو  Mock@کد زیر استفاده از دستور 

import static org.mockito.Mockito.*; 

public class MockitoTest  { 

        @Mock   1                                                                 )        

        MyDatabase databaseMock;  

        @Rule public MockitoRule mockitoRule = MockitoJUnit.rule();      2)  

        @Test 

        public void testQuery()  { 

                ClassToTest t  = new ClassToTest(databaseMock);  3)  

                boolean check = t.query("* from t"); 

4                                                                       )                                   

                assertTrue(check);                             5)   

                verify(databaseMock).query("* from t");   6)  

        } 

} 

 

 کند.  mockشبیه سازی یا  databaseMockاعلان می کند که از نمونه ی  Mockitoبه  .1

ایجاد  mock، آبجکت های ساختگی یا Mock@دستور می دهد تا بر مبنای دستور  Mockitoبه  .2

 کند. 



 

 

705 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 ( می کند.instantiateبا استفاده از آبجکت ساختگی از کلاس مورد تست نمونه سازی ) .3

 بخشی از کد کلاس مورد تست را اجرا می کند.  .4

 را باز گرداند. trueی مقدار بولی ( که متد فراخوانده شده در خروجمی کند assertانتظار دارد ) .5

یا نمونه ی ساختگی از  mockبر روی  queryبررسی کرده و اطمینان حاصل می کند که متد  .6

MyDatabase .فراخوانی می شود 

 

 ها mockتنظیم آّبجکت های ساختگی / -7-22-3
خروجی می توانید به طور دقیق مشخص کنید که یک متد پس از فراخوانی، چه مقداری را در 

بازگرداند و این کار را به واسطه ی تکنیک نوشتن روان، خوانا و پشت سرهم دستورات یا همان 

fluent API  که فریم ورکMockito  .در اختیار شما قرار می دهد، انجام دهید 

نجیره ای و پشت سرهم فراخوانی می شوند ز که به صورت  (.…)when(….).thenReturnدو متد 

به شما می دهد تا یک شرط معین تعریف کرده و مقدار بازگشتی آن را نیز مشخص  این امکان را

نمایید. اگر بیش از یک مقدار مشخص کنید، این مقادیر دقیقا به همان ترتیبی که تعریف شده اند، 

ها ممکن است بر اساس پارامترهای ارسالی به متد، مقادیر متفاوتی  mockبرگردانده می شوند. 

تعیین کنید که  anyIntیا  anyStringمی توانید با استفاده از توابع    نی نمایند. همچنین را بازگردا

 مستقل از مقدار ورودی، مقدار خاصی به عنوان خروجی از متد بازگردانده شود. 

import static org.mockito.Mockito.*; 

import static org.junit.Assert.*; 

@Test 

public void test1()  { 

        //  create mock 

        MyClass test = Mockito.mock(MyClass.class); 

        // define return value for method getUniqueId() 

        when(test.getUniqueId()).thenReturn(43); 

        // use mock in test.... 

        assertEquals(test.getUniqueId(), 43); 

} 

// Demonstrates the return of multiple values 

@Test 

public void testMoreThanOneReturnValue()  { 

        Iterator i= mock(Iterator.class); 

        when(i.next()).thenReturn("Mockito").thenReturn("rocks"); 

        String result=i.next()+" "+i.next(); 
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        //assert 

        assertEquals("Mockito rocks", result); 

} 

// this test demonstrates how to return values based on the input 

@Test 

public void testReturnValueDependentOnMethodParameter()  { 

        Comparable c= mock(Comparable.class); 

        when(c.compareTo("Mockito")).thenReturn(1); 

        when(c.compareTo("Eclipse")).thenReturn(2); 

        //assert 

        assertEquals(1,c.compareTo("Mockito")); 

} 

// this test demonstrates how to return values independent of the input value 

@Test 

public void testReturnValueInDependentOnMethodParameter()  { 

        Comparable c= mock(Comparable.class); 

        when(c.compareTo(anyInt())).thenReturn(-1); 

        //assert 

        assertEquals(-1 ,c.compareTo(9)); 

} 

// return a value based on the type of the provide parameter 

@Test 

public void testReturnValueInDependentOnMethodParameter()  { 

        Comparable c= mock(Comparable.class); 

        when(c.compareTo(isA(Todo.class))).thenReturn(0); 

        //assert 

        Todo todo = new Todo(5); 

        assertEquals(todo ,c.compareTo(new Todo(1))); 

} 
 

نیز که به صورت پشت سرهم )زنجیره  doReturn(…).when(…).methodCallدو تابع 

( صدا زده می شوند مشابه نمونه ی قبلی عمل می کنند، اما بیشتر برای متدهایی chainedای/

برای متدهایی که  doThrowهستند(، کارا هستند. می توان با استفاده از  voidکه خروجی ندارند )

( صادر کرد. این کاربرد در exceptionمی گردانند(، یک خطا )                  بر voidخروجی ندارند )

 تکه کد زیر به نمایش گذاشته می شود. 

import static org.mockito.Mockito.*; 

import static org.junit.Assert.*; 

// this test demonstrates how use doThrow 

@Test(expected=IOException.class) 

public void testForIOException() { 

        // create an configure mock 

        OutputStream mockStream = mock(OutputStream.class); 

        doThrow(new IOException()).when(mockStream).close(); 

        // use mock 

        OutputStreamWriter streamWriter= new OutputStreamWriter(mockStream); 

        streamWriter.close(); 
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} 

)بررسی صحت فراخوانی یک متد با پارامترهای مورد  ()verifyمتد -7-22-4

 نظر(
Mockito ( تمامی توابع فراخوانده شده و پارامترهای ارسالی به آبجکت ساختگیmock ر ) ا رصد

بر  ()verifyکرده و اطلاعات مربوط به آن ها را ثبت می کند. شما می توانید با استفاده از متد 

روی آبجکت ساختگی مطمئن شوید که شرایط و نیاز های تعیین شده برآورده شده اند. به طور 

یاز فراخوانی مثال، می توانید بررسی کرده و اطمینان حاصل نمایید که یک متد با پارامترهای مورد ن

 behaviorخوانده می شود.  behavior testingشده اند یا خیر. این تست گیری در اصطلاح 

testing  با نتیجه ی متد فراخوانی شده کاری ندارد، بلکه می خواهد مطمئن شود آیا متد معینی

 با پارامترهای مورد نظر فراخوانی می شود یا خیر.

import static org.mockito.Mockito.*; 

@Test 

public void testVerify()  { 

        // create and configure mock 

        MyClass test = Mockito.mock(MyClass.class); 

        when(test.getUniqueId()).thenReturn(43); 

        // call method testing on the mock with parameter 12 

        test.testing(12); 

        test.getUniqueId(); 

        test.getUniqueId(); 

        // now check if method testing was called with the parameter 12 

        verify(test).testing(Matchers.eq(12)); 

        // was the method called twice? 

        verify(test, times(2)).getUniqueId(); 

        // other alternatives for verifiying the number of method calls for a method 

        verify(mock, never()).someMethod("never called"); 

        verify(mock, atLeastOnce()).someMethod("called at least once"); 

        verify(mock, atLeast(2)).someMethod("called at least twice"); 

        verify(mock, times(5)).someMethod("called five times"); 

        verify(mock, atMost(3)).someMethod("called at most 3 times"); 

} 
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)رصد و شنود آبجکت های جاوا  Spyقرار دادن آبجکت های جاوا در -7-22-5

 (spyراخوانده شده بر روی آن با و توابع ف

، آبجکت های )واقعی( جاوا را رصد نمایید. ()spyیا فراخوانی متد  Spy@می توانید با درج دستور 

بدین معنی که ابتدا آبجکت را داخل دو دستور ذکر شده قرار دهید، سپس تمامی توابع متعارف 

رخ می دهد را دقیقا ردگیری )شنود و  آبجکت را صدا زده و در این میان هر اتفاق یا تعاملی که

دنبال( کنید. در واقع با این کار تمامی توابع، به جز آن هایی که خود به صورت صریح مستثنی 

 نمایید، بر روی این آبجکت صدا زده می شوند. 

import static org.mockito.Mockito.*; 

// Lets mock a LinkedList 

List list = new LinkedList(); 

List spy = spy(list); 

//You have to use doReturn() for stubbing 

doReturn("foo").when(spy).get(0); 

// this would not work 

// real method is called so spy.get(0) 

// throws IndexOutOfBoundsException (list is still empty) 

when(spy.get(0)).thenReturn("foo"); 

به شما این امکان را می دهد تا مطمئن شوید هیچ تابع  ()verifyNoMoreInteractionsتد م

 دیگری )به غیر از آنچه خود به صورت صریح مشخص کرده اید( فراخوانی نشده است.

 

در فریم ورک  dependency injectionپیاده سازی الگوی -7-22-6

Mockito  با استفاده از دستور@InjectMocks 
به شما این امکان را می دهد تا  InjectMocks@نام با ارائه ی دستوری به  Mockitoورک  فریم

(، متد یا فیلد constructorمورد نظر، آن را از طریق تابع سازنده ) dependencyبر اساس نوع 

 را به این صورت پیاده سازی کنید(. dependency injectionتزریق نمایید )الگوی 

public class ArticleManager { 

    private User user; 

    private ArticleDatabase database; 

    ArticleManager(User user) { 
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     this.user = user; 

    } 

    void setDatabase(ArticleDatabase database) { } 

} 

های آن  dependencyساخته و کلاس های مورد نیاز یا  Mockitoاین کلاس را می توان از طریق 

 ( به داخل آن تزریق کرد.mocksرا با استفاده از آبجکت های ساختگی )

@RunWith(MockitoJUnitRunner.class) 

public class ArticleManagerTest  { 

       @Mock ArticleCalculator calculator; 

       @Mock ArticleDatabase database; 

       @Most User user; 

       @Spy private UserProvider userProvider = new ConsumerUserProvider(); 

       @InjectMocks private ArticleManager manager;   1)  

       @Test public void shouldDoSomething() { 

               // assume that ArticleManager has a method called initialize which calls a method 

               // addListener with an instance of ArticleListener 

               manager.initialize(); 

           // validate that addListener was called 

               verify(database).addListener(any(ArticleListener.class)); 

       } 

} 

ها( را به داخل آن  mockساخته و آّبجکت های ساختگی ) ArticleManagerیک نمونه از کلاس   

 تزریق می کند.
 

 Capturingدسترسی به آرگومان های ارسالی به توابع )-7-22-7

arguments) 

به شما امکان می دهد تا به آرگومان های پاس داده به متدها در طول  ArgumentCaptorکلاس 

وسه ی بررسی صحت فراخوانی متد، دسترسی داشته باشید. بدین وسیله شما قادر خواهید بود پر 

به آرگومان های توابع فراخوانی شده دسترسی داشته و سپس آن ها را در تست های خود مورد 

 استفاده قرار دهید.

import static org.hamcrest.Matchers.hasItem; 

import static org.junit.Assert.assertThat; 

import static org.mockito.Mockito.mock; 

import static org.mockito.Mockito.verify; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.mockito.ArgumentCaptor; 

import org.mockito.Captor; 
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import org.mockito.junit.MockitoJUnit; 

import org.mockito.junit.MockitoRule; 

public class MockitoTests { 

        @Rule public MockitoRule rule = MockitoJUnit.rule(); 

        @Captor 

    private ArgumentCaptor<List<String>> captor; 

        @Test 

    public final void shouldContainCertainListItem() { 

                List<String> asList = Arrays.asList("someElement_test", "someElement"); 

        final List<String> mockedList = mock(List.class); 

        mockedList.addAll(asList); 

        verify(mockedList).addAll(captor.capture()); 

        final List<String> capturedArgument = captor.<List<String>>getValue(); 

        assertThat(capturedArgument, hasItem("someElement")); 

    } 

} 

 

 Mockitoمحدودیت های فریم ورک -7-22-8
دیت هایی دارد. این فریم ورک قادر نیز مانند سایر چارچوب های کاری محدو Mockitoفریم ورک 

 به تست ساختارهای زیر نمی باشد:

  کلاس هایی که به صورتfinal و امکان ارث بری از آن ها وجود   تعریف شده باشند

 نداشته باشد

  کلاس هایanonymous یا کلاس های فاقد اسم 

  انواع داده ای اولیه وprimitive  همچونstring 

 

 در اندروید  Mockitoورک  استفاده از فریم-7-23

Mockito  را می توان به طور مستقیم نیز درunit test  های اندروید مورد استفاده قرار داد. کافی

اضافه نمایید. جهت استفاده از این فریم  Gradle buildمربوطه را به فایل  dependencyاست 

را  dexmaker-mockitoو  dexmakerاندروید، لازم است  instrumentationورک در تست های 

 اضافه نمایید.  Gradle buildدر فایل  dependencyنیز به عنوان 

dependencies { 
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    testCompile 'junit:junit:4.12' 

    // required if you want to use Mockito for unit tests 

    testCompile 'org.mockito:mockito-core:1.+' 

    // required if you want to use Mockito for Android instrumentation tests 

    androidTestCompile 'org.mockito:mockito-core:1.+' 

    androidTestCompile "com.google.dexmaker:dexmaker:1.2" 

    androidTestCompile "com.google.dexmaker:dexmaker-mockito:1.2" 

} 

با استفاده از فریم  instrumentationمبتنی بر تمرین: نوشتن تست 

 Mockitoورک 

 ایجاد اپلیکیشن های آزمایشی )مورد تست( در اندروید

یک اپلیکیشن جدید اندروید با اسم پکیج 

com.vogella.android.testing.mockito.contextmock  تعریف نمایید. حال یک متدstatic 

 با پارامترهای زیر ایجاد نمایید. intentآبجکت  داخل اعلان نموده و در بدنه ی آن یک

public static Intent createQuery(Context context, String query, String value) { 

        // Reuse MainActivity for simplification 

    Intent i = new Intent(context, MainActivity.class); 

    i.putExtra("QUERY", query); 

    i.putExtra("VALUE", value); 

    return i; 

} 

 

 

 

( به فایل Mockitoمورد نیاز ) dependencyاضافه کردن -7-23-1

app/build.gradle 
dependencies { 

    // the following is required to use Mockito and JUnit for your 

    // instrumentation unit tests on the JVM 

        androidTestCompile 'junit:junit:4.12' 

    androidTestCompile 'org.mockito:mockito-core:2.0.57-beta' 

    androidTestCompile 'com.android.support.test:runner:0.3' 
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    androidTestCompile "com.google.dexmaker:dexmaker:1.2" 

    androidTestCompile "com.google.dexmaker:dexmaker-mockito:1.2" 

    // the following is required to use Mockito and JUnit for your unit 

    // tests on the JVM 

    testCompile 'junit:junit:4.12' 

    testCompile 'org.mockito:mockito-core:1.+' 

} 

 جدید unit testساخت یک -7-23-2

با داده  intentایجاد نموده و بررسی کنید آیا  Mockitoجدید با استفاده از  unit testیک اکنون 

 مرتبط فراخوانی می شود یا خیر. extraهای 

 به صورت زیر شبیه سازی نمایید. Mockitoرا با استفاده از توابع  Contextبرای این منظور آبجکت 

package com.vogella.android.testing.mockitocontextmock; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import org.mockito.Mockito; 

import static org.junit.Assert.assertEquals; 

import static org.junit.Assert.assertNotNull; 

public class TextIntentCreation { 

    @Test 

    public void testIntentShouldBeCreated() { 

        Context context = Mockito.mock(Context.class); 

        Intent intent = MainActivity.createQuery(context, "query", "value"); 

        assertNotNull(intent); 

        Bundle extras = intent.getExtras(); 

        assertNotNull(extras); 

        assertEquals("query", extras.getString("QUERY")); 

        assertEquals("value", extras.getString("VALUE")); 

    } 

} 

ا استفاده از توابع ( بmockتمرین: ساخت آّبجکت های ساختگی )

Mockito 

 هدف از تمرین

ای تعبیه نمایید که قابل تست و شبیه سازی باشند. سپس با استفاده  APIدر تمرین حاضر، ابتدا 

 آن ها را تست نمایید.  Mockitoاز توابع 
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   Twitter API ایجاد یک نمونه-7-23-3

استفاده کرده  ITweetنه ای از اینترفیس پیاده سازی کنید که از نمو TwitterClientابتدا یک کلاس 

ملال آور بوده و نیازمند  interfaceو توابع آن را فراخوانی می کند. دسترسی به نمونه های این 

استفاده از یک سرویس هزینه بر و پیچیده می باشد. علاوه بر این، سرویس مذکور بایستی برای 

 دسترسی، اول فراخوانی و اجرا شود.

public interface ITweet { 

        String getMessage(); 

} 

 

public class TwitterClient { 

        public void sendTweet(ITweet tweet) { 

                String message = tweet.getMessage(); 

                // send the message to Twitter 

        } 

} 

 

 ITweetمونه ی شبیه سازی از ن-7-23-4

، یک سرویس هزینه بر ITweetبرای اینکه لازم نباشد جهت دسترسی به نمونه هایی از اینترفیس 

مزبور را به واسطه ی فریم  interfaceو پیچیده راه اندازی نمایید، توصیه می شود نمونه ی 

 شبیه سازی کنید. Mockitoورک 

@Test 

public void testSendingTweet() { 

        TwitterClient twitterClient = new TwitterClient(); 

        ITweet iTweet = mock(ITweet.class); 

        when(iTweet.getMessage()).thenReturn("Using mockito is great"); 

        twitterClient.sendTweet(iTweet); 

} 

را  ITweetرفیس ساختگی و شبیه سازی شده ی می تواند توابع اینت TwitterClientاکنون کلاس 

شبیه سازی شده )فراخوانی متد  interfaceپیاده سازی نماید. در نتیجه ی استفاده از توابع این 

getMessage()  بر روی نمونه ی ساختگیITweet پیغام ،)"Using Mockito is great"  به عنوان

 خروجی متد در اختیار شما قرار می گیرد. 
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 بررسی صحت فراخوانی متد -7-23-5
 حداقل یکبار فراخوانی می شود. ()getMessageاطمینان حاصل نمایید که متد 

@Test 

public void testSendingTweet() { 

        TwitterClient twitterClient = new TwitterClient(); 

        ITweet iTweet = mock(ITweet.class); 

        when(iTweet.getMessage()).thenReturn("Using mockito is great"); 

        twitterClient.sendTweet(iTweet); 

        verify(iTweet, atLeastOnce()).getMessage(); 

} 

 مرحله ی اعتبار سنجی تست-7-23-6
 تست را اجرا کرده و مطمئن شوید که با موفقیت انجام می شود.

 

 

 

  Mockitoبه همراه  PowerMockاستفاده از -7-24

  staticبرای شبیه سازی متدهای  PowerMockاستفاده از -7-24-1
نیست. برای شبیه سازی رفتار متدهای  staticقادر به شبیه سازی متدهای  Mockitoفریم ورک 

static  بایستی از ،PowerMock  .استفاده نماییدPowerMock  یک کلاس به نام

"PowerMockito"  ائه می دهد که برای ساخت ارmock/object/class بررسی صحت ،

 اجرا)اعتبارسنجی( و برآورده ساختن انتظارات این کلاس را فراخوانی می کند.

،  ()times)توابع  Mockitoبرای بررسی صحت برآورده شدن انتظارات می توانید همچنان از خود 

anyInt()  .استفاده نمایید ) 

import java.net.InetAddress; 

import java.net.UnknownHostException; 

public final class NetworkReader { 
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    public static String getLocalHostname() { 

        String hostname = ""; 

        try { 

            InetAddress addr = InetAddress.getLocalHost(); 

            // Get hostname 

            hostname = addr.getHostName(); 

        } catch ( UnknownHostException e ) { 

        } 

        return hostname; 

    } 

} 

را برای شما شبیه سازی می کند، می توانید  NetworkReaderبرای نوشتن تستی که قابلیت های 

 از تکه کد زیر استفاده نمایید. 

import org.junit.runner.RunWith; 

import org.powermock.core.classloader.annotations.PrepareForTest; 

@RunWith( PowerMockRunner.class ) 

@PrepareForTest( NetworkReader.class ) 

public class MyTest { 

// Find the tests here 

 @Test 

public void testSomething() { 

    mockStatic( NetworkUtil.class ); 

    when( NetworkReader.getLocalHostname() ).andReturn( "localhost" ); 

    // now test the class which uses NetworkReader 

} 

 Powermockبجای  wrapperاستفاده از یک -7-25

گنجانده )یک تابع که تابع  wrapperدلخواه خود را داخل یک  staticهمچنین شما می توانید تابع 

 شبیه سازی نمایید.  Mockitoدیگری را فراخوانی می کند( و سپس آن را توسط 

class FooWraper { 

   void someMethod() { 

     Foo.someStaticMethod() 

   } 

} 
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 بخش چهارم :

جهت اجرای تست نرم  Hamcrestاستفاده از فریم ورک 

 افزاری

می  Hamcrestبه اجرای تست نرم افزاری بر روی اپلیکیشن به وسیله ی فریم ورک  این مبحث

 پردازد. 

 

 Hamcrest matcher frameworkهدف از -7-26
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Hamcrest  یک فریم ورک و مجموعه ای از کتابخانه های اجرای تست های نرم افزاری هست. فریم

از پیش موجود،  matcherکلاس های  ورک مزبور به شما این امکان را می دهد تا به واسطه ی

شرایط خاصی را بررسی کرده و از صحت آن ها اطمینان حاصل نمایید. علاوه بر آن، شما می توانید 

matcher  .های خود را با پیاده سازی اختصاصی تعبیه نمایید 

Hamcrest  نسل سوم از فریم ورکmatcher  هست. اولین نسل از این فریم ورک از

assert(logical statement)  استفاده می کرد که کاستی قابل توجه آن عدم خوانایی بالا بود. نسل

 ()assertEqualsو انتظار دریافت خروجی مورد نظر همچون  assertionدوم توابع خاصی برای 

که نسل سوم  Hamcrestمتعدد دیگری به  assertارائه دادند. این رویکرد سبب اضافه شدن توابع 

 matcherو یک عبارت  assertThatاز متدی به نام  Hamcrestریم ورک می باشد، شد. از این ف

 برای بررسی اینکه تست موفق آمیز بود یا خیر استفاده می کند. 

Hamcrest  سعی دارد تا تست ها را تا حد امکان خوانا، مختصر و کاربر پسند تعبیه نماید. به طور

 می باشد.  equalTo(value)برای  wrapperیک تابع میزبان یا  isمثال، متد 

import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat; 

import static org.hamcrest.Matchers.is; 

import static org.hamcrest.Matchers.equalTo; 

boolean a; 

boolean b; 

// all statements test the same 

assertThat(a, equalTo(b)); 

assertThat(a, is(equalTo(b))); 

assertThat(a, is(b)); 

مقایسه می  Hamcrestهای  matcherرا با  JUnit4خالص  assertتکه کدهای زیر دستورات 

 کنند. 

// JUnit 4 for equals check 

assertEquals(expected, actual); 

// Hamcrest for equals check 

assertThat(actual, is(equalTo(expected))); 

// JUnit 4 for not equals check 

assertFalse(expected.equals(actual)); 

// Hamcrest for not equals check 

assertThat(actual, is(not(equalTo(expected)))); 
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به صورت زنجیره ای و پشت سرهم  allofیا  anyofها را با استفاده از  matcherمی توانید 

 مایید.فراخوانی ن

assertThat("test", anyOf(is("testing"), containsString("est"))); 

تولید می کند، بسیار خوانا می باشند. علاوه بر آن در  Hamcrestدر کل، پیغام های خطایی که 

ها که از  matcherزبان جاوا به خوبی رعایت شده و  type safety، ویژگی Hamcrestاستفاده از 

جازه ی ا type-safeاستفاده می کنند دیگر با مشکل بر نخواهند خورد )کد  genericی انواع داده ا

دسترسی به بخش های نامربوط حافظه را نمی دهد. به عبارت دیگر تنها به آن بخش هایی از 

 حافظه که امکان پذیر است اجازه ی دسترسی را می دهد(.

 

  Hamcrestها در  matcherاستفاده از -7-27

 Gradleهای مربوطه برای  dependencyاعالن -7-27-1

             استفاده  Gradleها در پروژه ای که برای کامپایل از سیستم  Hamcrest matcherجهت استفاده از 

 های زیر را به آن اضافه نمایید. dependencyمی کند، کافی است کتابخانه / 

dependencies { 

    // Unit testing dependencies 

    testCompile 'junit:junit:4.12' 

    // Set this dependency if you want to use Hamcrest matching 

    testCompile 'org.hamcrest:hamcrest-library:1.3' 

} 

  

  Mavenهای الزم برای سیستم  dependencyاعالن -7-27-2
استفاده می کند،  Mavenپایل از سیستم در پروژه ای که برای کام Hamcrestجهت استفاده از 

 خود اضافه نمایید.  pomزیر را به فایل  dependencyلازم است 

<dependency> 

<groupId>org.hamcrest</groupId> 

<artifactId>hamcrest-library</artifactId> 

<version>1.3</version> 
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<scope>test</scope> 

</dependency> 

پروژه در  classpathبه طور مستقیم به  Hamcrestاضافه کردن -7-27-3

 Eclipseمحیط کاری 

های  matcherنصب می شود، صرفا  Eclipseکه در محیط برنامه نویسی  JUnitویرایشی از 

های موجود، آخرین  matcherرا شامل می شود. جهت استفاده از تمامی  Hamcrestاصلی 

ا از آدرس ر  hamcrest-all-*.jarنسخه ی 

https://code.google.com/p/hamcrest/downloads/list  دنلود نمایید و سپس آن را به

classpath  .پروژه ی خود اضافه کنید 

 java.lang.SecurityException: class": در صورت برخورد با خطای نکته

"org.hamcrest.Matchers"'s signer information does not match signer information of 

other classes in the same package", اطمینان حاصل نمایید که فایل ،hamcrest jar  قبل از

قرار گرفته است. جهت ویرایش ترتیب قرارگیری می توانید به  build pathدر  Junitکتابخانه ی 

 Orderدر تب  Java Build Pathتحت آدرس  Eclipseدر محیط کاری  project propertiesبخش 

and Export .مراجعه نمایید 
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  Hamcrestاستفاده کاربردی از -7-28

 مثال

 در کد زیر به نمایش گذاشته شده است. Hamcrestهای  matcherکاربرد عملی از 

assertThat(Long.valueOf(1), instanceOf(Integer.class)); 

 ها  listبرای  Hamcrestهای  matcher استفاده از-7-28-1

در تکه کد زیر به نمایش گذاشته شده  listبرای نوع داده ای  Hamcrestهای  matcher استفاده از

 است.  
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import org.junit.Test; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.List; 

import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat; 

import static org.hamcrest.Matchers.contains; 

import static org.hamcrest.Matchers.containsInAnyOrder; 

import static org.hamcrest.Matchers.greaterThan; 

import static org.hamcrest.collection.IsCollectionWithSize.hasSize; 

import static org.hamcrest.core.Every.everyItem; 

public class HamcrestListMatcherExamples { 

    @Test 

    public void listShouldInitiallyBeEmpty() { 

        List<Integer> list = Arrays.asList(5, 2, 4); 

        assertThat(list, hasSize(3)); 

        // ensure the order is correct 

        assertThat(list, contains(5, 2, 4)); 

        assertThat(list, containsInAnyOrder(2, 4, 5)); 

        assertThat(list, everyItem(greaterThan(1))); 

    } 

} 

// Check that a list of objects has a property race and 

// that the value is not ORC 

assertThat(fellowship, everyItem(hasProperty("race", is(not((ORC)))))); 

 

 Hamcrestهای  matcherمرور کلی بر -7-28-2

 های فریم ورک مزبور در زیر شرح داده شده اند: matcherمهم ترین 

 allof –  چنانچه تمامیmatcher  ها با یکدیگر مطابقت داشته باشند، همخوانی رخ می

 دهد.

 anyof –  چنانچه هر کدام ازmatcher د.ها مطابقت داشته باشد، همخوانی رخ می ده 

 not –  در صورتی کهmatcher  گنجانده شده درwrapper  مطابقت نداشته باشد و

 بالعکس، همخوانی رخ می دهد.

 equalTo –  با استفاده از متدequals  بررسی می کند آیا آبجکت ها با هم برابر هستند یا

 خیر.

 is –  یک پیشوند برایequalTo تد اضافه است که صرفا جهت بهبود خوانایی کد به این م

 می شود.

 hasToString - Object.toString .را تست می کند 
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 instanceOf ،isCompatibleType –  .نوع را تست می کند 

 notNullValue ،nullValue –  بررسی می کند آیا مقدارnull  .است یا خیر 

 sameInstance – ت هویت آبجکت را بررسی می کند. در واقع بررسی می کند آیا این آبجک

 از همان نمونه است یا خیر.

 hasEntry ،hasKey ،hasValue –  بررسی می کند آیا نوع داده ایmap  آیتمی داخل خود

 دارد یا خیر. 

 hasItem ،hasItems –  بررسی می کند آیا یکcollection  داخل خود آیتم هایی را دارد یا

 تهی است.

  hasItemInArray – است یا حاوی آیتم و مقداری می  بررسی می کند آیا یک آرایه تهی

 باشد.

 closeTo – .بررسی می کند آیا مقادیر ممیز شناور نزدیک به مقدار مورد نظر هستند یا خیر 

 greaterThan ،greaterThanOrEqualTo ،lessThan ،lessThanOrEqualTo 

 equalToIgnoringWhiteSpace –  خیر. بررسی می کند آیا رشته ها با هم برابر هستند یا

 لازم به ذکر است که در تست فضای خالی نادیده گرفته می شود.

 containsString ،endsWith ،startsWith –  بررسی می کند آیا رشته ها با هم مطابقت

 دارند یا خیر.

 

 اختصاصی خود Hamcrest matcherساخت -7-29

( و extendرث برده )را به ا TypeSafeMatcherتوسعه دهنده می تواند اعضای کلاسی به نام 

مثال زیر یک نمونه از پیاده سازی  اختصاصی خود را بنویسد. Hamcrest matcherبدین وسیله 

matcher  را نمایش می دهد که وظیفه ی آن بررسی تطابق بین یکString  با عبارت باقاعده ی

(regular expression .مورد نظر می باشد ) 

import org.hamcrest.Description; 

import org.hamcrest.TypeSafeMatcher; 

public class RegexMatcher extends TypeSafeMatcher<String> { 
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        private final String regex; 

        public RegexMatcher(final String regex) { 

                this.regex = regex; 

        } 

        @Override 

        public void describeTo(final Description description) { 

                description.appendText("matches regular expression=`" + regex + "`"); 

        } 

        @Override 

        public boolean matchesSafely(final String string) { 

                return string.matches(regex); 

        } 

         // matcher method you can call on this matcher class 

    public static RegexMatcher matchesRegex(final String regex) { 

        return new RegexMatcher(regex); 

    } 

} 

 ایش می دهد.نمونه کد زیر نحوه ی استفاده و پیاده سازی آن را نم

package com.vogella.android.testing.applicationtest; 

import org.junit.Test; 

import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat; 

public class TestCustomMatcher { 

    @Test 

    public void testRegularExpressionMatcher() throws Exception { 

        String s ="aaabbbaaaa"; 

        assertThat(s, RegexMatcher.matchesRegex("a*b*a*")); 

    } 

} 
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 بخش پنجم :

نوشتن تست نرم افزاری برای اپلیکیشن با فریم ورک 

AssertJ 

در مبحث حاضر نحوه ی نوشتن تست های نرم افزاری مختصر، خوانا و کارامد برای اپلیکیشن های 

 را خواهید آموخت.  AssertJیدی خود با استفاده از فریم ورک اندرو 

 

  AssertJمقدمه ای بر -7-30

AssertJ  نیز یک کتابخانه اجرای تست نرم افزاری همچونHamcrest  است که با ارائه ی تعداد

کارا به توسعه دهنده این اجازه را می دهد تا تست های  interfaceو  assertزیاری دستور 

یک شاخه از  AssertJت پذیر و کارامد برای پروژه ی اندرویدی خود بنویسند. در واقع نگهداش

است که امروزه دیگر به صورت حرفه ای پشتیبانی  Festبه نام  assertکتابخانه ای از دستورات 

 نمی شود. 

در تست های نرم افزاری و  assertکتابخانه ی مزبور بیشتر جهت آسان سازی نوشتن دستورات 

کارامد، به توسعه دهنده  interfaceبهبود خوانایی آن ها تعبیه شد. این کتابخانه با برخورداری از 

را به صورت کارا و روان )پشت سرهم( جهت تست بخش های  assertامکان می دهد تا دستورات 

 نرم افزار بنویسد. 

)بررسی  assertبوط به بوده و دستورات مر assertThatمتد پایه و اصلی کتابخانه ی نام برده 

 صحت اجرای دستور و برآورده شدن انتظارات( بلافاصله پس از این متد درج می شوند.
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  AssertJاستفاده ی کاربردی از -7-31

7-32-Gradle  
در پروژه، لازم است کتابخانه  Gradleهمراه با سیستم کامپایل  AssertJجهت استفاده از 

(dependency زیر را به فایل )Gradle  .اضافه نمایید 

testCompile 'org.assertj:assertj-core:2.0.0' 

7-31-2-Maven  
کامپایل می شود،  Mavenبه منظور استفاده از کتابخانه ی مورد نظر در پروژه ای که با سیستم 

 خود اضافه نمایید. pom)کتابخانه ی( زیر را به فایل  dependencyکافی است 

<dependency> 

  <groupId>org.assertj</groupId> 

  <artifactId>assertj-core</artifactId> 

  <!-- use 3.0.0 for Java 8 projects --> 

  <version>2.0.0</version> 

  <scope>test</scope> 

</dependency> 

  Eclipseتنظیمات مرتبط با محیط کاری -7-31-3
، پس از طی کردن مسیر رو به رو: AssertJ از کتابخانه ی assertThatجهت استفاده از متد 

Window ▸ Preferences ▸ Java ▸ Editor ▸ Content assist ▸ Favorites ▸ New Type  ،

 را درج نمایید. org.assertj.core.api.Assertionsدستور 

را در کد مشاهده  *.org.assertj.core.api.Assertionsپس از درج دستور فوق بایستی عبارت 

 ایید.نم

  IntelliJتنظیمات مرتبط با محیط کاری -7-31-4
نیاز به تنظیمات خاصی نیست. کافی است واژه ی  IntelliJبرای استفاده از محیط برنامه نویسی 

assertThat  را تایپ نموده و سپس با فشردن کلیدهای(Ctrl-Space)یل خودکار کد ، قابلیت تکم

(code completion محیط کاری میزبان ) .را دو بار فراخوانی نمایید 
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   AssertJمثالی کاربردی از

 اقتباس شده است.   AssertJنمونه کد زیر از صفحه ی اصلی سایت 

// unique entry point to get access to all assertThat methods and utility methods (e.g. entry) 

import static org.assertj.core.api.Assertions.*; 

// common assertions 

assertThat(frodo.getName()).isEqualTo("Frodo"); 

assertThat(frodo).isNotEqualTo(sauron) 

                 .isIn(fellowshipOfTheRing); 

// String specific assertions 

assertThat(frodo.getName()).startsWith("Fro") 

                           .endsWith("do") 

                           .isEqualToIgnoringCase("frodo"); 

// collection specific assertions 

assertThat(fellowshipOfTheRing).hasSize(9) 

                               .contains(frodo, sam) 

                               .doesNotContain(sauron); 

// using extracting magical feature to check fellowshipOfTheRing characters name :) 

assertThat(fellowshipOfTheRing) 

        .extracting("name") 

        .contains("Boromir", "Gandalf", "Frodo", "Legolas") 

        .doesNotContain("Sauron", "Elrond"); 

// map specific assertions, ringBearers initialized with the elves rings and the one ring bearers. 

assertThat(ringBearers).hasSize(4) 

                       .contains(entry(oneRing, frodo), entry(nenya, galadriel)) 

                       .doesNotContainEntry(oneRing, aragorn); 

// and many more assertions : dates, file, numbers, exceptions ... 

 

 

 

 

 بخش ششم :

اپلیکیشن های اندرویدی به واسطه ی  UIتست لایه ی 

 Espressoفریم ورک 
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آموزش حاضر به شرح نحوه ی توسعه ی تست های نرم افزاری برای لایه ی رابط کاربری اپلیکیشن 

می پردازد. جهت درک کامل مفاهیم  Espressoی اندرویدی با استفاده از فریم ورک تست گیری ها

 آشنا باشید.  Androidو چارچوب کاری  Javaاین مبحث می بایست با اصول برنامه نویسی با زبان 

 UIو تست لایه ی  Espressoفریم ورک تست گیری -7-32

 اپلیکیشن 

Espresso ن سازی تعبیه تست های نرم افزاری قابل اطمینان برای لایه ی یک فریم ورک جهت آسا

رابط کاربری پروژه های اندرویدی می باشد. شرکت گوگل این فریم ورک را برای اولین بار در  اکتبر 

 معرفی کرد.  2013سال 

Espresso  بخشی از  2.0از ویرایشAndroid Support Repository  .محسوب می شود 

اپلیکیشن  UIست گیری به صورت خودکار عملیات تست گیری شما را با لایه ی این فریم ورک ت

 می سازد.       هماهنگ 

Espresso  ،اطمینان حاصل می کند که قبل از به اجرا در آمدن تستactivity  مورد نظر حتما راه

ی ماند اندازی شده باشد. از دیگر ویژگی های جالب توجه فریم ورک مذکور این است که منتظر م

 ها پایان یابند و سپس خود به اجرا در می آید. background activityتا تمامی 

Espresso  در اصل برای تست قابلیت های یک اپلیکیشن )اطمینان از عملکرد صحیح اپلیکیشن در

یک اپلیکیشن( در آن واحد طراحی شده، اما می توان از آن برای تست تعامل اپلیکیشن ها  UIسطح 

صرفا بررسی صحت نیز بهره گرفت. چنانچه قصد تست تعامل بین اپلیکیشن ها را دارید )نه  با هم

 black boxاپلیکیشن رخ می دهد(، لازم است از تکنیک تست گیری  یک UIعملیاتی که در سطح 

اشاره دارد که در آن فرض  افزارست نرمت به روشی در black boxتکنیک تست گیری استفاده نمایید )

ها وجود ندارد و تمرکز تست اپلیکیشن مورد نظرشود اطلاعاتی در مورد جزئیات داخلی عملکرد می

 (. های متفاوت استورودی مقابلهای مختلف در بر روی خروجیمنحصرا 

Espresso :در کل از سه کامپوننت نرم افزاری زیر تشکیل شده است 
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 ViewMatchers  -  به شما امکان می دهد تاview نظر را در نمودار درختی  موردview  ها

/ view hierarchy .جاری پیدا کنید 

 ViewActions  -  دهد تا عملیاتی را بر روی اجازه میview انجام دهید. ها 

 ViewAssertions  - نده این امکان را می دهد تا جهت اطمینان از صحت به توسعه ده

)برآورده شدن انتظار خاصی در  ظرمورد ن view  /view stateاطلاعات مربوط به وضعیت 

 را تست کند. view ،)viewرابطه با وضعیت 

 Espressoیک تست ساده ی 

 به صورت زیر می باشد: Espressoساختار کلی تست های 

onView(ViewMatcher)        

 .perform(ViewAction)      

   .check(ViewAssertion);  

( با بررسی وضعیت 3اجرا می نماید  view( عملیاتی بر روی 2را پیدا می کند  view( 1این تست : 

view  پی می برد آیا اطلاعات و وضعیتview .با آنچه انتظار می رفت مطابقت دارد یا خیر 

 را به نمایش می دهد. Espressoکد زیر استفاده ی کاربردی از 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onView; 

import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.click; 

import static android.support.test.espresso.assertion.ViewAssertions.matches; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.isDisplayed; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withId; 

// image more code here... 

// test statement 

onView(withId(R.id.my_view))            // withId(R.id.my_view) is a ViewMatcher 

        .perform(click())               // click() is a ViewAction 

        .check(matches(isDisplayed())); // matches(isDisplayed()) is a ViewAssertion 

// new test 

onView(withId(R.id.greet_button)) 

.perform(click()) 

.check(matches(not(isEnabled())); 

مورد نظر نبود، در آن صورت کل  viewقادر به یافتن  ViewMatcherبا فراخوانی  Espressoچنانچه 

را در پیغام خطا می گنجاند. این امر برای تجزیه و تحلیل و برطرف نمودن  viewدرختی  ساختار

 مشکل مفید می باشد. 
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  Espressoنصب و استفاده از -7-33

  نصب-7-33-1

 نصب نمایید. Android SDK managerرا از طریق  Android Support Repositoryابتدا 

 

  Espressoی استفاده از توابع برا Gradle buildتنظیم فایل -7-33-2
در تست های نرم افزاری خود، کتابخانه ی زیر را به فایل  Espressoجهت استفاده از امکانات 

Gradle build  .اپلیکیشن اضافه نمایید 

dependencies { 

    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 

    testCompile 'junit:junit:4.12' 

    // Android runner and rules support 

    androidTestCompile 'com.android.support.test:runner:0.5' 

    androidTestCompile 'com.android.support.test:rules:0.5' 

    // Espresso support 

    androidTestCompile('com.android.support.test.espresso:espresso-core:2.2.2', { 

        exclude group: 'com.android.support', module: 'support-annotations' 

    }) 

    // add this for intent mocking support 

    androidTestCompile 'com.android.support.test.espresso:espresso-intents:2.2.2' 

    // add this for webview testing support 

    androidTestCompile 'com.android.support.test.espresso:espresso-web:2.2.2' 

} 
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را به عنوان مقدار پارامتر  android.support.test.runner.AndroidJUnitRunnerلازم است 

testInstrumentationRunner  داخل فایلbuild ه اپلیکیشن خود ذکر نمایید. شاید لازم باشد با توج

حذف نمایید. کد زیر  packagingOptionsرا از  LICENSE.txtبه کتابخانه ی مورد استفاده، مقدار 

 مثالی در این زمینه را نشان می دهد.

apply plugin: 'com.android.application' 

android { 

    compileSdkVersion 22 

    buildToolsVersion '22.0.1' 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.example.android.testing.espresso.BasicSample" 

        minSdkVersion 10 

        targetSdkVersion 22 

        versionCode 1 

        versionName "1.0" 

        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" 

    } 

    packagingOptions { 

        exclude 'LICENSE.txt' 

    } 

    lintOptions { 

        abortOnError false 

    } 

} 

dependencies { 

    // as before....... 

} 

 (Device settingsتنظیمات دستگاه )-7-33-3

کنید، در آن صورت توصیه اپلیکیشن استفاده  UIجهت تست لایه ی  Espressoاگر می خواهید از 

می شود انیمیشن های سیستمی را غیرفعال نموده، بدین وسیله از رخداد خطا یا از کار افتادگی 

 ناگهانی نرم افزار جلوگیری کنید و نیز مطمئن شوید که خروجی تست ثابت و تکرار پذیر می باشد.
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 جهت تست پروژه Espressoتمرین: استفاده ی کاربردی از 

  Espressoپروژه ی و تست آن توسط  ایجاد

با اسم پکیج  Espresso Firstیک پروژه ی جدید اندرویدی به نام 

com.vogella.android.espressofirst  ایجاد نمایید. این پروژه را بر اساس قالب آماده یBlank 

Template  .ایجاد نمایید 

 د.ا به صورت زیر ویرایش نماییر   activity_main.xmlپروژه ی خود،  layoutمحتوای فایل 
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<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity"> 

    <EditText 

        android:id="@+id/inputField" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/changeText" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="New Button" android:onClick="onClick"/> 

    <Button 

        android:id="@+id/switchActivity" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Change Text" android:onClick="onClick"/> 

</LinearLayout> 

 ایجاد نمایید.  activity_second.xmlیک فایل جدید به نام 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent"> 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

        android:text="Large Text" 

        android:id="@+id/resultView" /> 

</LinearLayout> 

 جدید با محتوای زیر ایجاد نمایید. activityیک 

package com.vogella.android.espressofirst; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

public class SecondActivity extends Activity{ 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
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        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_second); 

        TextView viewById = (TextView) findViewById(R.id.resultView); 

        Bundle inputData = getIntent().getExtras(); 

        String input = inputData.getString("input"); 

        viewById.setText(input); 

    } 

} 

 ا نیز به صورت زیر ویرایش نمایید.خود ر  MainActivityسپس بدنه ی کلاس 

package com.vogella.android.espressofirst; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

public class MainActivity extends Activity { 

    EditText editText; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        editText = (EditText) findViewById(R.id.inputField); 

    } 

    public void onClick(View view) { 

        switch (view.getId()) { 

            case R.id.changeText: 

                editText.setText("Lalala"); 

                break; 

            case R.id.switchActivity: 

                Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class); 

                intent.putExtra("input", editText.getText().toString()); 

                startActivity(intent); 

                break; 

        } 

    } 

} 

 app build.gradleو ویرایش فایل  تنظیم-7-33-4
در  Espressoبرای استفاده از  Gradle buildبا تنظیم فایل را طبق توضیحات مرتبط تنظیمات 

 مقاله ی حاضر انجام دهید.

 Espressoتست نویسی برای پروژه بر اساس فریم ورک -7-33-5 

package com.vogella.android.espressofirst; 

import android.support.test.rule.ActivityTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 
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import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onView; 

import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.click; 

import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.closeSoftKeyboard; 

import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.typeText; 

import static android.support.test.espresso.assertion.ViewAssertions.matches; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withId; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withText; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class MainActivityEspressoTest { 

    @Rule 

    public ActivityTestRule<MainActivity> mActivityRule = 

            new ActivityTestRule<>(MainActivity.class); 

    @Test 

    public void ensureTextChangesWork() { 

        // Type text and then press the button. 

        onView(withId(R.id.inputField)) 

                .perform(typeText("HELLO"), closeSoftKeyboard()); 

        onView(withId(R.id.changeText)).perform(click()); 

        // Check that the text was changed. 

        onView(withId(R.id.inputField)).check(matches(withText("Lalala"))); 

    } 

    @Test 

    public void changeText_newActivity() { 

        // Type text and then press the button. 

        onView(withId(R.id.inputField)).perform(typeText("NewText"), 

                closeSoftKeyboard()); 

        onView(withId(R.id.switchActivity)).perform(click()); 

        // This view is in a different Activity, no need to tell Espresso. 

        onView(withId(R.id.resultView)).check(matches(withText("NewText"))); 

    } 

} 

 

 

 activityاجرا و راه اندازی  start intent (intentساخت و تنظیم -7-33-6

 دوم( 
، می توانید به ساخت ActivityTestRuleبه عنوان پارامتر سوم به متد  falseپس از ارسال مقدار 

این عملیات در نمونه کد  دوم بپردازید. activityبرای فراخوانی و اجرای  intentو تنظیم آبجکت 

 زیر به نمایش گذاشته شده است. 

package com.vogella.android.testing.espressosamples; 
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import android.content.Intent; 

import android.support.test.rule.ActivityTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onView; 

import static android.support.test.espresso.assertion.ViewAssertions.matches; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withId; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withText; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class SecondActivityTest { 

    @Rule 

    // third parameter is set to false which means the activity is not started automatically 

    public ActivityTestRule<SecondActivity> rule = 

            new ActivityTestRule(SecondActivity.class, true, false); 

    @Test 

    public void demonstrateIntentPrep() { 

        Intent intent = new Intent(); 

        intent.putExtra("EXTRA", "Test"); 

        rule.launchActivity(intent); 

  onView(withId(R.id.display)).check(matches(withText("Test"))); 

    } 

} 

 Espressoاپلیکیشن و جهت اجرای تست  UIضبط تعامل با -7-33-7

(Espresso UI recorder) 
 Record Espresso Testخود آیتمی به نام  Runدر منوی  Android Studioحیط برنامه نویسی م

( که با فعال Run ▸ Record Espresso Testدارد )جهت دسترسی به آن این مسیر را طی نمایید: 

 ایجاد می کند.  Espressoاپلیکیشن را ضبط کرده و از روی آن یک تست  UIشدن، تعامل کاربر با 
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 مورد تست  activityتنظیم -7-33-8
مورد تست دسترسی داشته و توابع دلخواه را بر روی آن فراخوانی  activityمی توانید به آبجکت 

خود  activityنمایید. فرض کنید می خواهید یک متد را به صورت زیر بر روی نمونه ای از کلاس 

 صدا بزنید.

public class MainActivity extends Activity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

    public void configureMainActivity(String Uri) { 

        // do something with this 
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    } 

} 

خود  activityرا به صورت زیر بر روی نمونه ای از کلاس  ConfigureMainActivityمی توانید متد 

(MainActivity)  .فراخوانی نمایید 

package com.vogella.android.myapplication; 

import android.support.test.rule.ActivityTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class ExampleInstrumentedTest { 

    @Rule 

    public ActivityTestRule<MainActivity> mActivityRule = 

            new ActivityTestRule<MainActivity>(MainActivity.class); 

    @Test 

    public void useAppContext() throws Exception { 

        MainActivity activity = mActivityRule.getActivity(); 

        activity.configureMainActivity("http://www.vogella.com"); 

        // do more 

    } 

} 

 ( نمایید.overrideبازنویسی ) ActivityTestRuleهمچنین می توانید متدهای مورد نظر را در  :نکته

را بازنویسی  afterActivityLaunchedو  beforeActivityLaunchedبرای مثال، بدنه ی توابع 

 نمایید.

 جاری نیز دسترسی داشته باشید. activityمی توانید به 

@Test 

public void navigate() { 

        Activity instance = getActivityInstance(); 

        onView(withText("Next")).perform(click()); 

        Activity activity = getActivityInstance(); 

        boolean b = (activity instanceof  SecondActivity); 

        assertTrue(b); 

        // do more 

    } 

    public Activity getActivityInstance() {     1)  

        final Activity[] activity = new Activity[1]; 

        InstrumentationRegistry.getInstrumentation().runOnMainSync(new Runnable( ) { 

            public void run() { 

                Activity currentActivity = null; 

                Collection resumedActivities = 

ActivityLifecycleMonitorRegistry.getInstance().getActivitiesInStage(RESUMED); 
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                if (resumedActivities.iterator().hasNext()){ 

                    currentActivity = (Activity) resumedActivities.iterator().next(); 

                    activity[0] = currentActivity; 

                } 

            } 

        }); 

        return activity[0]; 

    }  

 جاری را فراهم می سازد. activityامکان دسترسی به 

جزء توابع کتابخانه ای /  ActivityLifecycleMonitorRegistryدستور لازم به ذکر است که : توجه

API  .نیست و به همین جهت امکان تغییر آن در آینده وجود دارد 

 

  Espressoاجرای تست های -7-34

 Android Studioاجرای تست در محیط کاری -7-34-1
 د.را انتخاب نمایی Runبر روی تست راست کلیک کرده و سپس گزینه ی 
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  Gradleاستفاده از سیستم کامپایل -7-34-2
در نوار کناری سمت راست محیط کلیک نموده و سپس گزینه ی  Gradleبر روی آیکون کوچک 

connectedCheck  را انتخاب نمایید تا تست به طور مستقیم ازGradle  .اجرا شود 
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  toastبررسی صحت نمایش پیغام -7-34-3
ده می کنید که در آن بررسی می شود آیا پس از کلیک بر روی آیتمی از در زیر مثالی را مشاه

 در نمایشگر ارائه می شود یا خیر.  toastلیست یک پیغام 

 

package com.vogella.android.test.juntexamples; 

import android.support.test.rule.ActivityTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onData; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onView; 

import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.click; 

import static android.support.test.espresso.assertion.ViewAssertions.matches; 

import static android.support.test.espresso.matcher.RootMatchers.withDecorView; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.isDisplayed; 
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import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withText; 

import static org.hamcrest.CoreMatchers.containsString; 

import static org.hamcrest.CoreMatchers.is; 

import static org.hamcrest.CoreMatchers.startsWith; 

import static org.hamcrest.Matchers.greaterThan; 

import static org.hamcrest.Matchers.hasToString; 

import static org.hamcrest.Matchers.instanceOf; 

import static org.hamcrest.Matchers.not; 

import static org.hamcrest.Matchers.notNullValue; 

import static org.junit.Assert.assertThat; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class MainActivityTestList { 

    @Rule 

   public ActivityTestRule<MainActivity> rule  = new  ActivityTestRule<>(MainActivity.class); 

    @Test 

    public void ensureListViewIsPresent() throws Exception { 

        onData(hasToString(containsString("Frodo"))).perform(click()); 

        onView(withText(startsWith("Clicked:"))). 

        inRoot(withDecorView( 

                not(is(rule.getActivity(). 

                getWindow().getDecorView())))). 

                check(matches(isDisplayed())); 

    } 

} 

با توابع کتابخانه ای  Intentشبیه سازی آبجکت های -7-35

Espresso  

Espresso  این اجازه را به توسعه دهنده می دهد تا آّبجکت هایIntent  / را شبیه سازیmock 

را شبیه سازی  intentساختگی که رفتار آبجکت واقعی  intent= تعریف یک آبجکت  mockکند )

 activityمی کند(. به واسطه ی این امکان توسعه دهنده قادر خواهد بود بررسی کند آیا کلاس 

مد نظر را صادر می کند یا خیر و نیز اینکه پس از دریافت خروجی مرتبط  intentآبجکت های 

intent دهد یا خیر. ، واکنش داخواه را نشان می 

ساختگی را در قالب کتابخانه ای  به نام های  intent، این Espressoفریم ورک تست گیری 

com.android.support.test.espresso:espresso-intents  .در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد

اعمال نمایید )جهت دریافت اطلاعات کامل  Gradle buildلازم است تنظیمات لازم را نیز در فایل 

 (.به بخش مربوطه در مقاله ی حاضر مراجعه فرمایید



 

 

743 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

در تست های نرم افزاری خود استفاده کنید، لازم  Espressoهای ساختگی  intentاگر می خواهید از 

 استفاده نمایید. IntentTestRule، از  ActivityTestRuleاست بجای 

package testing.android.vogella.com.simpleactivity; 

import android.support.test.espresso.intent.rule.IntentsTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onView; 

import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.click; 

import static android.support.test.espresso.intent.Intents.intended; 

import static android.support.test.espresso.intent.matcher.IntentMatchers.toPackage; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withId; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class TestIntent { 

    @Rule 

    public IntentsTestRule<MainActivity> mActivityRule = 

            new IntentsTestRule<>(MainActivity.class); 

    @Test 

    public void triggerIntentTest() { 

        onView(withId(R.id.button)).perform(click()); 

        intended(toPackage("testing.android.vogella.com.simpleactivity")); 

    } 

{ 

  intentنوشتن تست برای بررسی عملکرد -7-36

 (project under testایجاد پروژه ی آزمایشی )-7-36-1
بر اساس  testing.android.vogella.com.simpleactivityیک پروژه ی جدید اندروید با اسم پکیج 

 ایجاد نمایید. Empty Activityقالب آماده ی 

▸ Fileحال با طی نمودن این مسیر:   New ▸  Activity ▸  Empty Activity یک ،activity  جدید به

بایستی جهت تنظیم ظاهر خود  activityبه پروژه ی خود اضافه نمایید. این  SecondActivityنام 

( المان رابط کاربری idرا فراخوانی نماید. شناسه ) TextViewقل یک المان با حدا layoutیک فایل 

TextView " بایدresultText" و مقدار متنی آن بایستی بر روی "Started.تنظیم شده باشد " 

تنظیم می کند، اضافه  UIرا در  MainActivityکه ظاهر کلاس  layoutبه فایل  EditTextیک فیلد 

 نمایید. 
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اضافه نمایید. پس از کلیک بر روی  MainActivityمورد استفاده ی  layoutدکمه به فایل  اکنون یک

 دوم بایستی فراخوانی و اجرا شود.  activityدکمه، 

، به عنوان کلید داخل آبجکت  ;()intent.putExtraرا به واسطه ی فراخوانی دستور  EditTextفیلد 

Intent  قرار دهید. سپسString/ه ای مقدار رشتhttp://www.vogella.com  را نیز با توجه به کلید

"URL و به وسیله ی پل ارتباطی "extra  با ارسال آن به عنوان پارامتر اول به دستور(

intent.putExtra() داخل آّبجکت )intent  .قرار دهید 

 را مشاهده می کنید. MainActivityدر زیر پیاده سازی نمونه از کلاس 

package testing.android.vogella.com.simpleactivity; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

public class MainActivity extends Activity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

    public void onClick(View view) { 

        Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class); 

        intent.putExtra("URL", "http://www.vogella.com"); 

        startActivity(intent); 

    } 

} 

 

 نوشتن تست

بنویسید که موارد زیر را آزمایش کرده و از عملکرد  Espressoحال یک تست مبتنی بر فریم ورک 

 صحیح اطمینان حاصل می نماید:

  بررسی کند آیا کلاسMainActivity  یک المان دکمه با اسم یا شناسه یR.id.button  را

 دارد یا خیر.

  مطمئن شود مقدار نمایش داده شده بر روی دکمه رشته ی"Start new activity"  می

 باشد.
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  بررسی صحت فراخوانی متدgetActivity.onClick()  و اینکه آیاintent  صحیح فراخوانی

 ,"String extra (hasExtra("URLبایستی دستور  intentشده است یا خیر. این 

"http://www.vogella.com") .را در خود محصور داشته باشد 

 بررسی صحت تست )اعتبارسنجی(-7-36-2

 کد آزمایشی شما بایستی محتوایی مشابه زیر داشته باشد.

package testing.android.vogella.com.simpleactivity; 

import android.support.test.espresso.intent.rule.IntentsTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onView; 

import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.click; 

import static android.support.test.espresso.assertion.ViewAssertions.matches; 

import static android.support.test.espresso.intent.Intents.intended; 

import static android.support.test.espresso.intent.matcher.IntentMatchers.hasExtra; 

import static android.support.test.espresso.intent.matcher.IntentMatchers.toPackage; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withId; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withText; 

import static org.hamcrest.core.IsNull.notNullValue; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class TestIntent { 

    @Rule 

    public IntentsTestRule<MainActivity> mActivityRule = new IntentsTestRule<>(MainActivity.class); 

    @Test 

    public void triggerIntentTest() { 

        // check that the button is there 

        onView(withId(R.id.button)).check(matches(notNullValue() )); 

        onView(withId(R.id.button)).check(matches(withText("Start new activity"))); 

        onView(withId(R.id.button)).perform(click()); 

        intended(toPackage("testing.android.vogella.com.simpleactivity")); 

        intended(hasExtra("URL", "http://www.vogella.com")); 

    } 

} 

 

)تست بخش های برنامه به  functionalتمرین: طراحی تست های 

  activityصورت ایزوله( برای بررسی عملکرد صحیح 
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 هدف از این تمرین

مورد  activityده و اطمینان حاصل می کنید که دیگر را فراخوانی کر  activityدر تمرین حاضر، یک 

 نظر به درستی اجرا می شود.

 

 ها  activityبرای  functionalطراحی تست های -7-36-3
 

package testing.android.vogella.com.simpleactivity; 

import android.support.test.rule.ActivityTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onView; 

import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.click; 

import static android.support.test.espresso.assertion.ViewAssertions.matches; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withId; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withText; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class TestSecondActivityIsStarted { 

    @Rule 

    public ActivityTestRule<MainActivity> mActivityRule = new ActivityTestRule<>(MainActivity.class); 

    @Test 

    public void validateSecondActivity() { 

        // check that the button is there 

        onView(withId(R.id.button)).perform(click()); 

        onView(withId(R.id.resultText)) 

                .check(matches(withText(("Started")))); 

    } 

} 

تست گیری زیر را برای  ، لازم است کلاسviewاطمینان ویرایش مسقیم برای بررسی صحت 

 ایجاد نمایید. SecondActivityآزمایش عملکرد کلاس 

package testing.android.vogella.com.simpleactivity; 

import android.support.test.rule.ActivityTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onView; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.pressBack; 
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import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.click; 

import static android.support.test.espresso.assertion.ViewAssertions.matches; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withId; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withText; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class SecondActivityFunctionalTest { 

    @Rule 

    public ActivityTestRule<MainActivity> mActivityRule = new ActivityTestRule<>(MainActivity.class); 

    @Test 

    public void validateSecondActivity() { 

        // check that the button is there 

        onView(withId(R.id.button)).perform(click()); 

        onView(withId(R.id.resultText)) 

                .check(matches(withText(("Started")))); 

        pressBack(); 

        onView(withId(R.id.button)) 

                .check(matches(withText(("Start new activity")))); 

    } 

} 

آزمایش عملکرد کد ناهزمان با استفاده از فریم ورک تست -7-37

 Espressoگیری 

تست عملکرد کد ناهمزمان بدون کمک فریم ورک، امری بسیار پیچیده و ملال آور است. قبل از 

عرضه ی این فریم ورک، توسعه دهنده مجبور می شد مدت زمان مشخصی را جهت تست کد 

 testدر  CountDownLatchناهمزمان صبر نماید و یا به واسطه ی استفاده از نمونه ی کلاس 

code )از پردازش ناهمزمان اعلان نماید که پروسه به پایان رسیده است. از آنجایی )کد آزمایشی ،

ها در آن قرار دارند و  thread)انباره ای که  thread poolبه صورت خودکار بر روی  Espressoکه 

ا انجام می دهند( یا صف سازمان دهی شده اند ر  queueتسک هایی که اغلب در قالب یک 

 AsyncTaskنظارت دارد، این کار بسیار آسان می شود )کلاس  AsynchronousTaskمربوط به 

در پس زمینه  در چارچوب نرام افزاری اندروید است که تسک های زمان بر را abstractیک کلاس 

( به UI threadاصلی تاثیر داشته باشد، در آن ) threadاینکه بر روی  اجرا کرده و نتیجه را بدون

اپلیکیشن  UIهای مربوط به  eventصفی که  Espressoد(. علاوه بر آن، صورت بهینه نمایش ده

در آن قرار گرفته اند را رصد کرده و سپس تنها زمانی اجرای تست را از سرمی گیرد که هیچ تسکی 

 در حال اجرا نباشد. 
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را  IdlingResource، بایستی اینترفیس IntentServiceدر صورت استفاده از منابع متفرقه همچون 

نظارت داشته و آن را  resourceمذکور بایستی بر این  interfaceپیاده سازی نمایید. پیاده سازی 

یک کلاس پایه است که برای پیاده سازی  IntentServiceمعرفی نماید ) Espressoبرای فریم ورک 

ائه شده کامپوننت سرویس بایستی از آن ارث بری نمایید و وظیفه ی آن مدیریت درخواست های )ار 

  .)( ناهمزمان می باشدintentدر قالب آبجکت های 

(IdlingResource  نشانگر یکی از منابع اپلیکیشن مورد تست است که امکانی را فراهم می کند تا

 intentهمزمان با اجرای تست، عملیات پس زمینه ای ناهمزمان اجرا شود. برای مثال می توان به 

resource ر روی یک دکمه را پردازش می کند. به صورت پیش فرض، فریم اشاره کرد که کلیک ب

هماهنگ  UI Threadبا  AsyncTasksرا علاوه بر  viewتمامی عملیات مربوط به  Espressoورک 

در چنین  این کار در اختیار ندارد.هیچ راهی برای انجام  hand-madeمی سازد. اما، برای منابع 

 Espressoمعرفی کند. پس از آن،  Espressoع اختصاصی را به سناریوی، طراح تست می تواند مناب

 را اجرا می نماید(. viewمربوطه بی کار شود و بعد عملیات  resourceصبر می کند تا 

package com.vogella.android.espressointentservice; 

import android.app.ActivityManager; 

import android.content.Context; 

import android.support.test.espresso.IdlingResource; 

import java.util.List; 

public class IntentServiceIdlingResource implements IdlingResource { 

    ResourceCallback resourceCallback; 

    private Context context; 

    public IntentServiceIdlingResource(Context context) { 

        this.context = context; 

    } 

    @Override 

    public String getName() { 

        return IntentServiceIdlingResource.class.getName(); 

    } 

    @Override 

    public void registerIdleTransitionCallback( 

            ResourceCallback resourceCallback) { 

        this.resourceCallback = resourceCallback; 

    } 

    @Override 

    public boolean isIdleNow() { 

        boolean idle = !isIntentServiceRunning(); 

        if (idle && resourceCallback != null) { 

            resourceCallback.onTransitionToIdle(); 
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        } 

        return idle; 

    } 

    private boolean isIntentServiceRunning() { 

        ActivityManager manager = 

                (ActivityManager) context.getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE); 

        // Get all running services 

        List<ActivityManager.RunningServiceInfo> runningServices = 

                manager.getRunningServices(Integer.MAX_VALUE); 

        // check if our is running 

        for (ActivityManager.RunningServiceInfo info : runningServices) { 

            if (MyIntentService.class.getName().equals( 

                    info.service.getClassName())) { 

                return true; 

            } 

        } 

        return false; 

    } 

} 

package com.vogella.android.espressointentservice; 

import android.app.Instrumentation; 

import android.content.Context; 

import android.support.test.InstrumentationRegistry; 

import android.support.test.espresso.Espresso; 

import android.support.test.rule.ActivityTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 

import org.junit.After; 

import org.junit.Before; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onView; 

import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.click; 

import static android.support.test.espresso.assertion.ViewAssertions.matches; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withId; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withText; 

import static org.hamcrest.Matchers.notNullValue; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class IntegrationTest { 

    @Rule 

    public ActivityTestRule rule = new ActivityTestRule(MainActivity.class); 

    IntentServiceIdlingResource idlingResource; 

    @Before 

    public void before() { 

        Instrumentation instrumentation 

                = InstrumentationRegistry.getInstrumentation(); 

        Context ctx = instrumentation.getTargetContext(); 

        idlingResource = new IntentServiceIdlingResource(ctx); 

        Espresso.registerIdlingResources(idlingResource); 

    } 

    @After 

    public void after() { 
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        Espresso.unregisterIdlingResources(idlingResource); 

    } 

    @Test 

    public void runSequence() { 

        // this triggers our intent service, as we registered 

        // Espresso for it, Espresso wait for it to finish 

        onView(withId(R.id.action_settings)).perform(click()); 

        onView(withText("Broadcast")).check(matches(notNullValue())); 

    } 

} 

 

 Espressoتمرین: تست کاربردی کد ناهمزمان با استفاده از 

ایجاد نمایید. پروژه حاضر  testing.android.vogella.com.asynctaskیک پروژه جدید با اسم پکیج 

جهت مدیریت  AsyncTaskبایستی این امکان را فراهم کند تا با کلیک بر روی دکمه، یک نمونه از 

 عملیات در پس زمینه به طور ناهمگام، فراخوانی شود. 

 :activityنمونه ای از پیاده سازی 

package testing.android.vogella.com.asynctask; 

import android.app.Activity; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

public class MainActivity extends Activity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

    public void onClick(View view) { 

        TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.text); 

        textView.setText("Running"); 

        myTask.execute("test"); 

    } 

    final AsyncTask<String, Void, String> myTask = new AsyncTask<String, Void, String>() { 

        @Override 

        protected String doInBackground(String... arg0) { 

            return "Long running stuff"; 

        } 

        @Override 

        protected void onPostExecute(String result) { 

            TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.text); 

            textView.setText("Done"); 
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        } 

    }; 

} 

 کد پیاده سازی شده برای تست:

package testing.android.vogella.com.asynctask; 

import android.content.Context; 

import android.support.test.InstrumentationRegistry; 

import android.support.test.rule.ActivityTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.rules.TestName; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import static android.support.test.espresso.Espresso.onView; 

import static android.support.test.espresso.action.ViewActions.click; 

import static android.support.test.espresso.assertion.ViewAssertions.matches; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withId; 

import static android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers.withText; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class EspressoTest { 

    @Rule 

    public ActivityTestRule<MainActivity> mActivityRule = 

            new ActivityTestRule<>(MainActivity.class); 

    @Test 

    public void buttonShouldUpdateText(){ 

        onView(withId(R.id.update)).perform(click()); 

        onView(withId(R.id.text)).check(matches(withText("Done"))); 

    } 

} 

 Espressoاختصاصی برای  matcherتمرین: تعریف 

(matcher  یک موتور است که رشته ای از حروف را بر اساس الگو یا =pattern  ،تفسیر شده

از  matcherدر واقع با فراخوانی متد  matcherبررسی کرده و سعی بر یافتن موارد منطبق دارد. 

pattern  ).مورد نظر، ایجاد می شود 

 view matcherه شما امکان می دهد تا ب BoundedMatcherبا ارائه ی کلاسی به نام  اندروید

 viewرا ویژه ی مورد نظر منطبق باشد(  viewهایی بنویسید که با  matcher)های مورد نظر 

type جهت انطباق با  های(view  ای از نوع مورد نظر همچونtextbox  یاbutton)  اعلان معین

 نمایید.
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             را بررسی  EditText( فیلد text hintبنویسید که صحت عملکرد متن های راهنمای ) matcher حال یک

 می کند. 

public static Matcher<View> withItemHint(String itemHintText) { 

  checkArgument(!(itemHintText.equals(null))); 

  return withItemHint(is(itemHintText)); 

} 

public static Matcher<View> withItemHint(final Matcher<String> matcherText) { 

  // use preconditions to fail fast when a test is creating an invalid matcher. 

  checkNotNull(matcherText); 

  return new BoundedMatcher<View, EditText>(EditText.class) { 

    @Override 

    public void describeTo(Description description) { 

      description.appendText("with item hint: " + matcherText); 

    } 

    @Override 

    protected boolean matchesSafely(EditText editTextField) { 

      return matcherText.matches(editTextField.getHint().toString()); 

    } 

  }; 

} 

 می توان از طریق کد زیر آن را انجام داد:

import static com.your.package.test.Matchers.withItemHint; 

... 

onView(withItemHint("test")).check(matches(isDisplayed())); 

 

 بخش هفتم :

 UIی تست تعامل بین چندین کامپوننت نرم افزاری لایه 

به  UI Automatorاپلیکیشن با استفاده از فریم ورک 

  black-boxروش  

تست تعامل بین چندین کامپوننت نرم افزاری اپلیکیشن با -7-38

  UI Automatorاستفاده از فریم ورک 
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آن ها را در  source codeآموزش حاضر به شما می آموزد چگونه حتی برای اپلیکیشن هایی که 

 طراحی کنید.  black-boxتست هایی به روش دست ندارید، 

 

تست تعامل بین کامپوننت های نرم افزاری اپلیکیشن به -7-39

 blackboxروش 

 

 

جهت تست تعامل بین کامپوننت های  UI Automatorاستفاده از -7-39-1

 اپلیکیشن )تست کل اپلیکیشن(
black box (functional )وش در مبحث حاضر تمامی کامپوننت های رابط کاربری اپلیکیشن به ر 

 مورد تست قرار می گیرد. 

SDK  )یک کتابخانه ی مبتنی بر جاوا به نام اندروید )مجموعه ابزار توسعه و طراحی اپلیکیشن

uiautomator  دارد که به وسیله ی آن توسعه دهنده قادر خواهد بود تست نرم افزاری برای

ارائه ی یک موتور امکان اجرای این تست ها را فراهم اپلیکیشن نوشته و نیز با  UIکامپوننت های 

اندروید )ورژن  4.3می آورد. لازم به ذکر است که برای استفاده از هر دو ابزار مزبور، بایستی ویرایش 

بر روی دستگاهی که تست بر روی آن اجرا می شود، نصب  (API levelتوابع کتابخانه ای اندروید/ 18

 باشد. 
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که بر  UiObjectو کلاس  UiDevice ،UiSelectorبا ارائه ی کلاس های  uiautomatorکتابخانه ی 

ساخته می شود، به ترتیب قابلیت های زیر را در اختیار توسعه دهنده قرار  UiSelectorاساس کلاس 

 می دهد:

 تبادل داده و تعامل با دستگاه میزبان .1

 پیدا کردن المان ها در نمایشگر .2

 UIنده ی ظاهر برنامه و لایه ی ساخت آبجکت های تشگیل ده .3

را  UIنیز به ترتیب این اجازه را می دهند تا چندین المان  UiScrollableو  UiCollectionدو کلاس 

 پیمایش نماید. viewهمزمان انتخاب کرده و جهت دسترسی به المان مورد نظر در 

با ابزار  viewدسترسی به اطالعات مربوط به -7-39-2

uiautomatorviewer 

را ارائه می دهد که به وسیله ی آن  uiautomatorviewerچارچوب نرم افزاری اندروید ابزاری به نام 

یک اپلیکیشن را به راحتی تجزیه و تحلیل کنید. شما می توانید با  UIشما قادر خواهید بود لایه ی 

ن واقع این ابزار به شما امکااپلیکیشن را پیدا کنید. در  attributeاندیس، متن یا  استفاده از این ابزار

( المان های رابط کاربری دسترسی داشته و layout hierarchyمی دهد تا به نمودار درختی )

property  .های مربوط به هریک از کنترل ها )المان های رابط کاربری( را مشاهده نمایید 

یا برنامه نویس نیستند  به واسطه ی این ابزار حتی افرادی که در نوشتن اپلیکیشن شرکت نداشته

می توانند به راحتی برنامه را تحلیل کرده و برای آن تست طراحی کنند. این را در                  نیز 

 تصویر زیر مشاهده می کنید.
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در خط  /android-sdk/tools، پس از ارائه ی آدرس uiautomatorviewerبه منظور اجرای ابزار 

 را درج نمایید. uiautomatorviewerفرمان، دستور 

 برای تست اپلیکیشن UI Automatorدسترسی و استفاده از 

 انجام تنظیمات لازم در پروژه 

( dependencyجهت اجرای تست بر روی اپلیکیشن، کتابخانه ) UI Automatorبرای استفاده از ابزار 

را به عنوان مقدار به  AndroidJUnitRunnerپروژه اضافه نموده و  build.gradleزیر را به فایل 
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پاس دهید. در زیر این مثال را به صورت کاربردی مشاهده  testInstrumentationRunnerپارامتر 

 می کنید.

apply plugin: 'com.android.application' 

android { 

    compileSdkVersion 19 

    buildToolsVersion "23.0.0" 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.vogella.android.test.uiautomator" 

        minSdkVersion 19 

        targetSdkVersion 23 

        versionCode 1 

        versionName "1.0" 

        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

} 

dependencies { 

    androidTestCompile 'com.android.support.test:runner:0.3' 

    androidTestCompile 'junit:junit:4.12' 

    testCompile 'junit:junit:4.12' 

    androidTestCompile 'org.hamcrest:hamcrest-library:1.3' 

    androidTestCompile 'com.android.support.test:runner:0.3' 

    androidTestCompile 'com.android.support.test:rules:0.3' 

    androidTestCompile 'com.android.support.test.uiautomator:uiautomator-v18:2.1.1' 

} 

 

توصیه می شود جهت جلوگیری از بروز اختلال، انیمیشن را بر روی دستگاه اندرویدی که تست در 

 بستر آن اجرا می شود، غیر فعال نمایید. 
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 محل قرارگیری تست ها-7-39-3
می بایست به صورت پیش فرض در پوشه ی  UI Automatorتست های مبتنی بر 

app/src/androidTest  .جایگذاری شود 

 

 نحوه ی نوشتن تست-7-39-4
شانه ن  RunWith(AndroidJUnit4.class)@می بایست با دستور  UI Automatorتست های 

 خود را تنظیم نمایند. ActivityTestRuleگذاری شده و با استفاده از نمونه ی کلاس 

  Gradle buildساخت پروژه و تنظیم فایل -7-39-5
( top level project nameکه اسم پوشه ی بالایی آن ) یک پروژه ی جدید

com.example.android.testing.uiautomator .می باشد، ایجاد نمایید 

 را به صورت زیر ویرایش نمایید. Gradle buildفایل 

apply plugin: 'com.android.application' 

android { 

    compileSdkVersion 19 

    buildToolsVersion "23.0.0" 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.vogella.android.test.uiautomator" 

        minSdkVersion 19 

        targetSdkVersion 23 

        versionCode 1 

        versionName "1.0" 

        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

} 

dependencies { 

    androidTestCompile 'com.android.support.test:runner:0.3' 

    androidTestCompile 'junit:junit:4.12' 

    testCompile 'junit:junit:4.12' 

    androidTestCompile 'org.hamcrest:hamcrest-library:1.3' 

    androidTestCompile 'com.android.support.test:runner:0.3' 
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    androidTestCompile 'com.android.support.test:rules:0.3' 

    androidTestCompile 'com.android.support.test.uiautomator:uiautomator-v18:2.1.1' 

} 

 ایجاد تست

 تعریف نمایید. androidTest_تستی با پیاده سازی زیر را در پوشه ی 

package com.vogella.android.test.uiautomator; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.content.pm.ResolveInfo; 

import android.support.test.InstrumentationRegistry; 

import android.support.test.rule.ActivityTestRule; 

import android.support.test.runner.AndroidJUnit4; 

import android.support.test.uiautomator.By; 

import android.support.test.uiautomator.UiDevice; 

import android.support.test.uiautomator.UiObject; 

import android.support.test.uiautomator.UiObjectNotFoundException; 

import android.support.test.uiautomator.UiScrollable; 

import android.support.test.uiautomator.UiSelector; 

import android.support.test.uiautomator.Until; 

import org.hamcrest.Matchers; 

import org.junit.Before; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import org.junit.runner.RunWith; 

import static org.hamcrest.Matchers.*; 

import static org.junit.Assert.*; 

@RunWith(AndroidJUnit4.class) 

public class MyUiAutomatorTest { 

    @Rule 

    public ActivityTestRule<MainActivity> mActivityRule 

            = new ActivityTestRule<MainActivity>(MainActivity.class); 

    private UiDevice mDevice; 

    @Before 

    public void setUp() { 

        // Initialize UiDevice instance 

        mDevice = UiDevice.getInstance(InstrumentationRegistry.getInstrumentation()); 

        // Start from the home screen 

        mDevice.pressHome(); 

        mDevice.wait(Until.hasObject(By.pkg(getLauncherPackageName()).depth(0)), 1000); 

    } 

    @Test 

    public void checkSettings() throws UiObjectNotFoundException { 

        // Simulate a short press on the HOME button. 

        mDevice.pressHome(); 

        // We’re now in the home screen. Next, we want to simulate 

        // a user bringing up the All Apps screen. 

        // If you use the uiautomatorviewer tool to capture a snapshot 
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        // of the Home screen, notice that the All Apps button’s 

        // content-description property has the value “Apps”. We can 

        // use this property to create a UiSelector to find the button. 

        UiObject allAppsButton = mDevice.findObject(new UiSelector().description("Apps")); 

        // Simulate a click to bring up the All Apps screen. 

        allAppsButton.clickAndWaitForNewWindow(); 

        // In the All Apps screen, the Settings app is located in 

        // the Apps tab. To simulate the user bringing up the Apps tab, 

        // we create a UiSelector to find a tab with the text 

        // label “Apps”. 

        UiObject appsTab = mDevice.findObject(new UiSelector().text("Apps")); 

        // Simulate a click to enter the Apps tab. 

        appsTab.click(); 

        // Next, in the apps tabs, we can simulate a user swiping until 

        // they come to the Settings app icon. Since the container view 

        // is scrollable, we can use a UiScrollable object. 

        UiScrollable appViews = new UiScrollable( 

                new UiSelector().scrollable(true)); 

        // Set the swiping mode to horizontal (the default is vertical) 

        appViews.setAsHorizontalList(); 

        // create a UiSelector to find the Settings app and simulate 

        // a user click to launch the app. 

        UiObject settingsApp = appViews 

                .getChildByText(new UiSelector() 

                                .className(android.widget.TextView.class.getName()), 

                        "Settings"); 

        settingsApp.clickAndWaitForNewWindow(); 

        // Validate that the package name is the expected one 

        UiObject settingsValidation = new UiObject( 

                new UiSelector() 

                        .packageName("com.android.settings")); 

        assertThat(settingsValidation.exists(), equalTo(true)); 

    } 

    private String getLauncherPackageName() { 

        // Create launcher Intent 

        final Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN); 

        intent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME); 

        // Use PackageManager to get the launcher package name 

        PackageManager pm = InstrumentationRegistry.getContext().getPackageManager(); 

        ResolveInfo resolveInfo = pm.resolveActivity(intent, PackageManager.MATCH_DEFAULT_ONLY); 

        return resolveInfo.activityInfo.packageName; 

    } 

} 

 اجرا و بررسی صحت اجرای موفقیت آمیز تست

 تست را اجرا کرده و از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.
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 بخش هشتم :

اپلیکیشن/رابط کاربری با استفاده از فریم  UIتست لایه ی 

 Robotiumورک تست گیری 

اپلیکیشن اندرویدی  UIاپلیکیشن/اجرای تست بر روی لایه ی  UIیه ی آموزش حاضر نحوه ی تست لا

 را شرح می دهد.
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7-40-Robotium  

Robotium  یک افزونه برای فریم ورک تست گیری اندروید است و صرفا برای آسان سازی نوشتن

اعضای کلاس  Robotiumاپلیکیشن طراحی شده است. تست های  UIتست های نرم افزاری برای 

ActivityInstrumentationTestCase2  ان را می دهد تا را به ارث برده و به شما این امکtest 

case  هایی )مورد آزمایش( بنویسید که چندینactivity .را شامل می شود 

اپلیکیشن تعامل  UIطراحی می شوند منحصرا با لایه  Robotium: تست هایی که بر اساس نکته

نوع تست ها فرض می گیرند که اپلیکیشن مورد آزمایش یک جعبه ی  دارند. به عبارت دیگر این

 سیاه است که محتویات و کد داخل آن اطلاعاتی ندارد.  

Robotium همان طور که قبلا ذکر شد، نوعی افزونه برای فریم ورک تست گیری اندروید می ،

تست برای اپلیکیشن  باشد )چارچوب طراحی تست نرم افزاری اندروید را بسط می دهد( که نوشتن

 های اندرویدی را آسان می سازد. 

 testمی باشد. این کلاس به مجرد ساخت  Soloکلاس اصلی فریم ورک مزبور برای طراحی تست، 

case  و تستactivity .مقداردهی اولیه می شود 

 Robotiumنصب -7-41

( مورد نیاز dependencyدر پروژه ی اندرویدی خود، لازم است کتابخانه ) Robotiumجهت تست 

 اضافه نمایید. buildرا به فایل  Robotiumآخرین ویرایش 

 

dependencies { 

    // Unit testing dependencies 

    androidTestCompile 'com.jayway.android.robotium:robotium:5.4.12' 

} 

 شد. می با Rbotiumجدیدترین ویرایش  5.4.1در زمان تنظیم مقاله ی حاضر، 
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  Robotiumنمونه ای از پیاده سازی تست های -7-42

 

)تست لایه ی  activityدر تست یک  Robotiumکد زیر نحوه ی پیاده سازی و استفاده از فریم ورک 

 رابط کاربری اپلیکیشن( را نمایش می دهد. 

package de.vogella.android.test.target.test; 

import junit.framework.Assert; 

import android.test.ActivityInstrumentationTestCase2; 

import com.robotium.solo.Solo; 

import de.vogella.android.test.target.SimpleActivity; 

import de.vogella.android.test.target.SimpleListActivity; 

public class SimpleActivityTest extends 

                ActivityInstrumentationTestCase2<SimpleActivity> { 

        private Solo solo; 

        public SimpleActivityTest() { 

                super(SimpleActivity.class); 

        } 

        public void setUp() throws Exception { 

                solo = new Solo(getInstrumentation(), getActivity()); 

        } 

        @Override 

        public void tearDown() throws Exception { 

                solo.finishOpenedActivities(); 

        } 

} 

را مشاهده می کنید که در آن پیاده  Robotiumدر زیر نمونه ی دیگری از کاربرد متد تست گیری 

 یک لیست مورد آزمایش قرار می گیرد.سازی 

// check that we have the right activity 

solo.assertCurrentActivity("wrong activity", SimpleActivity.class); 

// Click a button which will start a new Activity 

// Here we use the ID of the string to find the right button 

solo.clickOnButton(solo.getString(R.string.button1)); 

// Validate that the Activity is the correct one 

solo.assertCurrentActivity("wrong activity", SimpleListActivity.class); 

solo.clickInList(1); 

// searchForText has a timeout of 5 seconds 

assertTrue(solo.waitForText("Android")); // Assertion 

solo.clickInList(2); 

assertTrue(solo.waitForText("iPhone")); // Assertion 

solo.clickInList(3); 

assertTrue(solo.waitForText("Blackberry")); // Assertion 
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solo.goBack(); 

solo.clickOnButton("Button2"); 

solo.clickOnButton("Button3"); 

// open the menu 

solo.sendKey(Solo.MENU); 

solo.clickOnText("Preferences"); 

solo.clickOnText("User"); 

solo.clearEditText(0); 

Assert.assertTrue(solo.searchText("")); 

solo.enterText(0, "http//:www.vogella.com"); 

Assert.assertTrue(solo.searchText("http//:www.vogella.com")); 

solo.goBack(); 

 / Robotium APIتوابع کتابخانه ای -7-43

Solo  کامپوننت های ( توابعی برای فراخوانی کامپوننت های رابط کاربریUI  )اپلیکیشن اندرویدی

در اختیار توسعه قرار می دهد. در جدول زیر تعدادی از این توابع را همراه با شرح کاربرد مشاهده 

 می نمایید.

 

 

 

 شرح متد

getView(int id) 

مد نظر را در  viewارائه شده،  IDبر اساس )پارامتر( 

activity  جاری پیدا کرده و به عنوان خروجی برمی

 گرداند.

assertCurrentActivity(text, 

Activity.class) 

جاری با دومین پارامتر ارسالی  activityانتظار دارد که 

 باشد.به تابع، برابر 

getCurrentActivity() 

.getFragmentManager() 

.findFragmentById() 

Fragment  مورد نظر را پیدا کرده و در خروجی برمی

 گرداند.

waitForText(text) 

ثانیه برای مقدار متنی مورد نظر )ارائه شده  5به مدت 

اپلیکیشن جاری جستجو می کند  UIبه عنوان پارامتر( در 

 د شدن متن در صفحه می شود(.)منتظر وار 

clickOnButton(text) 
" را textمتنی "بر روی کنترل دکمه ی ای که مقدار 

 دارد کلیک می کند.

sendKey(Solo.MENU); Sends the menu key event. 
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Event .کلید منو را ارسال می کند 

clickOnText(text) 

ه در رابط کاربری اپلیکیشن جاری، مقدار متنی که ب

عنوان پارامتر به تابع ارسال شده را در خروجی برمی 

 گرداند.

enterText() .یک متن ساده در رابط کاربری جاری وارد می کند 

searchText(text) 

در رابط کاربری جاری، متنی که به عنوان پارامتر به تابع 

حاضر ارسال شده را جستجو کرده و در صورت یافتن، 

 زمی گرداند.را با trueمقدار بولی 

searchButton(text) 

( آن با مقدار textکنترل دکمه ای که مقدار متنی )

پارامتر ارسالی منطبق می باشد را در رابط کاربری 

 جاری پیدا می کند.

clickOnSearch() 
امکان کلیک بر روی بخشی از نمایشگر را به شما می 

 دهد.

goBack() .دکمه ی بازگشت را فشار می دهد 

setDatePicker() 
اندروید انتخاب می  DatePickerیک تاریخ در کنترل 

 کند.

clickInList(x); /بر روی آیتم در لیست سادهListView .کلیک می کند 

pressSpinnerItem(0,2); /یک آیتم در لیست کشوییSpinner .را فشار می دهد 

isCheckBoxChecked() 
فعال شده بررسی می کند آیا چک باکس تیک دار و 

 است یا خیر.

takeScreenshot() 

( از وضعیت جاری تهیه کرده و screenshotیک عکس )

داخل حافظه ی دستگاه میزبان در آدرس 

/sdcard/Robotium-Screenshots/ .ذخیره می کند 

 ، مجوز لازم است جهت فراخوانی این تابع

theandroid.permission.WRITE_EXTERNAL_STO

RAGE ل تنظیماترا در فای  AndroidManifest.xml 

 مربوط به اپلیکیشن مورد تست اعلان نمایید.

waitForActivity(SecondActivity.cl

ass, 2000) 

ارسال شده به تابع به  activityثانیه منتظر  2به مدت 

عنوان پارامتر می ماند )چنانچه در مدت معین شده 

activity  یافت نشد، مقدار بولیfalse  می را باز

 گرداند(.

وضعیت نمایش  solo.setActivityOrientation(Solo.LANDSCAPE)می توانید با فراخوانی متد 

(orientation( صفحه ی جاری )activity)  .را تنظیم نمایید 

(، می بایست با internationalized stringsجهت تست رشته های ترجمه شده و بین المللی )

 از پروژه مورد تست دسترسی پیدا کنید.  resourcesبه فایل  getString(id)فراخوانی متد 
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 مثال:

// Here we use the ID of the string to find the right button 

solo.clickOnButton(solo.getString(de.vogella.android.test.target.R.string.button1)); 

 

 اجرای تست

را راه اندازی می کنید، با کلیک راست  Eclipseحیط کاری را به همان شیوه ای که م Robotiumتست 

▸ Run-As)کلاس آزمایشی( و انتخاب آیتم  test classبر روی   Android JUnit Test  از منو، اجرا

 نمایید.

را با درج دستور زیر در پنجره ی فرمان، اجرا  Robotiumدر صورت تمایل می توانید تست های 

 نمایید. 

adb shell am instrument 

  -w de.vogella.android.test.tester/android.test.InstrumentationTestRunner 

 

 

 

  Robotiumتمرین: تست نویسی با توابع 

  Robotiumتمرین: نوشتن یک تست واقعی با 

ایجاد نمایید. در  com.vogella.android.test.robotium.targetیک پروژه ی جدید اندروید به نام 

اول سه کنترل دکمه قرار دهید. پس از کلیک بر روی دکمه، با توجه به کدی که  activityیا  صفحه

)صفحه( دیگری فراخوانی شده و یک لیست را برای کاربر به نمایش  activityنوشته اید، می بایست 

 بگذارد.
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به  Robotiumساخت پروژه ی آزمایشی و اضافه کردن کتابخانه ی -7-43-1

 آن

ایجاد  com.vogella.android.test.robotium.targetTestی جدید جهت تست به نام  یک پروژه

ا در آن ر  Robotium JARایجاد کرده و فایل   libsنمایید. سپس داخل آن پوشه ی جدیدی به نام 

 جایگذاری نمایید.

Android (android tooling )در پوشه ی نام برده، مجموعه ابزار  JAR: پس از جایگذاری فایل نکته

پروژه ی شما اضافه می کنید.  build pathخود به صورت اتوماتیک آن را به  Eclipseمحیط کاری 

در پوشه ای با اسم متفاوت، غالبا سبب رخداد خطای  JARلازم به ذکر است که قرار دادن فایل 

ClassNotFoundExeception  برای کلاسSolo .می شود 

 

 Robotiumافزودن کتابخانه ی  ی وایجاد پروژه ی آزمایش-7-43-2

 ( زیر را پیاده سازی نمایید.test classکلاس آزمایشی )

package de.vogella.android.test.target.test; 

import junit.framework.Assert; 

import android.test.ActivityInstrumentationTestCase2; 

import com.robotium.solo.Solo; 

import de.vogella.android.test.target.SimpleActivity; 

import de.vogella.android.test.target.SimpleListActivity; 

public class SimpleActivityTest extends 

                ActivityInstrumentationTestCase2<SimpleActivity> { 

        private Solo solo; 

        public SimpleActivityTest() { 

                super(SimpleActivity.class); 

        } 

        public void setUp() throws Exception { 

                solo = new Solo(getInstrumentation(), getActivity()); 

        } 

        @Override 

        public void tearDown() throws Exception { 

                solo.finishOpenedActivities(); 

        } 

        public void testListItemClickShouldDisplayToast() throws Exception { 

                // check that we have the right activity 
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                solo.assertCurrentActivity("wrong activity", SimpleActivity.class); 

                // Click a button which will start a new Activity 

                // Here we use the ID of the string to find the right button 

                solo.clickOnButton(solo 

                                .getString(de.vogella.android.test.target.R.string.button1)); 

                // assert that the current activity is the SimpleListActivity.class 

                solo.assertCurrentActivity("wrong activity", SimpleListActivity.class); 

                solo.clickInList(1); 

                // searchForText has a timeout of 5 seconds 

                assertTrue(solo.waitForText("Android")); // Assertion 

                solo.clickInList(2); 

                assertTrue(solo.waitForText("iPhone")); // Assertion 

                solo.clickInList(3); 

                assertTrue(solo.waitForText("Blackberry")); // Assertion 

                solo.goBack(); 

                solo.clickOnButton("Button2"); 

                solo.clickOnButton("Button3"); 

        } 

        public void testListItemClickShouldDisplayToast() throws Exception { 

                // open the menu 

                solo.sendKey(Solo.MENU); 

                solo.clickOnText("Preferences"); 

                solo.clickOnText("User"); 

                solo.clearEditText(0); 

                Assert.assertTrue(solo.searchText("")); 

                solo.enterText(0, "http//:www.vogella.com"); 

   Assert.assertTrue(solo.searchText("http//:www.vogella.com")); 

                solo.goBack(); 

        } 

} 

 برطرف کردن خطاهای اپلیکیشن 

ید تست با تنظمیات و پیاده سازی شما از عملکرد صحیح برخوردار می باشد ولی فرض کن

اپلیکیشن نتیجه ی مورد انتظار را ارائه نمی دهد. اپلیکیشن را طوری ویرایش کنید که تست با 

 موفقیت انجام شود.

 

 

 



 

 

768 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش نهم :

جهت تزریق نیازمندی  Dagger 2استفاده از فریم ورک 

ژه )کلاس ها و کتابخانه های مورد نیاز(/ به پرو ها

Dependency injection  &Dagger 2 

جهت تزریق نیازمندی های پروژه  Dagger 2مقاله ی حاضر به شرح نحوه ی استفاده از فریم ورک 

 به آن در اپلیکیشن های متعارف جاوا و اندروید می پردازد.
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 << dependency injectionمقدمه ای بر مفهوم -7-44

محیط و بستر اجرای  در dependency injectionاستفاده از 

Java 

7-44-1-Dependency injection چیست؟ 
Dependency injection  امروزه مفهومی است که در بسیاری از زبان های برنامه نویسی پیاده

شده است، بر آن پایه ریزی  dependency injectionمی شود. مفهوم کلی تری که             سازی 

Inversion of Control  .ی توسعه و طراح از ایگونه کنترل وارونگی افزار،نرم مهندسی درمی باشد

 کنترل جریان ایرایانه برنامه یک شده نوشته اختصاصی بخشهای که کندمی توصیف را اپلیکیشن

 این از که ای فزاریانرم معماری. کندمی دریافت عمومی بازاستفاده قابلیت با کتابخانه یک از را

 برنامه در: سازدمی وارونه را کنترل ایرویه سنتی نویسی برنامه با مقایسه در آیدمی وجود به طرح

 عمومی وظایف از مراقبت برای کند،می بیان را برنامه هدف که اختصاصی کد سنتی نویسی

 لیتقاب دارای کدهای این نترلک سازی وراونه با اما خواندمی فرا را استفاده بازقابل هایکتابخانه

 .صدا می زنند را خاص وظیفه به مربوط کدهای یا اختصاصی کدهای که هستند استفاده باز

 گسترش قابلیت و برنامه (modularity) پیمانه ای/پودمانی ویژگی افزایش برای کنترل وارونگی

مورد  هم نویسی برنامه الگوهای دیگر و گرا شی نویسی برنامه پارادایم در و شده استفاده آن

 می گیرد.       استفاده قرار 

Dependency Injection )گرا، شی نویسیبرنامه در )فراهم نمودن نیازمندی های یک آبجکت 

 Dependency) نیازمندی تحلیلِ  از رفتار جداکردنِ  اصلیِ  قاعده ی با ستتوسعه ا الگوی

Resolution) = خلاصه صورت به .افزارینرم مستقلِ  اجزا کاملا کردنِ تجزیه برای روشی 

Dependency injection، خارجی نیازمندی ها و آبجکت های مورد نیاز تزریق جهت است الگویی 

 درنیازمندی ها )فراهم کردن آبجکت مورد نظر(  آن از مستقیم استفاده بجای آن، به کلاس یک

( خود را به صورت dependencyی ها )با توجه به این مفهوم، یک کلاس نباید نیازمند .کلاس داخل

static  .تنظیم کند، بلکه می بایست آن را از بیرون و توسط کلاس های دیگر تامین نماید 
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چنانچه یک کلاس جاوا از نمونه ی کلاس دیگری استفاده کند، گفته می شود که به آن کلاس 

کلاس به کلاس خارجی(  )وابستگی یک class dependencyوابستگی دارد. در اصطلاح این امر 

)ثبت گزارش( احتیاج  loggerخوانده می شود. به عنوان مثال، کلاسی که به قابلیت های سرویس 

 serviceمی شود که کلاس اول به کلاس سرویس دهی )           داشته باشد، در اصطلاح گفته 

class/احتیاج )dependency خود را از کلاس خارجی  دارد یا کلاس اول قابلیت ها و نیازمندی های

 تامین می کند.   

مستقل باشند. از  Javaبایستی تا حد امکان از دیگر کلاس های  Javaدر حالت ایده ال، کلاس های 

این طریق، امکان استفاده ی مجدد از کلاس ها افزایش یافته و متعاقبا می توان این کلاس ها را 

تست نموده و از عملکرد صحیح آن ها اطمینان حاصل  به صورت ایزوله یا مجزا از یکدیگر به راحتی

 کرد. 

، نمونه ای از کلاس دیگر را ایجاد کرده و مورد newبه واسطه ی کلیدواژه ی  Javaچنانچه کلاس 

استفاده قرار دهد، در آن صورت نمونه ی ایجاد شده از کلاس قابل استفاده و تست به طور مجزا 

)وابستگی شدید( یاد  hard dependencyاین رخداد تحت عنوان از کلاس میزبان نخواهد بود. از 

 می شود. 

package com.example.e4.rcp.todo.parts; 

import java.util.logging.Logger; 

public class MyClass { 

        private final static Logger logger; 

        public MyClass(Logger logger) { 

                this.logger = logger; 

                // write an info log message 

                logger.info("This is a log message.") 

        } 

} 

: لازم به توضیح است که کلاس حاضر، صرفا یک کلاس ساده ی جاوا بوده )هیچ ویژگی خاصی نکته

 ت جلوگیری می کند.  ندارد(، جز اینکه از ایجاد مسقیم آبجک

نیز خوانده می شود، قادر است نیازمندهای  dependency containerکه گاه  framework کلاس

یک کلاس است  Dependency injection containerاین کلاس را به راحتی تحلیل و فراهم نماید )

سازی و تنظیم نماید(. با که می داند چگونه آّبجکت ها و متعاقبا آبجکت های وابسته به آن را نمونه 
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قادر خواهد بود یک نمونه از کلاس مورد نظر ایجاد کرده و  frameworkاین تجزیه و تحلیل، کلاس 

های مشخص  dependency، به داخل java reflectionسپس آبجکت های مورد نیاز را به واسطه ی 

 شده تزریق کند. 

( ندارد، بدین معنی که دیگر hard dependencyبا این روش کلاس جاوا دیگر هیچ وابستگی شدید )

برای تامین قابلیت ها و نیازمندی های خود به نمونه ای از کلاس دیگر احتیاج ندارد. این امکان به 

(، mockتوسعه دهنده اجازه می دهد تا کلاس خود را، برای مثال با استفاده از آبجکت های ساختگی )

 به صورت ایزوله آزمایش نماید.  

( آبجکت هایی هستند که قابلیت و رفتار آبجکت واقعی را شبیه سازی mockبجکت های ساختگی )آّ 

می کنند و در واقع سعی دارند تا مانند آبجکت مورد نظر رفتار کنند. اما این آّبجکت های ساختگی 

 برنامه ریزی نمی شوند بلکه طوری تنظیم شود که همیشه به یک شیوه ی از پیش تعیین mockیا 

یک کلمه ی انگلیسی است که معنی شبیه سازی و تقلید  mockشده و مشخص رفتار کنند. واژه ی 

، همان طور که قبلا نیز ذکر شد، رفتار یک آبجکت mockرا در فارسی می دهد. بنابراین یک آبجکت 

 واقعی را شبیه سازی و تقلید می کند.  

اس های جاوا به راحتی به صورت ایزوله قابل در پروژه، کل DIدر صورت پیاده سازی الگو توسعه ی 

 تست خواهد بود.

ها جهت توصیف و شرح نیازمندی ها /  annotationاستفاده از -7-44-2

dependency های کالس 
های یک کلاس وجود دارد.  dependencyروش های مختلفی برای شرح و مشخص کردن 

ها در کلاس میزبان با استفاده از  dependencyپرکاربردترین روش معمولا در توصیف مسقیم 

annotation  هایJava  خلاصه می شود )نشانه و علامت گذاری نیازمندها داخل کلاس با استفاده

 ها(.  annotationاز 
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annotation های متعارف جاوا که برای شرح و نشانه گذاریdependency   های یک کلاس مورد

و   Inject@دو دستور  JSR330اند. اعلان شده  JSR330استفاده قرار می گیرند، همگی در 

@Named  .را برای نشانه گذاری نیازمندی ها در کلاس، در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد 

 dependencyها، نیازمندی ها و  annotationکد زیر یک کلاس را نمایش می دهد که با استفاده از 

 ن می نماید.های خود را مستقیما داخل کلاس میزبان اعلا

// import statements left out 

public class MyPart { 

        @Inject private Logger logger; 

        // inject class for database access 

        @Inject private DatabaseAccessClass dao; 

        @Inject 

        public void createControls(Composite parent) { 

                logger.info("UI will start to build"); 

                Label label = new Label(parent, SWT.NONE); 

                label.setText("Eclipse 4"); 

                Text text = new Text(parent, SWT.NONE); 

                text.setText(dao.getNumber()); 

        } 

} 

برای  newدر کد بالا مشاهده می کنید، کلاس حاضر از کلیدواژه یا عملگر همان طور که : توجه

( استفاده می کند. با این کار برنامه نویس UIنمونه سازی و ساخت کامپوننت های رابط کاربری )

سازی شده اند( نمونه  newعملگر اعلان می دارد که کامپوننت های رابط کاربری )اجزایی که با 

قرار نیست در آینده تست شوند یا با آبجکت های ساختگی و شبیه ساز تست ها جایگزین گردند. 

 UIو مجموعه ابزار  toolkitبه عبارت دیگر با پیاده سازی فوق، برنامه نویس تصمیم گرفته که به 

 . ( داشته باشدhard couplingمربوطه وابستگی شدید )

، آّبجکت ها به کدام بخش از کالس تزریق یا پاس JSR330بر اساس -7-44-3

 داده می شوند؟

 را می توان از روش های زیر در پروژه پیاده سازی کرد: DIالگوی 

 ( از طریق تابع سازنده یConstructor کلاس که در اصطلاح )construction injection 

 خوانده می شود.
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  از طریق فیلد که در اصطلاحfield injection  .نام دارد 

  از طریق پارامترهای یک متد که از آن تحت عنوانmethod injection  .یاد می شود 

نیز استفاده کرد.  staticو غیر  staticبرای فیلدها و متدهای  dependency injectionمی توان از 

بر روی متدها و فیلدهای  DIلازم به ذکر است که توسعه دهندگان خبره سعی می کنند از پیاده سازی 

static  خودداری کنند چرا که علاوه بر به همراه داشتن محدودیت هایی، اشکال زدایی و فرایند

debug  .را بسیار سخت می کند 

  فیلدهایstatic  پس از اینکه اولین آبجکت کلاس از طریق پیاده سازیDI  ساخته شد، تزریق

( دسترسی به آن ها امکان پذیر constructorده )می شوند، بدین معنی که داخل تابع سازن

 نخواهد بود.

  فیلدهایstatic  را نمی توان به عنوانfinal  علامت گذاری کرد چرا که در این صورت، کامپایلر

 یا خود اپلیکیشن در زمان اجرای برنامه ایراد می گیرد.

  متدهایstatic د شد، فراخوانی می شوند.تنها یکبار پس از اینکه اولین نمونه از کلاس ایجا 

 بر اساس آن در کالس اجرا و پیاده سازی می شود DIترتیبی که -7-44-4

 به ترتیب زیر در کلاس پیاده سازی می شود: DIالگوی  JSR330بر اساس 

 ( تزریق نیازمندی ها از طریق تابع سازنده ی کلاسConstructor injection.) 

 ( تزریق از طریق فیلد کلاسfield injection.) 

 ( تزریق با ارسال پارامتر به متد کلاسmethod injection. ) 

JSR330 ترتیبی که متدها یا فیلدهای نشانه گذاری شده با ،@Inject  بر آن اساس اجرا می شوند را

تعیین نمی کند. به عبارت دیگر شما نمی توانید فرض را بر این بگذارید که متدها یا فیلدها به همان 

 در کلاس اعلان شده اند، فراخوانی می شوند.  ترتیبی که
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( به داخل constructor: از آنجایی که فیلدها و پارامترهای متد پس از فراخوانی تابع سازنده )توجه

کلاس تزریق می شوند، امکان استفاده از متغیرهای عضو تزریق شده از بیرون در تابع سازنده وجود 

 ندارد.

 

  dependency injection فریم ورک های جاوا و-7-45

کافی داخل کلاس های پروژه ی خود،  setter/getterها و توابع  constructorمی توانید با تعبیه 

 را پیاده سازی نمایید.  DI، الگو توسعه ی frameworkبدون استفاده از 

ها با طراحی شده است، صرفا مقداردهی اولیه کلاس  DIیک فریم ورک که برای پیاده سازی الگو 

 آبجکت های مناسب را ساده تر می سازد.  

 .Google Guiceو  Springعبارتند از  DIدو فریم ورک پرطرفدار جهت پیاده سازی 

 

7-46-Dependency injection  با فریم ورکDagger2  

 

 

7-46-1-Dagger2 چیست؟ 

نیازمندی هایشان  م کردنفراه و آبجکت ها قبلا گفته شد، به این خاطر که ایزوله سازی همان طور که

(dependency )که کرد استفاده مختلفی هایفریمورک از توانمی پذیرد، صورت سادگی به ها 

Dagger  پرطرفدارترین و کاراترین آن ها است از یکیقطعا. Dagger  یک فریم ورک جهت پیاده
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 Java Specification Requestدر پروژه محسوب می شود که مبتنی بر  DIسازی الگو توسعه ی 

(JSR) 330  طراحی شده، از ابزارcode generation  استفاده می کند و مبتنی برannotation  ها

 می باشد. کد تولید شده خوانا بوده و اشکال زدایی آن بسیار آسان می باشد.

Dagger2  از دوannotation  :زیر استفاده می کند 

 @Module   و@Provides یف می کند که نیازمندی های : کلاس و متدهایی تعر

(dependency .کلاس ها را در اختیارشان قرار می دهد ) 

  @Inject :dependency  هایی را فراخوانی یا درخواست می کند. می توان از این دستور

 ، یک فیلد یا متد از کلاس استفاده کرد.Constructorبرای نشانه گذاری 

  @Componentعال ساخته و برای پیاده سازی : ماژول های انتخابی را فDI  در پروژه استفاده

 می شود.

تعریف شده اند برای  privateاجازه ی استفاده از فیلدهایی که به صورت  Daggerدر فریم ورک 

field injection  وجود ندارد چرا کهDagger 2  ازgenerated code  و نه(reflection برای دسترسی )

 .  به فیلدها استفاده می کند

 

 

ها )تعریف ارائه دهندگان آّبجکت  dependency providerاعالن -7-46-2

 های موردنیاز و نیازمندی های کالس(
، تعداد آبجکت هایی است که قابلیت تزریق dependency injection contextمنظور از واژه ی 

 و ارسال آن ها به عنوان پارامتر به کلاس ها وجود دارد. 

نشانه گذاری شده اند، وظیفه ی  Module@، کلاس هایی که با دستور Dagger2در فریم ورک 

و پارامتر در اختیار کلاس  dependencyارائه ی آّبجکت هایی را دارند که قرار است به عنوان 
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درخواست کننده قرار گیرد. این کلاس های میزبان می توانند در خود توابعی داشته باشند که با 

انه گذاری شده و در خروجی آبجکت هایی را برمی گردانند که می توان از نش Proivdes@دستور 

 آن ها برای رفع نیازمندی های کلاس بهره گرفت.

نشانه گذاری شده باشند، این قابلیت را دارند که کلاس های   Provides@متدهایی که با دستور 

تد فراهم کنند. این آبجکت های ها را از طریق پارامترهای ارسالی به م dependencyمورد نیاز یا 

در اختیار کلاس درخواست کننده قرار می  Dagger2ها را با فریم ورک  dependencyمورد نیاز یا 

 دهیم.

 

 Objectها ) dependencyتعریف آبجکت های مورد نیاز یا -7-46-3

consumer) 

مربوطه درج نمایید.  را بالای کد  Inject@کافی است ابتدا دستور  dependencyجهت اعلان یک 

قادر  Dagger2( را با دستور مزبور نشانه گذاری کردید، constructorپس از اینکه تابع سازنده )

( نیازمندی ها یا به اصطلاح آبجکت های instanceخواهد بود که با استفاده از نمونه ی این آبجکت )

این است که از  DIبرای پیاده سازی علت استفاده از روش مذکور  مورد نیاز کلاس را برآورده سازد.

 و طولانی سازی کد خودداری شود.   Provides@نوشتن چندین متد نشانه گذاری شده با 

ها )کالس های درخواست کننده یا  Consumerبرقراری ارتباط بین -7-46-4

 های )ارائه دهندگان( آبجکت های مورد نیاز providerمصرف کننده( و 
)الگوی پیاده سازی( مورد استفاده قرار می گیرد.  interfaceدر سطح یک   Component@دستور 

، کد لازم را تولید می نماید. ساختار نحوی برای interfaceبا استفاده از این  Dagger2فریم ورک 

به عنوان پیشوند درج شده  Dagger( این است که generated classپیاده سازی کلاس مورد نیاز )

مربوطه قرار می گیرد. کلاسی که در نتیجه ی استفاده از  interfaceاز آن اسم و بلافاصله پس 

در اختیار توسعه دهده قرار می دهد که به واسطه ی  createالگوی فوق تولید می شود یک متد 
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تنظیم کرد. متدهایی که در سطح ارائه شده،  configurationآن می توان آبجکت ها را بر اساس 

interface شده اند می توانند به این آبجکت های تعریف شده دسترسی داشته باشند. اعلان  

 moduleارتباط بین ارائه دهنده ی آبجکت ها و نیازمندی های کلاس ) Component@اینترفیس 

را اعلان می کنند، برقرار می نماید. جدول زیر توضیح  dependencyو آبجکت هایی که نیاز به  ها(

 ارائه می نماید.  Daggerهای  annotationمون مختصر و مفیدی پیرا

 

 شرح کاربرد annotationدستور/

@Module 
در سطح کلاس هایی تعریف می شود که حامل متدهای نشانه گذاری 

 می باشند.  Provides@شده با دستور 

@Provides 

می تواند بر روی متدهای موجود در کلاس نشانه گذاری شده با دستور 

@Module  د استفاده قرار گیرد. همچنین برای متدهایی کاربرد دارد مور

در  DIبرای پیاده سازی الگو توسعه ی  که آبجکت های موردنیاز کلاس را

 اختیار آن قرار می دهند. 

@Singleton 
با درج این دستور یک نمونه ی واحد از آبجکت ارائه شده، ساخته و به 

 اشتراک گذاشته می شود.

@Component 

را  interfaceمورد استفاده قرار می گیرد. این  interfaceسطح یک در 

برای تولید کدی که با استفاده از ماژول، نیازمندی  Dagger2فریم ورک 

ها و آبجکت های مورد درخواست کلاس را فراهم می کند، مورد استفاده 

 قرار می گیرد.
 

7-46-5-Scope annotation  
اعلان نمایید که از آبجکت مورد نظر یک نمونه   Singleton@تور می توانید با استفاده از دس

 بیشتر ایجاد نخواهد شد.

 

 (field injectionبا فیلدها ) Dagger برخورد ویژه ی -7-46-6
Dagger 2  خود به صورت اتوماتیک فیلدها را به داخل کلاس تزریق نمی کند. همچنین از تزریق

تعریف شده اند، عاجز است. اگر می خواهید از روش  privateفیلدهایی که با سطح دسترسی 
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field injection  برای برطرف کردن نیازمندها استفاده نمایید، در آن صورت می بایست یک متد

خود اعلان نموده که نمونه ای که قرار است فیلد را به داخل   interface @Componentدر سطح 

  آن تزریق کنید به عنوان پارامتر بپذیرد.

 

همراه با سیستم  Eclipseدر محیط کاری  Dagger 2استفاده از -7-47-7

  Mavenکامپایل 

 e Daggerبه نام  DIبا فریم ورک  Mavenو سیستم کامپایل  Eclipseجهت استفاده از محیط کاری 

را در محیط برنامه نویسی مزبور نصب کنید تا بدین  aptو افزونه ی  Maven، لازم است ابزار 2

( annotation processerها ) annotationقابلیت تنظیم و آماده سازی پردازش گر  Mavenله وسی

، بایستی به سایت Mavenاز سیستم  Eclipseرا داشته باشد. برای فراهم آوردن قابلیت پشتیبانی 

 از m2e-aptمراجعه نموده و پس از بارگیری  Eclipseآپدیت و بروز رسانی ویرایش مربوطه از 

آن را  http://download.jboss.org/jbosstools/updates/m2e-extensions/m2e-aptس آدر 

 در محیط کاری مورد نظر نصب نمایید. 

)تنظیمات  preferencesپس از نصب افزونه ی مربوطه، لازم است با طی کردن این مسیر داخل 

Eclipse :)Window ▸  Preferences ▸ Maven ▸  Annotation Processing،  پردازش مناسب

 Automatically configure JDT( را فعال سازی نمایید. حال گزینه ی annotation)قابلیت پردازش 

APT .را انتخاب کنید 
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 Dagger2از طریق فریم ورک  DIتمرین کاربردی: پیاده سازی الگو توسعه ی 

تعارف جاوا که با در یک برنامه ی م Dagger 2در تمرین حاضر شما می بایست از فریم ورک 

 استفاده نمایید.  DIمی شود، جهت پیاده سازی الگو توسعه ی  Mavenسیستم کامپایل  مدیریت 

که مایلید پیاده  Javaاین پروژه ی آزمایشی را می توانید در هر کدام از محیط های برنامه نویسی 

ر روی آن نصب شده، ب Mavenکه ابزار  Eclipseسازی کنید. در تمرین جاری ما از محیط کاری 

نام برده را در اختیار ندارید، می توانید پروژه را از  IDEاستفاده می کنیم. همچنین در صورتی که 

 commandدر پنجره ی فرمان ) Mavenمعمولی و با فراخوانی دستورات  text editorطریق یک 

line .توسعه داده و کامپایل نمایید ) 

 Mavenرا دارید، در آن صورت لازم است ابزار لازم  Eclipseری چنانچه قصد استفاده از محیط کا

 را نیز دانلود و نصب نمایید. 
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 Dagger 2ساخت پروژه ی آزمایشی و استفاده از فریم ورک -7-46-7

 یید.ایجاد نما  com.vogella.java.dagger2با اسم پکیج  Mavenیک پروژه ی جدید 

 

  Maven buildل تعریف یا تنظیم و ویرایش فای-8-46-7

 را به صورت زیر ویرایش نمایید. pom.xmlمحتوای فایل 

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" 

    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 

    <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

    <groupId>com.vogella.java.dagger2</groupId> 

    <artifactId>com.vogella.java.dagger2</artifactId> 

    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version> 

    <name>com.vogella.java.dagger2</name> 

    <dependencies> 

        <dependency> 

            <groupId>com.google.dagger</groupId> 

            <artifactId>dagger</artifactId> 

            <version>2.4</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>com.google.dagger</groupId> 

            <artifactId>dagger-compiler</artifactId> 

            <version>2.4</version> 

            <optional>true</optional> 

        </dependency> 

    </dependencies> 

    <build> 

        <plugins> 

            <plugin> 

                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 

                <version>3.3</version> 

                <configuration> 

                    <source>1.8</source> 

                    <target>1.8</target> 

                </configuration> 

            </plugin> 

        </plugins> 

    </build> 

</project> 
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تعریف و استفاده از کالس هایی که به آبجکت هایی از بیرون نیاز -7-46-9

 دارند( dependencyدارند )درخواست 
 dependencyدو کلاس زیر را تعریف کنید که برای عملکرد خود نیاز به آبجکت هایی از بیرون دارند )

 هایی را از بیرون درخواست یا فراخوانی می کنند(.

package com.vogella.java.dagger2; 

import javax.inject.Inject; 

public class User { 

        private String firstName; 

        private String lastName; 

        public User(String firstName, String lastName) { 

                this.firstName = firstName; 

                this.lastName = lastName; 

        } 

        @Override 

        public String toString() { 

                return "User [firstName=" + firstName + ", lastName=" + lastName + "]"; 

        } 

} 

package com.vogella.java.dagger2; 

import javax.inject.Inject; 

public class BackendService { 

        @Inject 

        public User user; 

        private String serverUrl; 

        @Inject 

        public BackendService(@Named("serverUrl") String serverUrl) { 

                this.serverUrl = serverUrl; 

        } 

        public boolean callServer() { 

                if (user !=null && serverUrl!=null && serverUrl.length()>0) { 

                        System.out.println("User: " + user + " ServerUrl: "  + serverUrl); 

                        return true; 

                } 

                return false; 

        } 

} 

 (Component@تعریف کامپوننت های مورد نیاز )دستور -7-46-10
یا کامپوننت های نرم افزاری هستند که  moduleاین کامپوننت ها هستند که اعلان می کنند کدام 

dependency .ها و آبجکت های مورد نیاز را فراهم می کنندDagger 2  با استفاده از این 

interface (@Component کد کلاس )accessor  را ایجاد می کند. این کلاس نیز متدهای آماده و

 را برای پیاده سازی ارائه می دهد. interfaceتعریف شده در بدنه ی 
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package com.vogella.java.dagger2.component; 

import javax.inject.Singleton; 

import com.vogella.java.dagger2.BackendService; 

import com.vogella.java.dagger2.modules.BackEndServiceModule; 

import com.vogella.java.dagger2.modules.UserModule; 

import dagger.Component; 

@Singleton 

@Component(modules = { UserModule.class, BackEndServiceModule.class }) 

public interface MyComponent { 

    // provide the dependency for dependent components 

    // (not needed for single-component setups) 

        BackendService provideBackendService(); 

        // allow to inject into our Main class 

        // method name not important 

        void inject(Main main);      

}  

 را می دهد. BackendServerمتدی که امکان تزریق و مقداردهی فیلدها در 

 

  Daggerاستفاده از کد تولید شده توسط -7-46-11

به صورت آماده در اختیار  Daggerکلاس آزمایشی زیر به صورت کاربردی از کدی که فریم ورک 

 ه می نماید. می دهد استفاد         آن قرار 

package com.vogella.java.dagger2.main; 

import com.vogella.java.dagger2.BackendService; 

import com.vogella.java.dagger2.component.DaggerMyComponent; 

import com.vogella.java.dagger2.component.MyComponent; 

public class Main { 

    @Inject 

    BackendService backendService; //        

    private MyComponent component; 

    private Main() { 

        component = DaggerMyComponent.builder().build(); 

        component.inject(this); 

    } 

    private void callServer() { 

        boolean callServer = backendService.callServer(); 

        if (callServer) { 

            System.out.println("Server call was successful. "); 

        } else { 

            System.out.println("Server call failed. "); 

        } 

    } 

        public static void main(String[] args) { 

        Main main = new Main(); 

        main.callServer(); 



 

 

783 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

        } 

} 

از آنجایی که فیلدها به صورت اتوماتیک تزریق نمی شوند، متد مربوطه فراخونی شده و فیلدهای 

 مورد نظر را مقداردهی می نماید. 

 

7-47Dagger 2     و اندروید 

 ی اندرویدیدر پروژه ها DIپیاده سازی الگو توسعه ی -7-47-1
ها را خود فریم ورک اندروید نمونه  activityبسیاری از کامپوننت های نرم افزاری اندروید همچون 

می کند. به عبارتی دیگر کار توسط توسعه دهنده به صورت دستی انجام نمی گیرد.        سازی 

ی نرم افزاری ( و کامپوننت هاdependencyاین امر فراهم کردن آبجکت های مورد نیاز کلاس )

 ( را پیچیده و دشوار می کند. constrcutorاندروید از بیرون به وسیله ی توابع سازنده )

 

 

 

 در اندروید Dagger 2استفاده ی کاربردی از -7-47-2
را  build.gradleو امکان استفاده از آن در پروژه، لازم است فایل Dagger 2 جهت فعال سازی 

 ویرایش نمایید.

buildscript { 

    repositories { 

        jcenter() 

    } 

    dependencies { 

        classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.2.0-alpha3' 

        classpath 'com.neenbedankt.gradle.plugins:android-apt:1.8' 

    } 

} 

allprojects { 

    repositories { 

        jcenter() 
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    } 

} 

task clean(type: Delete) { 

    delete rootProject.buildDir 

} 

 اضافه نمایید.  app/build.gradleالمان های زیر را به فایل 

apply plugin: 'com.android.application' 

apply plugin: 'com.neenbedankt.android-apt' 

android { 

    compileSdkVersion 22 

    buildToolsVersion "23.0.0" 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.vogella.android.dagger2simple" 

        minSdkVersion 22 

        targetSdkVersion 22 

        versionCode 1 

        versionName "1.0" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

} 

ext { 

    JUNIT_VERSION = '4.12' 

    DAGGER_VERSION ='2.4' 

} 

dependencies { 

    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 

    compile 'com.google.dagger:dagger:2.4' 

    apt "com.google.dagger:dagger-compiler:DAGGER_VERSION" 

    provided 'javax.annotation:jsr250-api:1.0' 

    compile 'javax.inject:javax.inject:1' 

    testCompile "junit:junit:$JUNIT_VERSION" 

    testApt "com.google.dagger:dagger-compiler:DAGGER_VERSION" 

} 

قرار است در آن مورد  Daggerای که  scopeرا برای هر  aptلازم به ذکر است که بایستی  :نکته

استفاده قرار بگیرد، دقیق تنظیم و مشخص نمایید. به طور مثال، برای تست اپلیکیشن های معمولی 

aptه مجازی جاوا/، برای تست هایی که بر روی دستگاJVM اجرا می شودtestApt   و در نهایت برای

 استفاده نمایید. testAndroidAptتست های اندرویدی نیز از 
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با استفاده از فریم ورک  DI ی توسعه الگوتمرین کاربردی: پیاده سازی 

Dagger 2 در پروژه های اندرویدی 

 هدف از تمرین

مورد  DIیک پروژه ی اندرویدی جهت پیاده سازی به صورت عملی در  Dagger 2در این تمرین، 

تعریف می شود که  activityاستفاده قرار می گیرد. در برنامه ی ساده ی بخش حاضر، یک کلاس 

( را به کاربر credentials( و بررسی صحت گذرواژه/نام کاربری )authenticate) قابلیت احراز هویت

 ( به نمایش گذاشته می شود.text fieldی در کادر متن )می دهد. مقدار خروجی و نتیجه ی پیاده ساز 

 ساخت پروژه 

 com.vogella.android.dagger2simple( top level packageیک پروژه ی جدید با اسم پکیج )

 ایجاد نمایید. 

و صفحه ی قابل مشاهده برای کاربر را  activityای که ظاهر کامپوننت  layoutمحتوای فایل 

 به صورت زیر ویرایش نمایید.مشخص می کند، 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity"> 

    <TextView 

        android:id="@+id/target" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/hello_world" /> 

</RelativeLayout> 
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 ها و کتابخانه های مورد نیاز سیستم dependencyافزودن -7-47-3

 Gradleامپایل ک
 پروژه اضافه نمایید. build.gradleآیتم های زیر را به فایل 

buildscript { 

    repositories { 

        jcenter() 

    } 

    dependencies { 

        classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.2.0-alpha3' 

        classpath 'com.neenbedankt.gradle.plugins:android-apt:1.8' 

    } 

} 

allprojects { 

    repositories { 

        jcenter() 

    } 

} 

task clean(type: Delete) { 

    delete rootProject.buildDir 

} 

 اضافه نمایید. app/build.gradleحال المان های زیر را به فایل 

apply plugin: 'com.android.application' 

apply plugin: 'com.neenbedankt.android-apt' 

android { 

    compileSdkVersion 22 

    buildToolsVersion "23.0.0" 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.vogella.android.dagger2simple" 

        minSdkVersion 22 

        targetSdkVersion 22 

        versionCode 1 

        versionName "1.0" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

} 

ext { 

    JUNIT_VERSION = '4.12' 

    DAGGER_VERSION ='2.4' 

} 

dependencies { 
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    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 

    compile 'com.google.dagger:dagger:2.4' 

    apt "com.google.dagger:dagger-compiler:DAGGER_VERSION" 

    provided 'javax.annotation:jsr250-api:1.0' 

    compile 'javax.inject:javax.inject:1' 

    testCompile "junit:junit:$JUNIT_VERSION" 

    testApt "com.google.dagger:dagger-compiler:DAGGER_VERSION" 

} 

 

ها و نمایش وابستگی آبجکت  dependencyترسیم یا اعالن نمودار -7-47-4

 های مورد نیاز به یکدیگر
ها و متصل کردن آن ها به یکدیگر )آّبجکت های  dependencyکلاس های زیر را جهت ارائه کردن 

 مورد نیاز جهت رفع نیازمندی ها( در پروژه ایجاد نمایید.

package com.vogella.android.dagger2simple; 

public class NetworkApi { 

    public boolean validateUser(String username, String password) { 

        // imagine an actual network call here 

        // for demo purpose return false in "real" life 

        if (username == null || username.length() == 0) { 

            return false; 

        } else { 

            return true; 

        } 

    } 

} 

 

package com.vogella.android.dagger2simple.modules; 

import com.vogella.android.dagger2simple.NetworkApi; 

import javax.inject.Singleton; 

import dagger.Module; 

import dagger.Provides; 

@Module 

public class NetworkApiModule { 

    @Provides 

    @Singleton 

    public NetworkApi getNetwork(){ 

        return new NetworkApi(); 

    } 

} 

 

 

package com.vogella.android.dagger2simple.components; 

import android.app.Activity; 

import com.vogella.android.dagger2simple.MainActivity; 
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import com.vogella.android.dagger2simple.NetworkApi; 

import com.vogella.android.dagger2simple.modules.NetworkApiModule; 

import javax.inject.Singleton; 

import dagger.Component; 

@Singleton 

@Component(modules = {NetworkApiModule.class}) 

public interface DiComponent { 

    // to update the fields in your activities 

    void inject(MainActivity activity); 

} 

 Wiring up theپروژه ) Applicationساخت آبجکت -7-47-5

application) 
( contextپروژه ی خود، کد زیر را پیاده سازی کنید. این کلاس بستر ) Applicationدر بدنه ی کلاس 

به آن را مهیا  دسترسی getComponentرا فراهم کرده و سپس با فراخوانی تابع  DIپیاده سازی 

 می کند. 

package com.vogella.android.dagger2simple; 

import android.app.Application; 

import com.vogella.android.dagger2simple.components.DaggerDiComponent; 

import com.vogella.android.dagger2simple.components.DiComponent; 

public class MyApplication extends Application { 

    DiComponent component; 

    @Override 

    public void onCreate() { 

        super.onCreate(); 

        component = DaggerDiComponent.builder().build(); 

    } 

    public DiComponent getComponent() { 

        return component; 

    } 

} 

( نیز ثبت و Manifest)داخل فایل تنظیمات اپلیکیشن  XMLالبته لازم است این کلاس را در لایه ی 

 معرفی نمایید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.vogella.android.dagger2simple" > 

    <application 

        android:name="MyApplication" 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 
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        <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 

activity  فعلی مقادیر تولید شده را از طریق متدی که در سطح کلاس@Component  تعریف

 می کند.     شده، تزریق

package com.vogella.android.dagger2simple; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

import javax.inject.Inject; 

public class MainActivity extends Activity { 

    @Inject NetworkApi networkApi; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        ((MyApplication) getApplication()).getComponent().inject(this); 

        boolean injected =  networkApi == null ? false : true; 

        TextView userAvailable = (TextView) findViewById(R.id.target); 

        userAvailable.setText("Dependency injection worked: " + String.valueOf(injected)); 

    } 

} 

 تست اپلیکیشن و کسب اطمینان از عملکرد صحیح اپلیکیشن-7-47-6
با  dependency injectionاپلیکیشن می بایست صریحا اعلان کند که  UIاپلیکیشن را اجرا نمایید. 

موفقیت انجام شد.در غیر این صورت، نگاهی به کلاس های تولید شده در پوشه ی 

app/build/generated/apt  بیاندازید. این کلاس ها بایستی به طور خوانا سازماندهی شده و

 ند که چه خطایی رخ داده است.دقیقا مشخص کن
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با کلاس های اختصاصی خود  @Moduleجایگزین کردن -7-48

 در تست

کلاس های اختصاصی خود را قرار  Daggerمی توانید در تست های نرم افزاری بجای کلاس های 

 فریم ورک builderدهید و این فریم ورک را طوری تنظیم کنید که از این کلاس ها استفاده کند. 

Dagger  توابعی دارد که ماژول مورد نظر را ساخته و مقدار دهی می کند. این امکان برای شما

را با کلاس دلخواه خود  Daggerفریم ورک مزبور کلاس های  builderوجود دارد که با استفاده از 

 )کلاسی که باید در تست مورد استفاده قرار گیرد( جایگزین نمایید.  

 نیز قابل استفاده می باشد. فرض کنید می خواهید کلاس زیر را تست نمایید. Mockitoاین امکان در 

public class ImportantClass { 

    private MyRestService restService; 

    private MyLogger logger; 

    @Inject public MainService(MyRestService restService, MyLogger logger) { 

        this.restService = restService; 

        this.logger = logger; 

    } 

    public void perform() { 

        String s = restService.getData(); 

        logger.write(s.toUpperCase()); 

    } 

} 

 تست نمایید. Mockitoمی توانید این کلاس را با 
public class ImportantClassTest { 

public class MainServiceTest { 

    @Rule public MockitoRule mockitoRule = MockitoJUnit.rule(); 

    @Mock MyRestService restService; 

    @Mock MyLogger logger; 

    @InjectMocks ImportantClass importClassToBeTested; 

    @Test 

    public void performShouldWriteOutput() { 

        when(restService.getData()).thenReturn("abc"); 

        importClassToBeTested.perform(); 

        verify(logger).print("ABC"); 

    } 

} 

} 
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 بخش دهم :

 ابزار تحلیل و سنجش کارایی اپلیکیشن های اندرویدی

ندروید برای بررسی و سنجش کارایی اپلیکیشن های اندرویدی آموزش حاضر به شرح ابزار موجود ا

 می پردازد. 

 مرور کلی-7-49

کارایی اپلیکیشن های اندرویدی در اجرای تمامی عملیات با سرعت هر چه تمام تر از اهمیت ویژه 

 ای برخوردار است. مبحث جاری کلیه ی ابزار موجود اندروید در ره گیری و بهینه سازی اپلیکیشن را

 عنوان می کند.

7-50-StrictMode  

 threadتوسعه دهنده می بایست تا حد امکان از اجرای عملیات طولانی، سنگین و هزینه بر در 

( خودداری کند. از جمله ی این عملیات می توان به دسترسی به فایل و اینترنت UI threadاصلی )

 اشاره کرد.

( StrictModeبهره گرفت. این حالت عملیاتی ) StrictModeبرای دستیابی به این هدف می توان از 

( برای اولین بار در چارچوب نرم افزاری اندروید 9ورژن  APIتوابع کتابخانه ای اندروید ) 9از ورژن 

معرفی شده و به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا برای اپلیکیشن سیاست ها و قوانین 

 تعریف کند. thread policy ها به نام threadخاصی حاکم بر مدیریت 
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توسعه دهده می تواند به سیستم اندروید دستور بدهد تا چنانچه  StrictModeبه واسطه ی 

اصلی به  thread( را در I/Oاپلیکیشن عملیات سنگین و طولانی همچون دریافت ورودی/خروجی )

 اجرا گذاشت، بلافاصله اپلیکیشن را متوقف سازد. 

 activityرا به نمایش می گذارد. به مجرد اینکه کامپوننت  StrictModeاز  کد زیر نحوه ی استفاده

این تنظیمات و قوانین تنظیم شده را نقض کرد، سیستم اندروید آن را به طور ناگهانی متوقف 

 می سازد.

package de.vogella.android.strictmode; 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.OutputStreamWriter; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.StrictMode; 

public class TestStrictMode extends Activity { 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                // Activate StrictMode 

                StrictMode.setThreadPolicy(new StrictMode.ThreadPolicy.Builder() 

                                .detectAll() 

                                .detectDiskReads() 

                                .detectDiskWrites() 

                                .detectNetwork() 

                                 // alternatively .detectAll() for all detectable problems 

                                .penaltyLog() 

                                .penaltyDeath() 

                                .build()); 

                StrictMode.setVmPolicy(new StrictMode.VmPolicy.Builder() 

                                 .detectLeakedSqlLiteObjects() 

                                 .detectLeakedClosableObjects() 

                                // alternatively .detectAll() for all detectable problems 

                                .penaltyLog() 

                                .penaltyDeath() 

                                .build()); 

                // Test code 

                setContentView(R.layout.main); 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                String eol = System.getProperty("line.separator"); 

                try { 

                        BufferedWriter writer = 

                                        new BufferedWriter( 

                                                        new OutputStreamWriter( 

                                                        openFileOutput("myfile", 

                                                        MODE_WORLD_WRITEABLE))); 
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                        writer.write("This is a test1." + eol); 

                        writer.write("This is a test2." + eol); 

                        writer.write("This is a test3." + eol); 

                        writer.write("This is a test4." + eol); 

                        writer.write("This is a test5." + eol); 

                        writer.close(); 

                } catch (Exception e) { 

                        e.printStackTrace(); 

                } 

        } 

} 

StrictMode  تنها در مرحله ی توسعه ی نرم افزار قابل استفاده می باشد. توصیه می شود از بکار

 بردن آن در یک اپلیکیشن توزیع و نصب شده که به صورت نهایی اجرا می شود، خودداری گردد.

ه شما این امکان را می دهد تا اپلیکیشن گوشی اندروید ب Settingدر  Developer Settingsبخش 

تنظیماتی را تعیین کنید که تحلیل و سنجش کارایی اپلیکیشن را آسان می سازد. به عنوان مثال 

 شما می توانید اعلان کنید که محل برخورد انگشت با نمایشگر هایلایت شود.

سی به بخش اندروید بر روی دستگاه شما نصب است، برای دستر  4.2برای مثال چنانچه ویرایش 

مراجعه نموده و بر  Settingsدر  Aboutتنظیمات مربوط به توسعه دهنده، می بایست به بخش 

 هفت بار کلیک نمایید.  Build numberروی المان 

در صورتی که گوشی شما این گزینه ی تنظیم را نداشت، می توانید از برنامه ی شبیه ساز 

(emulator.استفاده نمایید ) 

د لازم است اپلیکیشن را مجددا راه اندازی کرده تا تنظیمات مورد نظر فعال شده و در برخی موار 

 به درستی عمل کند. 

 مقدمه-7-50-1
Traceview  عبارت است از یکgraphical viewer ( که به شما امکان می دهد تا گزارشاتیlog  )ها

شما می توانید  TraceViewکه اپلیکیشن اندروید ضبط می کند را مشاهده نمایید. به واسطه ی 

کارایی اپلیکیشن را سنجیده و مشکلاتی که کارایی اپلیکیشن را پایین آورده و کیفیت تجربه ی 

 می آورد، شناسایی و برطرف نمایید.         کاربری را پایین 
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TraceView  به عنوان یک ابزار مستقل در فولدرtools  از پوشه ی نصب ابزار توسعه و ساخت

جایگذاری شده و قابل دسترسی می باشد.  Android SDK installationن های اندرویدی / اپلیکیش

)مجموعه ابزار توسعه ی نرم افزار اندرویدی( آن را در محیط  ADTتوسعه دهنده می تواند با نصب 

 جاسازی کند.  Eclipseبرنامه نویسی 

 Android Studioدر محیط کاری  TraceViewاستفاده از ابزار -7-50-2

روند اجرای  Android Device Monitorبه شما امکان می دهد تا از طریق ابزار محیط برنامه نویسی 

( نمایید. برای این منظور کافی است مسیر رو به روی را طی traceاپلیکیشن را رصد و مشاهده )

 .Tools ▸ Android ▸ Android Device Monitorنمایید: 

یری روند اجرای اپلیکیشن، ابتدا فرایند اپلیکیشن خود را در کادر جهت فعال سازی قابلیت رد گ

Devices  انتخاب نموده و سپس دکمه یStart Method Profiling .را مطابق تصویر زیر کلیک کنید 

 

اپلیکیشن را اجرا نموده و مجددا دکمه ای که جهت فعال سازی ردگیری جریان اجرای اپلیکیشن 

(method profilingکل ) یک کردید، کلیک نمایید. در پی این اقدام، یک ویرایشگر جدید باز شده، که

 نتایج ردگیری و ضبط شده از روند اجرای اپلیکیشن را به نمایش می گذارد. 
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می توانید تصویر را بزرگنمایی کرده و جزئیات را دقیق تر مشاهده نمایید. برای کوچک نمایی، 

 مان دوبار کلیک کنید.کافی است بر روی خط نمایشگر ز 

از طریق خط دستور  TraceViewراه اندازی و فراخوانی ابزار -7-50-3

(command line) 

( آغاز شود، کافی است تکه کد زیر را بین دو traceبرای اینکه پروسه ی رصد اجرای کد برنامه )

 دستور زیر درج نمایید. 

android.os.Debug.startMethodTracing("yourstring"); 

// ... your code is here 

android.os.Debug.stopMethodTracing(); 
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به سیستم اندروید اعلان می کند که بایستی داده ها را تحت آدرس  "yourstring"پارامتر 

"/sdcard/yourstring.trace"  ذخیره نماید. جهت جایگذاری داده ها در حافظه ی خارجی

(sdcardاپلیکیشن شما می با ،) یست مجوزWRITE_EXTERNAL_STORAGE  را در لایه یXML 

تعریف کرده باشد. پس از اجرای اپلیکیشن، می توانید نتایج را با اجرای دستور زیر در پنجره ی 

 (، در مسیر دلخواه کپی کنید.command line tool) adbفرمان 

adb pull /sdcard/yourstring.trace 

traceview yourstring 

فعال شده و به شما اجازه می  Traceview، ابزار adbانی این دستور در پنجره ی فرمان با فراخو

( و قالب اطلاعات visualدهد تا داده های مربوط به کارایی اپلیکیشن خود را به صورت دیداری )

و ردگیری  traceیک دکمه ی  DDMSقابل مشاهده در نمایشگر بررسی و دنبال نمایید. در کادر 

پلیکیشن وجود دارد. با استفاده از این دکمه، جریان اجرای اپلیکیشن در حین اجرا و پیشرفت، جریان ا

 نیست.    XMLرصد شده و لزومی به تنظیم مجوز خاصی در لایه ی 

 Traceviewاستفاده ی کاربردی از  تمرین:

 در پروژه Traceviewاستفاده از ابزار 

 com.vogella.android.traceview( top level package)یک اپلیکیشن اندرویدی جدید با نام پکیج 

 ایجاد نمایید.

 اضافه نمایید. values/strings.xmlکلید زیر را به فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <string name="app_name">Traceview Example</string> 

    <string name="action_settings">Settings</string> 

    <string name="hello_world">Hello world!</string> 

    <string name="number_template"><b>Random number: %1$s</b></string> 

</resources> 

 و محتوای زیر ایجاد نمایید.  rowlayout.xmlبا نام  layoutیک فایل 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="?android:attr/listPreferredItemHeight" 

    android:orientation="horizontal" > 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:orientation="vertical" > 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:orientation="vertical" > 

            <TextView 

                android:id="@+id/textView1" 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="Entry" 

                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceListItem" /> 

            <TextView 

                android:id="@+id/textView2" 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="Stub" 

                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceListItemSmall" /> 

        </LinearLayout> 

    </LinearLayout> 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView1" 

        android:layout_width="10dp" 

        android:layout_height="?android:attr/listPreferredItemHeight" 

        android:background="@android:color/black" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView3" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginTop="20dp" 

        android:text="Medium Text" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 

</LinearLayout> 

 اپلیکیشن خود به صورت زیر پیاده سازی نمایید. ListViewبرای آبجکت  adapterیک کلاس 

package com.vogella.android.traceview; 

import java.util.Collections; 

import java.util.List; 

import android.content.Context; 

import android.content.res.Resources; 

import android.os.Debug; 

import android.text.Html; 

import android.view.LayoutInflater; 
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import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.TextView; 

public class MyArrayAdapter extends ArrayAdapter<String> { 

        private List<String> values; 

        private Context context; 

        public MyArrayAdapter(Context context, List<String> values) { 

                super(context, R.layout.rowlayout); 

                this.context = context; 

                this.values = values; 

        } 

        @Override 

        public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

                Debug.startMethodTracing("getViewOfTrace"); 

                // Ensure sorted values 

                Collections.sort(values); 

                LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context 

                                .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

                View view = inflater.inflate(R.layout.rowlayout, parent, false); 

                Resources res = context.getResources(); 

                String text = String.format(res.getString(R.string.number_template), 

                                values.get(position)); 

                CharSequence styledText = Html.fromHtml(text); 

                TextView textView = (TextView) view.findViewById(R.id.textView3); 

                textView.setText(styledText); 

                Debug.stopMethodTracing(); 

                return view; 

        } 

} 

رشته با  1000)جهت ساخت یک لیست ساده( خود که  activityدر کلاس  ListViewحال یک آبجکت 

 مقدار تصادفی را در صفحه به نمایش می گذارد، پیاده سازی کنید.

package com.vogella.android.traceview; 

import java.math.BigInteger; 

import java.security.SecureRandom; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import android.app.ListActivity; 

import android.os.Bundle; 

public class MainActivity extends ListActivity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                List<String> list = createValues(); 

                MyArrayAdapter adapter = new MyArrayAdapter(this, list); 

                setListAdapter(adapter); 

        } 
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        private static List<String> createValues() { 

                SecureRandom random = new SecureRandom(); 

                List<String> list = new ArrayList<String>(); 

                for (int i = 0; i < 1000; i++) { 

                        String string = new BigInteger(130, random).toString(32); 

                        list.add(string); 

                } 

                return list; 

        } 

} 

یکیشن اپل XMLمجوز لازم برای ذخیره و درج اطلاعات در حافظه ی خارجی دستگاه خود را در لایه ی 

 اعلان نمایید.

 

 (Traceرصد و سنجش کارایی اپلیکیشن )-7-50-4

به دستگاه مربوطه وصل شده و اطلاعات مربوط  adbسپس از طریق .  اپلیکیشن خود را اجرا کنید

به رصد کارایی اپلیکیشن را در حافظه جایگذاری نمایید. حال خروجی مربوط به کارایی اپلیکیشن را 

 .تجزیه و تحلیل کنید

 برطرف کردن کاستی های مربوط به کارایی اپلیکیشن-7-50-5

افزایش  Traceviewاکنون زمان آن فرا رسیده تا کارایی اپلیکیشن را بر اساس اطلاعات و خروجی 

 داده و کاستی های آن را در جهت بهبود تجربه ی کاربری برطرف نمایید. 

  مقدارattribute  ای که ظاهر متن را در متدgetView()  تعیین می کند )مقدار متن را بر

متناظر در لایه  android:textStyle="boldیا برجسته تنظیم می کند(، با دستور  boldروی 

جایگزین نمایید تا بدین وسیله از فراخوانی متد  LAYOUT، داخل فایل XMLی 

Html.fromHtml()    .جلوگیری شود 

 .مرتب سازی را به مکان دیگری انتقال دهید 

  چنانچه مقدارconvertView  برابرnull  نبود، از آن بار دیگر در کلاسAdapter  استفاده

 نمایید.
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  با پیاده سازی الگو توسعه یHolderPattern  در آبجکتListView از فراخوانده شدن متد ،

findViewById() .جلوگیری نمایید 

مجددا بکار  HierarchyViewر تمرین به طور بهینه طراحی نشده است. مثال فوق را د layout: توجه

 خواهیم برد.

 

7-51-Hierarchy Viewer  ابزار نمایش درختی(view )ها 

Hierarchy View  به شما این امکان را می دهد تا نمودار درختی و سلسله مراتبیView  اپلیکیشن

های غیرضروری و اندروید خود را به صورت دیداری در محیط کاری اندروید ترسیم کرده و سپس لایه 

 اضافی را در نمودار درختی مزبور شناسایی نمایید.

pen O ▸ Window، کافی است مسیر رو به رو را طی نمایید: Hierarchy Viewبرای دسترسی به 

Hierarchy View ▸ …Other ▸ Perspective . 

ای آن مورد تحلیل بر  view hierarchyمی توانید فرایندی که می خواهید  Widowsیا کادر  viewدر 

 قرار گیرد را انتخاب نمایید.

 

layout .ای که در حال حاضر فعال می باشد، مورد تحلیل قرار گرفته و به نمایش گذاشته می شود 
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ها سه دایره ی کوچک رنگی به نمایش می گذارد.  viewنام دارد، در هر یک از  Tree Viewکادری که 

لازم است را بیان می کند. دومین دایره  viewمحاسبه ی اندازه ی اولین دایره، مدت زمانی که برای 

و طرح کلی می باشد و سومین دایره مدت زمان لازم برای  layoutبیانگر زمان لازم برای ایجاد 

را نشان می دهد. کارهای هزینه بر و طولانی با رنگ زرد یا قرمز برای برنامه نویس  viewترسیم 

 نمایش داده می شود. 

 

  Hierarchy Viewerمرین: استفاده ی کاربردی از ابزار ت
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بکار برده شد، استفاده خواهیم  Traceviewدر تمرین جاری، همچنان از مثال قبلی که در تمرین 

 را دقیق مورد بررسی قرار دهید.  viewرا باز کرده و لایه ی  Hierarchy Viewکرد. 

ها، از نظر منابع مورد  viewدایره ی رنگی داخل  ، با توجه بهlayoutگرچه هیچ یک از لایه های 

های غیرضروری در آن  viewاستفاده و زمان اجرا هزینه بر و طولانی نیستند، با این وجود لایه ها و 

 به چشم می خورند. حال لایه های غیرضروری را حذف نمایید.

 

  Layoutبهینه سازی -7-52

تنظیم کننده ظاهر و طرح کلی اپلیکیشن خود را بهینه  layoutاکنون زمان آن فرا رسیده که فایل 

و دو المان رابط  Framelayoutنمایید. تصویر زیر با مثال نمایش می دهد چگونه با استفاده از 

نتیجه ی ارائه شده را تولید نمایید. همان طور که در تصویر حاضر  TextViewو  ImageViewکاربری 

جایگذاری شده و محتوای متنی آن  layoutدر  TextViewاربری مشاهده می کنید، کامپوننت رابط ک

 دهی شده اند.   styleبه دو روش متفاوت سبک یا 
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 ایجاد نمایید. com.vogella.android.textview.spannablestringیک پروژه ی جدید به نام 

 مایید.اضافه ن styles.xml( جدید به محتوای فایل stylesسبک دهی ) attributeحال دو 

 

<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

    <!-- 

        Base application theme, dependent on API level. This theme is replaced 

        by AppBaseTheme from res/values-vXX/styles.xml on newer devices. 

    --> 

    <style name="AppBaseTheme" parent="android:Theme.Light"> 

        <!-- 

            Theme customizations available in newer API levels can go in 

            res/values-vXX/styles.xml, while customizations related to 

            backward-compatibility can go here. 

        --> 

    </style> 

    <!-- Application theme. --> 

    <style name="AppTheme" parent="AppBaseTheme"> 

        <!-- All customizations that are NOT specific to a API-level are here. --> 

    </style> 

    <style name="textHeader"> 

        <item name="android:padding">4dip</item> 

        <item name="android:textAppearance">?android:attr/textAppearanceLarge</item> 
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        <item name="android:textColor">#000000</item> 

        <item name="android:fontFamily">sans-serif-condensed</item> 

    </style> 

    <style name="textbody"> 

        <item name="android:padding">4dip</item> 

        <item name="android:textAppearance">?android:attr/textAppearanceSmall</item> 

        <item name="android:textSize">16sp</item> 

        <item name="android:textColor">#c0c0c0</item> 

    </style> 

</resources> 

 

 با محتوای زیر ایجاد نمایید. layoutیک فایل 
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/FrameLayout1" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/input" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="bottom" 

        android:layout_margin="16dp" 

        android:text="@string/hello_world" 

        android:textSize="32sp" /> 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView1" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:contentDescription="image" 

        android:src="@drawable/vogella" /> 

</FrameLayout> 

 

خود را، همان طور که در کد زیر نمایش داده شده، با دو نمونه  TextViewمتن موجود در المان 

 ( نمایید.styleسبک دهی و تنظیم ) TextAppearanceSpanی مجزا از 

package com.vogella.android.textview.spannablestring; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.text.Spannable; 

import android.text.SpannableString; 

import android.text.style.TextAppearanceSpan; 

import android.view.Menu; 

import android.widget.TextView; 

public class MainActivity extends Activity { 
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        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.input); 

                String header = "This is the header"; 

                String description = "This is the description"; 

                Spannable styledText = new SpannableString(header + "\n" + description); 

                TextAppearanceSpan span1 = new TextAppearanceSpan(this, 

                                R.style.textHeader); 

                TextAppearanceSpan span2 = new TextAppearanceSpan(this, 

                                R.style.textbody); 

                styledText.setSpan(span1, 0, header.length(), 

                                Spannable.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE); 

                styledText.setSpan(span2, header.length() + 1, header.length() + 1 

                                + description.length(), Spannable.SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE); 

                textView.setText(styledText); 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

                return true; 

        } 

} 

قبلی که مبتنی بر  layoutجدید بسیار سریع تر از  layoutدر نهایت مشاهده خواهید کرد که 

RelativeLayout  که در می باشد، عمل می کند. لازم به توضیح استlayout  جاری ازstyling 

HTML  خودداری شده چرا که استفاده از مفسر با تبدلیگرHTML parser  بسیار هزینه بر و سنگین

 می باشد.

 

  (Memory Dumpsتهیه ی روگرفت از حافظه )-7-53

در صورت تمایل می توانید یک روگرفت یا تصویر لحظه ای از حافظه تهیه کرده و سپس آن را به 

 بررسی و تحلیل نمایید.  Eclipseمحیط کاری  Memory Analyzerسطه ی ابزار وا

 Systraceابزار -7-54
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Systrace  به شما این امکان را می دهد تا کارایی اپلیکیشن را خود به طور مسقیم در سطح هسته

 Developer( بررسی نمایید. جهت فعال سازی این ابزار، پس از انتخاب kernel levelی سیستم )

options المان ،Enable traces ( را کلیک نمایید. در کادر محاوره یdialog بعدی، می توانید به )

به عنوان مثال، بایستی  Graphics and Viewها،  eventطور صریح مشخص نمایید از کدام 

 شود(. profileگزارش تحلیلی و جزئی تهیه شود )
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 systrace.py( باز کرده، سپس terminal، یک پنجره ی فرمان )systraceبه منظور استفاده از ابزار 

اجرا نمایید. ممکن  android_sdk_installdir/tools/systrace( directoryرا از پوشه ی اصلی )

 chmod( تنظیم نمایید )در لینوکس executableاست لازم باشد آن را بر روی یک فایل اجرایی )

a+x systrace.py.) 
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اجرا  Eclipseمسقیما از محیط کاری  DDMSایل می توانید ابزار مزبور را از طریق در صورت تم

 نمایید. 

 

 

در نتیجه، ابزار نام برده یک  ( می کند.captureرخدادها را به مدت پنج ثانیه ضبط ) Systraceابزار 

ه و تحلیل ایجاد کرده و به شما این امکان را می دهد تا مشکلات احتمالی را تجزی HTMLفایل 

 نمایید. 
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( از pixel densityشبیه سازی چگالی یا تراکم پیکسلی )-7-55

 طریق خط دستور

(، چگالی پیکسلی و وضوح تصویر command lineشما می توانید با استفاده از خط دستور )

 دستگاه های مختلف اندروید را شبیه سازی کنید. این امر به شما اجازه می دهد تا از یک دستگاه

استفاده کرده و به وسیله ی آن، چگالی پیکسلی و وضوح تصویر دیگر دستگاه های اندروید را 

 شبیه سازی نمایید.

// Set the display size 

adb shell am display-size 600x800 

// Set the display density 

adb shell am display-density 80 

 

سازی پروژه ی اندروید  قالب های آماده یا الگوهای پیاده-7-56

(Android template ) 

 Androidشما می توانید قالب های آماده دلخواه خود را برای ویزاد ساخت پروژه ی اندروید )

project creation wizard تعریف نمایید. جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید )

به لینک های زیر مراجعه نمایید: 

https://plus.google.com/113735310430199015092/posts/XTKTamk4As8. 

( تحت آدرس code templateقالب و الگوهای بیشتر کدنویسی )

https://github.com/jgilfelt/android-adt-templates ل دسترسی می باشد.قاب 

 

گزارش گیری و ثبت اطلاعات مربوط به کارایی موتور -7-57

 (Profile GPU renderingگرافیکی )ابزار 
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یا در دستگاه واقعی اندروید خود، این امکان برای  Settings، داخل Developer Optionsدر بخش 

را فعال نموده و مدت زمان مورد نیاز برای ترسیم  Profile GPU renderingشما وجود دارد که ابزار 

 فریم توسط سیستم را رصد و ثبت نمایید.  128

امکان و راه اندازی مجدد اپلیکیشن، می توانید با فراخوانی دستور زیر در  پس از فعال سازی این

 پنجره ی فرمان، اطلاعات مربوطه را واکشی نمایید. 

adb shell dumpsys gfxinfo your_package 

)سرعت پخش فریم ها( اپلیکیشن با پیمایش به سمت پایین در  frame rateبرای مثال جهت سنجش 

تر موارد، لازم است با اپلیکیشن خود تعامل کنید تا مجبور شود خود را مجددا یک لیست. در بیش

 ترسیم کند.

 را پیدا کنید.  Profile data in msدر گزارش نهایی که در اختیار شما قرار می گیرد، بخشی به نام 

)ترسیم یک آیتم بر  Overdrawتحلیل و بررسی وضعیت -7-58

 روی آیتم دیگر(

Overdraw رخ می دهد که دو آیتم همپوشانی داشته باشند، بدین معنی یک آیتم بر روی  زمانی

آیتم دیگری رسم شود. به طور مثال، می توان به زمانی اشاره کرد که پس زمینه ی کامپوننت 

activity یک ،Window  باشد. حال اگر المانTextView  به اپلیکیشن اضافه شود، این المان طبیعتا

 رسیم شده و قرار می گیرد.ت Windowبر روی 

یک امر طبیعی بوده و رخداد آن مورد انتظار می باشد. با این حال  overdrawبنابراین وضعیت 

توصیه می شود جهت بالا بردن کارایی اپلیکیشن و تجربه ی کاربری، از ترسیم آبجکت های متعدد 

 به صورت بیش از حد خودداری شود. overdrawبر روی هم و رخداد 

و نمودار درختی بسیار پیچیده  view hierarchiesبی رویه می تواند  overdrawیل اصلی رخداد دل

)زمانی که یک پیکسل سه بار ترسیم می  2x overdrawها باشد. به طور کلی وضعیت  viewی 

شود( یک امر طبیعی است اما بیشتر از آن می بایست اجتناب شود چرا که افت کارایی را به دنبال 

 د.دار 
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، Show GPU overdrawو فعال گردن گزینه ی  Development Settingsمی توانید از طریق 

های ترسیم شده بر روی هم را به صورت دیداری در  viewو  overdrawوضعیت رخداده ی 

ها، رنگ به صفحه نمایش تخصیص می  overdrawنمایشگر داشته باشید. این تنظیم بر اساس 

 رنگ بکار رفته را همراه با معنی هر یک شرح می دهد. دهد. جدول زیر مجموعه

رنگ 

 مربوطه
 معنی رنگ

- 
دیگر ترسیم نشده. به عبارت دیگر، وضعیت  viewای بر روی  viewهیچ 

overdraw .رخ نداده است 

 = یک پیکسل دو بار رسم شده است. 1x overdraw آبی

 2x سبز

 قرمز روشن
3x  می تواند کمی مشکل زا باشد. اما با این = یک پیکسل سه بار رسم شده و

 وجود ،نواحی کوچک قرمز هنوز مشکل جدی ایجاد نمی کنند.

 قرمز تیره
4x  بار یا حتی بیشتر ترسیم شده است. این رنگ نشانگر بروز  5= یک پیکسل

 مشکل می باشد.

 

نمودار درختی  پس از دریافت نسخه ی دیداری و بررسی بخش هایی که مشکل زا بودند، می توانید

View  را با ابزارHierarchy Viewer .تحلیل نمایید 

 

ابزار رایگان و متن باز کارا برای تحلیل و بهینه سازی کارایی -7-59

 اپلیکیشن
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برای یافت و برطرف نمودن هدر رفت  Leak Canaryاستفاده از -7-59-1

 (memory leakحافظه )

Leak Canary توان با اپلیکیشن اندروید ادغام نموده و به کمک آن  یک ابزار متن باز است که می

هدر رفت حافظه را به صورت خودکار شناسایی کرد. استفاده از ابزار نام برده بسیار آسان است و 

اضافه نموده و  Gradle build( به فایل dependencyشما می توانید آن را به عنوان کتابخانه )

( نمایید. با این initializeخود مقداردهی اولیه ) applicationسپس کتابخانه ی مزبور را در کلاس 

ها اضافه شده و دقیقا بررسی  activityو گوش فراخوان به چرخه ی حیات  lifecycle listenerکار یک 

 آن ها در زمان مناسب فراخوانی می شود یا خیر. destroyمی کند آیا متد 

بودن به صورت مداوم ویرایش و بروز  open source به علت Canary leakلازم به توضیح است که 

رسانی می شود. جهت اطلاع از نحوه ی بکارگیری این ابزار به آدرس 

https://github.com/square/leakcanary صفحه ی ،Leak Canarys Github  .مراجعه نمایید 

 

 

 

جهت مشاهده ی اطالعات مربوط  AndroidDevMetricsاستفاده از -7-59-2

 کارایی اپلیکیشن به

به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا سرعت اجرای عملیات معمول  AndroidDevMetricsابزار 

 Activity( lifecycleهمچون مقداردهی اولیه ی آبجکت یا فراخوانی توابع مدیریت چرخه ی حیات )

 را تحلیل نماید. (()onResumeو  ()onCreate()،onStart)از جمله 
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 Openیک پروژه ی متن باز ) AndroidDevMetricsور که درباره ی ابزار قبلی گفته شد، همان ط

Source است. بدین معنی که ممکن است به صورت مداوم بروز رسانی شده و مورد ویرایش قرار )

گیرد. برای اطلاع از نحوه ی استفاده از این ابزار متن باز می توانید به آدرس  

https://github.com/frogermcs/androiddevmetrics -  صفحه یAndroidDevMetrics 

 مراجعه نمایید.
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 بخش اول :

  Gradleپروژه های اندرویدی با سیستم  Buildکامپایل / 

برای کامپایل پروژه های اندرویدی را شرح می  Gradleآموزش حاضر نحوه ی استفاده از سیستم 

 آشنا خواهید شد.  build( flavorحوه ی تنظیم نسخه های مختلف )دهد. در این مبحث با ن

 

 برای کامپایل پروژه های اندرویدی Gradleاستفاده از -8-1

 اپلیکیشن های اندروید buildفایل های -8-1-1

مدیریت می شود. زمانی که پروژه  Gradleپروژه های اندرویدی توسط سیستم کامپایل  buildفرایند 

)فایل  build scriptحیط برنامه نویسی اندروید ایجاد می کنید، به دنبال آن ی جدیدی در م

build.gradle نیز به طور خودکار تولید می شوند. در واقع محیط کاری )Android Studio  به صورت

را دربرمی گیرد، از این رو احتیاجی به نصب ابزار یا افزونه ی  Gradleو بستر اجرای  runtimeخودکار 

 گانه وجود ندارد.جدا

طوری طراحی شده که از سناریوهای پیچیده مختلف برای ایجاد اپلیکیشن  Gradle buildسیستم 

 های اندرویدی پشتیبانی کند:

 Multi-distributionندین سرویس گیرنده یا : وضعیتی که یک اپلیکیشن بایستی برای چ

 شرکت اختصاصی تنظیم شود.

 Multi-apk تولید چندین فایل :apk ه ها و از یک اپلیکیشن جهت سازگاری با انواع دستگا

 . apk استفاده ی مجدد از بخش هایی از کد برنامه در این فایل های

تولید می کند، استفاده نمایید  Gradleکه سیستم  wrapper scriptهمچنین می توانید از یک 

(wrapper script :wrapper script ر و اسکریپت که قابلیت یک اسکریپت است که چندین دستو



 

 

818 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 Gradleبه شما امکان می دهد تا یک  wrapperاجرا در برنامه ی اصلی را ندارد، در بر می گیرد(. این 

build ( را بدون اینکه لازم باشد هیچ ابزار و فایل دیگری نصب کنید، از خط دستورcommand line )

 اجرا نمایید.

کلیک می کنید، تسک مربوطه ی  Android Studioی در محیط کار  runزمانی که بر روی دکمه ی 

Gradle  .راه اندازی شده و اپلیکیشن اجرا می شود 

تحت آدرس  Gradleمی توانید به ورژن های مختلف افزونه ی  :نکته

https://jcenter.bintray.com/com/android/tools/build/gradle/  .دسترسی داشته باشید 

 

 ی تبدیل به اپلیکیشن اندروید طی می کندپروسه ای که کد برا-8-1-2
 class.( را به فایل هایی با پسوند java source fileکامپایلر جاوا فایل های حاوی کدهای جاوا )

ها و کدهای زبان میانی بوده و بر روی  bytecodeتبدیل می کند )فایل هایی که دربردانده ی 

JVM  .)اجرا می شودAndroid SDK م یک ابزار به ناdx  دارد که فایل های.class  را به فایل هایی

( تبدیل می کند. تمامی فایل های کلاس اپلیکیشن در Dalvik)فایل های اجرایی  dex.با پسوند 

می شوند. در طی این پروسه تبدیل، اطلاعات مازاد موجود              جایگذاری Dalvikفایل اجرایی 

در چندین  Stringمی شوند. برای مثال، چناچه یک        بهینه  dex.داخل فایل  class.در فایل های 

یا اشاره گر به متغیر مزبور را نزد  referenceتنها یک  dex.وجود داشته باشد، فایل  class.فایل 

 خود نگه می دارد.

 متناظر هستند.  class.از نظر حجم بسیار سبک تر از فایل های   dex.فایل های 

 apk.همگی در قالب یک فایل  XMLو فایل های  imageمنابع و محتوا همچون و سایر  dex.فایل 

 گنجانده می شوند. این وظیفه را ابزار پکیج بندی منابع و محتوای اپلیکیشن های اندرویدی به نام 

aapt (Android Asset Packaging Tool .بر عهده دارد ) 
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زم برای اجرای اپلیکیشن اندروید بوده و به خروجی، دربردارنده ی تمامی داده های لا apk.فایل 

 قابل نصب بر روی دستگاه اندرویدی می باشد.  adbراحتی از طریق ابزار 

تمامی  runtimeبه عنوان ابزار بارگذاری و اجرا /  Android RunTimeبه بعد،  5.0از ویرایش 

یکیشن را درست به یک قابلیت است که اپل ARTاپلیکیشن های اندرویدی ایفای نقش می کند. 

مجرد درخواست کاربر لود کرده و اجرا می کند. بدین وسیله سرعت اجرای اپلیکیشن به مراتب 

از تلفیقی از دو روش  ARTاستفاده می شد، بالا می رود. در واقع  Dalvikنسبت به زمانی که از 

)ترجمه ی کد  Just-in-Time)ترجمه ی کد زودتر از درخواست کاربر( و  Ahead of Timeکامپایل 

به محض درخواست کاربر( استفاده می کند. به هنگام نصب یک اپلیکیشن بر روی دستگاه 

 اندرویدی، کد اپلیکیشن به زبان ماشین ترجمه می شود. 

که خروجی مجموعه ابزار اندروید می باشد را تحویل گرفته و آن را به یک  dex.فایل  dex2oatابزار 

، کد کامپایل dexتبدیل می کند. این فایل حاوی کد  Executable and Linkable( با فرمت EFLفایل )

 می باشد.  meta-dataو  native codeشده برای سخت افزار و محیط جاوا / 

 (command lineاز خط دستور ) Gradleراه اندازی 

ستور زیر را از خود را از خط دستور اجرا کنید. برای این منظور، د Gradle buildمی توانید فایل 

بر روی دستگاه  Gradle( اجرا نمایید. لازم است main project directoryپوشه ی اصلی پروژه )

( را برای Gradle wrapper gradlew) Gradleمربوطه نصب شده باشد و یا کد دربرگیرنده ی 

را  Gradleخود به صورت خودکار سیستم  wrapperبکار ببرید. در صورت لزوم  buildاجرای 

را با شرح کاربرد مشاهده می  Android Gradleهای مهم  taskدانلود می کند. در زیر لیست 

 شود:  
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 شرح کاربرد دستور

./gradlew build 

و کامپایل نموده و هر  buildپروژه را 

را اجرا  checkو  assembleدو تسک 

 می کند.

./gradlew clean build 
ل و پروژه را کامل از صفر کامپای

build .می کند 

./gradlew clean build 
و کامپایل می  buildپروژه را از صفر 

 کند.

./gradlew test .تست ها را اجرا می کند 

./gradlew connectedAndroidTest 
تست های مبتنی بر 

instrumentation .را اجرا می کند 

 را فراخوانی کنید. gradle wrapperهای موجود، دستور  taskجهت مشاهده ی تمامی 

gradle build 

# alternatively speedup second grandle build by holding it in memory 

# gradle build --daemon 

ایجاد می شود. به  Gradle buildبرای قرارگیری خروجی  buildبا اجرای این دستور، یک پوشه ی 

ایجاد  build/outputs/apkدر پوشه ی  apk.دو فایل با پسوند  Gradle buildصورت پیش فرض، 

 می کند.   

خود بر روی دستگاه مجازی جاوا  unit testو راه اندازی تست های نرم افزاری  buildبه منظور 

(JVM.دستور زیر را فراخوانی کنید ،) 

gradle test 

 

بر روی دستگاه  خود instrumentationو راه اندازی تست های مبتنی بر  buildحال جهت کامپایل، 

 واقعی اندروید، دستور زیر را اجرا نمایید.

gradle connectedCheck 
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 resource shrinkingیا-8-1-3
، قادر است با استفاده از روش بهینه سازی منابع Gradleپروژه  buildسیستم کامپایل و 

(resource shrinking در زمان کامپایل و )build  ضروری جاوا را حذف پروژه، کلاس ها و منابع غیر

نماید. بدین معنی که منابع بلااستفاده از پکیج اپلیکیشن به صورت خودکار حذف می شوند. علاوه 

بر آن، تمامی منابع غیرضروری از کتابخانه هایی که مورد استفاده ی پروژه هستند، حذف شده 

 می یابد.   حجم نرم افزار به طور قابل توجهی کاهش 

خود  build(، محتوای فایل resource shrinkingی قابلیت بیهنه سازی منابع )به منظور فعال ساز 

 را به صورت زیر ویرایش کنید.

android { 

    ... 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled true 

            shrinkResources true 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

} 

ها و اعالن ورژن کتابخانه های الزم خارج از  dependencyتعریف -8-1-4

 dependencies( closureبدنه ی بستار )
ی یک روش بهینه که استفاده از آن بسیار توصیه می شود، تعریف ورژن نیازمندی های کتابخانه 

می باشد. بدین  dependencies( closure( خارج از بدنه ی بستار )library dependenciesخود )

 به غایت آسان تر می شود. maintenanceوسیله نگهداشت و 

ext { 

    // App dependencies 

    junitVersion = '4.12' 

    mockitoVersion = '1.10.19' 

    powerMockito = '1.6.2' 

    hamcrestVersion = '1.3' 

} 

dependencies { 

    // Dependencies for local unit tests 

    testCompile "junit:junit:$junitVersion" 

    testCompile "org.mockito:mockito-all:$mockitoVersion" 

    testCompile "org.hamcrest:hamcrest-all:$hamcrestVersion" 

    testCompile "org.powermock:powermock-module-junit4:$powerMockito" 
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    testCompile "org.powermock:powermock-api-mockito:$ext.powerMockito" 

} 

 

(، می توانید، برای مثال، با پارامتر rootاصلی ) buildداخل فایل  extپس از قرار دادن بستار  :توجه

$'rootProject.ext.junitVersion'  به راحتی بهproperty  .ها و خواص آن دسترسی داشته باشید 

 

8-2-build ( و کامپایل ورژن هایflavor مختلف از اپلیکیشن )

 اندرویدی خود

 build (build flavor )انواع -8-2-1
دربردارنده ی کد برای اشکال  debug)ورژن  debugدارد:  buildبه طور پیش فرض، اندروید دو نوع 

)ورژن آماده و بهینه سازی شده برای اجرا(. برای این  release( و loggingی و مقداری گزارش یا زدای

        ، buildانواع 

دو ورژن دارد که هر دو یک  buildایجاد نمایید ) Gradle buildهای مختلف در  flavorمی توانید 

ری های مختلف تولید می شوند برای سرویس گیرنده و مشت flavorنسخه از اپلیکیشن هستند، اما 

 مانند نسخه ی پولی و رایگان از یک اپلیکیشن(. 

های مختلفی از یک اپلیکیشن تولید و مدیریت کند.  flavorقادر است  Gradle buildسیستم 

product flavor  بیانگر یک ورژن اختصاصی از اپلیکیشن می باشد. این امر امکانی را فراهم می کند

یا منابع مورد استفاده ی پروژه برای نسخه های مختلف اپلیکیشن مورد  codebaseز تا بخش هایی ا

 نظر متفاوت باشد. 

(، ورژن های device categoryبرای مثال، می توانید برای انواع دستگاه ها همچون گوشی یا تبلت )

ن به نسخه ی ( تولید نمایید. به عنوان یک مورد استفاده ی دیگر می تواbuild varaintمختلف )

پولی و رایگان اپلیکیشن مورد نظر اشاره کرد. همچنین زمانی که قصد دارید به هنگام اجرای تست 

 بر روی اپلیکیشن، منابع و کلاس های متفاوت را بکار ببرید.
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  Gradle buildدر فایل  flavorتعریف انواع -8-2-2
خه های ، نس app/build.gradleی فایل در محتوا productFlavorsمی توانید با استفاده از بستار 

 مختلف از اپلیکیشن نهایی خود اعلان نمایید. 

productFlavors { 

    prod { 

        applicationId = "com.vogella.android.gradlebuildflavors.prod" 

        versionName = "1.0-paid" 

    } 

    mock { 

        applicationId = "com.vogella.android.gradlebuildflavors.mock" 

        versionName = "1.0-free" 

    } 

} 

 

 ممکن است ظاهری مشابه زیر داشته باشد. build.gradleمحتوای کل فایل 

 
apply plugin: 'com.android.application' 

android { 

    compileSdkVersion 22 

    buildToolsVersion "22.0.1" 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.exam.gradleexamples" 

        minSdkVersion 19 

        targetSdkVersion 22 

        versionCode 1 

        versionName "1.0" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

    productFlavors { 

        prod { 

            applicationId = "com.vogella.android.gradlebuildflavors.prod" 

            versionName = "1.0-paid" 

        } 

        mock { 

            applicationId = "com.vogella.android.gradlebuildflavors.mock" 

            versionName = "1.0-free" 

        } 

    } 

} 

dependencies { 

    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 

    compile 'com.android.support:appcompat-v7:22.0.0' 
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    testCompile 'junit:junit:4.+' 

} 

 

 Androidو ورژن های مختلف از اپلیکیشن، می توانید داخل محیط کاری  flavorپس از اعلان 

Studio تمامی ورژن های مختلف از اپلیکیشن خود را در کادر ،Build Variants  مشاهده و انتخاب

 نمایید.

 

 ها و ورژن های مختلف اپلیکیشن  flavorارائه ی منابع مختلف برای -8-2-3

مورد نظر، می بایست پوشه های مختلفی  flavorبه منظور تعریف قابلیت و امکانات مختلف برای 

 ایجاد نمایید.  /app/srcهای مشخص شده در پوشه ی  flavorبرای 

انی یک ، منابع کلی و اصلی را بازنویسی می کند. به طور مثال، زمflavorمنابع مختص به هر 

، آن آیکونی Androidو کامپایل  build، سیستم معین تعیین کرده باشید flavorآیکون متفاوت برای 

 می کند. مورد نظر تعریف شده را به عنوان آیکون اپلیکیشن انتخاب flavorکه ویژه ی 

 های مختلف از اپلیکیشن flavorهای متفاوت برا  source setتعریف -8-2-4
از  flavorشناخته می شود. هر  source setsدر اصطلاح  /srcقیم در پوشه ی دایرکتوری های م

 اختصاصی خود را داشته باشد. source setمی تواند    نرم افزار 

ها و منابع پروژه  resourceها )فایل های حاوی کدهای جاوا( مانند  code fileلازم به ذکر است که 

 flavorام می گردند. به طور مثال، شما نمی توانید در یک جایگزین نمی شوند، بلکه با یکدیگر ادغ

داشته  /app/main/javaرا در پوشه ی  com.example.MainActivityاز اپلیکیشن خود اکتیویتی 
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مزبور داشته باشید. در صورتی  activityدیگر، نسخه ی پیاده سازی شده ی دیگری از  flavorو در 

داشته باشید، یک پیغام خطا در خصوص وجود کلاس  activity که دو نسخه ی پیاده سازی شده از

 ( صادر می شود.  duplicate classهای تکراری )

اصلی پروژه و سپس ایجاد یک  source folderبا این وجود می توانید با جلوگیری از ایجاد کلاس در 

سازی شده ی متفاوتی از اپلیکیشن خود نسخه ی پیاده  flavor، برای هر flavorکلاس مجزا در هر 

  ( داشته باشید.activityاز یک کلاس )برای مثال 

 های مختلف  flavorتمرین: ساخت اپلیکیشن های اندرویدی با 

 هدف اصلی از این تمرین

 mockو  prodمختلف به ترتیب به نام های  flavorدر تمرین جاری، یک اپلیکیشن اندرویدی با دو 

 می کنید.             ایجاد 

مورد استفاده قرار می دهد. در نمونه ی اول، فایل  prodمنابع متفاوتی از نسخه ی  mockنسخه ی 

strings.xml  مستقر درfolder/project ( بازنویسیoverride می شود. اینکه کدام ورژن )build 

 قابل تعریف است. Build Variantsباشد، از طریق کادر 

 ساخت پروژه ی جدید اندروید

و با اسم پکیج  Empty Activity( templateوژه ی جدید بر اساس قالب آماده )یک پر 

com.vogella.android.gradlebuildflavors  .ایجاد نمایید 

 تعریف کنید. "mock"و  "prod"به نام های  app/build.gradleجدید در فایل  flavorدو 

apply plugin: 'com.android.application' 

android { 

    compileSdkVersion 22 

    buildToolsVersion "22.0.1" 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.exam.gradleexamples" 
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        minSdkVersion 19 

        targetSdkVersion 22 

        versionCode 1 

        versionName "1.0" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

    productFlavors { 

        prod { 

            applicationId = "com.vogella.android.gradlebuildflavors.prod" 

            versionName = "1.0-paid" 

        } 

        mock { 

            applicationId = "com.vogella.android.gradlebuildflavors.mock" 

            versionName = "1.0-free" 

        } 

    } 

} 

dependencies { 

    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 

    compile 'com.android.support:appcompat-v7:22.0.0' 

    testCompile 'junit:junit:4.+' 

} 

 Androidنام برده را ایجاد نمایید. اگر  flavor( برای دو folder structure) ساختار درختی پوشه ها

resource directory  را انتخاب کنید، در آن صورت می توانیدflavor رد نظر را در پنجره ی محاوره مو

 ای زیر، همانند تصویر حاضر، انتخاب نمایید. 
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مربوطه کپی کرده و جایگذاری  flavorبه پوشه ی مناسب از  mainرا از پوشه ی  strings.xmlفایل 

 نمایید.

های به ترتیب به مقدار  flavorرا برای هر  strings.xmlاز فایل  hello_worldمقدار متغیر رشته ای 

Mock World! و Prod World! .تغییر دهید 

<resources> 

    <string name="app_name">Flavor</string> 

    <string name="hello_world">Mock World! </string> 

</resources> 

 

<resources> 

    <string name="app_name">Flavor</string> 

    <string name="hello_world">Prod World! </string> 

</resources> 
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 اعتبارسنجی و تست پروژه-8-2-5
و  را انتخاب کرده mockDebug، گزینه ی Android Studioمحیط کاری  Build Variantدر کادر 

 اپلیکیشن را جهت تست اجرا نمایید. 

 

 mockا از ( ر !Mock Worldزمانی که اپلیکیشن را اجرا می کنید، می بایست رشته ی مربوطه )

flavor  مشاهده نمایید. اکنونprod flavor  را انتخاب کرده و اجرا نمایید. مقدار رشته ای مربوطه

(Prod Word!.بایستی در نمایشگر قابل مشاهده باشد )  
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  Gradleپروژه از طریق خط دستور  buildکامپایل و -8-2-6
های اپلیکیشن خود  flavorرمان، تمامی در پنجره ی ف gradlew build/.می توانید با درج دستور 

 را اجرا نمایید. 

 gradle flavorهای مختلف از یک اپلیکشن ) flavorتست ورژن یا -8-2-7

 های یک اپلیکیشن(

با پیاده سازی زیر ایجاد کنید. این کلاس به وسیله ی یک آبجکت  ShareIntentBuilderکلاسی به نام 

intent  که داده ها را به اشتراک( می گذاردshare intent و یک متد )static ،activity  دیگری را

 راه اندازی می نماید. 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

public class ShareIntentBuilder { 

    public static void startSendActivity(Context context, String title, String body) { 

        Intent intent = new Intent(); 

        intent.setAction(Intent.ACTION_SEND); 

        intent.putExtra(Intent.EXTRA_TITLE, title); 

        intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, body); 

        intent.setType("text/plain"); 

        Intent chooserIntent = Intent.createChooser(intent, context.getResources().getText(R.string.share)); 

        chooserIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

        context.startActivity(chooserIntent); 

    } 

 

 flavorر د MainActivityپیاده سازی نسخه های مختلف از کالس -8-2-8

 مورد نظر از اپلیکیشن
را در سطح خود تعریف کرده و به عنوان پارامتر به  intentای که این آبجکت  activityاجازه دهید 

انتخاب شده بود،  ”flavor “mockجایگزین گردد. چنانچه  mock flavorبیرون ارسال می کند، در 

 ”prod“ی را نمایش می دهد. در صورتی که دیگر راه اندازی کنید که داده های ارسال activityیک 

flavor  ،انتخاب شده باشدintent  مشترک بین دوactivity .را ارسال کنید 
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 flavorلازم به ذکر است که کلاس ها قابل بازنویسی نیستند. شما بایستی کلاس ها را در : توجه

  اصلی ایجاد کنید. flavorهای ویژه ی هر یک و نه در 

  Gradle buildصاصی فایل تنظیم اخت-8-3

 خروجی apkویرایش اسم فایل -8-3-1
apply plugin: 'com.android.application' 

android { 

        // more 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

       applicationVariants.all { variant -> 

           variant.outputs.each { output -> 

               def file = output.outputFile 

               def filename = file.name.replace("app", "lars") 

               output.outputFile = new File(file.parent, filename) 

           } 

       } 

// more 

} 

  debug buildمجزا برای  keystoreتعریف -8-3-2

 درجبرای  :keystoreمجزا تعریف نمایید ) keystoreخود یک  build.gradleمی توانید در فایل 

(. برای شود استفاده می keystore از یخروج APK فایلروی بر  خالق یک پروژه ی اندرویدیامضای 

-http://tools.android.com/tech-docs/new-buildمشاهده ی جزئیات بیشتر به آدرس 

system/user-guide .مراجعه فرمایید 

اپلیکیشن مورد نظر به صورت زیر  debugرا ویژه ی نسخه ی  Keystoreبه طور مثال می توانید 

 ویرایش نمایید.

android { 

    signingConfigs { 

        debug { 

            storeFile file("your.keystore") 

        } 

    } 
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} 

کردن یک پروژه ی خروجی گرفته شده از  migrateانتقال / -8-4

  Gradleبه  Eclipseمحیط 

در  Eclipse( یک پروژه ی خروجی گرفته شده از importوارد کردن )-8-4-1

  Android Studioمحیط کاری 

پروژه های اندرویدی به دو روش متفاوت )با دو نحوه ی تنظیم و پیکربندی( سازمان دهی می 

توسط ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن  2013. یک روش پیکربندی قدیمی که تا سال 1شوند: 

ختی . دیگری از ساختار در2( استفاده می شد Eclipse ADT)  Eclipseهای اندرویدی محیط کاری

استفاده می کند. می توان سیستم  Gradle build structureجدید برای سازماندهی پروژه به نام 

Gradle  .را طوری تنظیم کرد که از هر دو فرمت ذکر شده برای پیکربندی پروژه استفاده کند 

اضافه  Eclipseمورد نیاز را به پروژه ی اندرویدی خروجی گرفته شده از  Gradleپس از اینکه فایل 

کنید. برای این  Android Studioنمودید، می توانید پروژه ی خود را وارد محیط برنامه نویسی 

 Importاز منوی اصلی کلیک کرده و گزینه ی  Fileمنظور کافی است داخل محیط مزبور، بر روی 

Project  را انتخاب نمایید. سپس پوشه ی پروژه و فایلGradle build ب کنید.  مربوطه را انتخا 

به پروژه ی اندرویدی که از محیط  Gradleاضافه کردن فایل -8-4-2

Eclipse  خروجی گرفته شده است 
 ( پروژه اضافه نمایید.rootخود را به پوشه ی اصلی ) build.gradleبرای نیل به این هدف، فایل 

buildscript { 

    repositories { 

        mavenCentral() 

    } 

    dependencies { 

        classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.2.0-beta3' 

    } 

} 

apply plugin: 'com.android.application' 

android { 

     lintOptions { 

          abortOnError false 

      } 
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    compileSdkVersion 22 

    buildToolsVersion "21.1.2" 

                defaultConfig { 

                        targetSdkVersion 22 

                } 

    sourceSets { 

        main { 

            manifest.srcFile 'AndroidManifest.xml' 

            java.srcDirs = ['src'] 

            resources.srcDirs = ['src'] 

            aidl.srcDirs = ['src'] 

            renderscript.srcDirs = ['src'] 

            res.srcDirs = ['res'] 

            assets.srcDirs = ['assets'] 

        } 

        // Move the build types to build-types/<type> 

        // For instance, build-types/debug/java, build-types/debug/AndroidManifest.xml, ... 

        // This moves them out of them default location under src/<type>/... which would 

        // conflict with src/ being used by the main source set. 

        // Adding new build types or product flavors should be accompanied 

        // by a similar customization. 

        debug.setRoot('build-types/debug') 

        release.setRoot('build-types/release') 

    } 

} 

 

 

 

 بخش دوم :

( build serverاستفاده از سرور کامپایل و اجرای پروژه )

Jenkins  جهتbuild  ویدیو اجرای اپلیکیشن های اندر 

 buildجهت  Jenkinsآموزش حاضر اطلاعاتی در خصوص نحوه ی استفاده از سرور کامپایل پروژه ی 

 پروژه های اندرویدی در اختیار شما قرار می دهد.
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 Jenkinsکامپایل و اجرای پروژه های اندرویدی با -8-5

 Jenkins( با build jobپیش نیازهای کامپایل پروژه )-8-5-1
Jenkins جهت انجام  ت اپلیکیشن های اندرویدی را به صورت خودکار کامپایل و تست نماید.قادر اس

، بایستی تنظیمات و ابزار Jenkinsبر روی  build jobپروسه ی کامپایل و اجرای پروژه و ایجاد یک 

را به صورت آماده داشته باشید. ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن اندروید خود به  buildمورد نیاز 

معتبر تولید می کند که برنامه نویس می تواند از در  Gradle buildرت پیش فرض یک فایل صو

Jenkins  .استفاده کند 

 

 

 Androidنصب مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی نرم افزار اندروید )-8-5-2

SDK ) 
ل از قبل بر روی سرویس دهنده نصب باشد. در صورتی که سرور کامپای Android SDKلازم است 

یا هماهنگ سازی ورودی و خروجی کاربر با  display serverبرنامه ی  build serverو اجرای پروژه یا 

را از طریق خط دستور  Android SDKباقی سیستم عامل، سخت افزار را نداشته باشد، بایستی 

(command line اجرا نمایید. همچنین لازم است مکان قرارگیری )Android SDK ه ی جهت استفاد

Jenkins .را مشخص نمایید 

# download the Android SDK via wget 

# for the correct URL see http://developer.android.com/sdk/index.html 

# and look in the section "SDK Tools Only" 

wget <link from the above website> 

# example 

# wget http://dl.google.com/android/android-sdk_r24.2-linux.tgz 

# unpack it 

tar zxvf filename 

# Add the new directory to your patch 

# assumes you exported it to /opt/ 

# this must be set for the Jenkins user 

export ANDROID_HOME="/opt/android-sdk-linux" 

export PATH="$ANDROID_HOME/tools:$ANDROID_HOME/platform-tools:$PATH" 

// run this as Jenkins user 
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android update sdk --no-ui 

های نصب شده را مشاهده کنید  ABIمی توانید  android list targetsبا استفاده از دستور 

(Application Binary Interface یا ABI یک یا عامل سیستم و اپلیکیشن بین پایین-سطح رابط یک 

 ید.، لازم است آن را مانند زیر نصب نمایABI(. در صورت عدم وجود نمایدمی ایجاد دیگر افزاررمن

 

android update sdk --all --filter sys-img-armeabi-v7a-android-23 --no-ui --force 

 

 

  Jenkinsهای  plug-inنصب افزونه ها یا -8-5-3
یدی ، لازم استتتتتت افزونه های زیر را Jenkins( با build) جهت کامپایل و اجرای پروژه های اندرو

 نصب نمایید:

  افزونه یGradle. 

  افزونه یGit –  در صورتی کهGit .برای منابع پروژه مورد استفاده قرار گرفته شده باشد 

 ( افزونه ی شبیه ساز اندرویدAndroid Emulator )–  به توسعه دهنده امکان می دهد تا

( را اجرا و فعال کرده و تا زمانی که شتتتبیه ستتاز android emulatorشتتتبیه ستتتاز اندروید )

( را متوقف ستتتازد. برای تستتتت buildکاملا اجرا نشتتتده، پروستتته ی کامپایل و اجرای پروژه )

 اپلیکشن های اندروید مورد نیاز می باشد.

 برای اپلیکیشن های اندرویدی  build jobایجاد -8-5-4
مربوطه  job، اسم New Job، پس از انتخاب Jenkinsاندرویدی در  های build jobبه منظور ایجاد 

 را انتخاب کنید. Build a free-style software projectرا وارد کنید. حال گزینه ی 
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 ( شود.cloneباید از کجا کپی ) sourceسپس می بایست مشخص کنید که منبع و 

 

build trigger  بالا، دلخواه را انتخاب کنید. در تصویرjob  ،و عملیات زمان بندی شده مورد نظر

 ( را چک می کند.Gitانتخابی ) repositoryدقیقه یکبار  15هر 
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ها و عملیات زمان بندی  job( به Gradle build step) Gradleیک مرحله کامپایل و اجرا با سیستم 

Jenkins  .اضافه نمایید 
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 خود را اجرا نمایید. Android buildید پس از طی نمودن مراحل فوق بایستی بتوان

 اجرای تست بر روی دستگاه -8-5-5
بر روی دستگاه دلخواه خود، باید یک دستگاه مجازی و  instrumentationجهت اجرای تست های 

   ( اندروید راه اندازی نمایید.virtual deviceشبیه ساز محیط )

ستی انتخاب شده باشد چرا که عملیات نبای Show emulator windowدقت کنید که گزینه ی 

 وابسته باشد.  display serverشما نباید به حضور یک برنامه ی  jobزمان بندی شده یا 
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 test، بایستی از instrumentationجهت اجرای تست و تست های 

connectedAndroidTest target .استفاده کنید 

 ه های اندرویدیپروژ buildدیگر افزونه های مفید برای -8-5-6
 Android Emulator Plugin –  از یکjob  دیگر با گزینه یBuild multi-configuration 

project  پشتیبانی می کند. این گزینه به شما امکان می دهد تا همزمان یک پروژه را بر
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روی چندین نسخه ی تنظیم شده از شبیه ساز تست نمایید. به طور مثال می توانید پروژه 

 ا زبان ها، چگالی پیکسلی و وضوح تصویر مختلف تست نمایید.را ب

ساده یا کامپایل و اجرای تست بر روی پروژه را  buildوظیفه ی  jobوجود دارد. یک  jobمعمولا دو 

برای تست پروژه بر روی شبیه سازهایی با تنظیمات و پیکربندی متفاوت  jobبر عهده دارد. دیگری یک 

 است.

است که به شما امکان می  Lintبرد دیگری که بد نیست به آن اشاره شود، افزونه ی افزونه ی پر کار

پیدا کرده و برطرف  Jenkinsدهد تا ساختارهای مشکوک به داشتن خطا در کد پروژه را به واسطه ی 

 نمایید.

-https://wiki.jenkinsبرای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی این افزونه می توانید به آدرس 

ci.org/display/JENKINS/Android+Lint+Plugin .مراجعه نمایید 
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 بخش سوم :

)پل برقراری  Android Debug Bridgeاستفاده از ابزار 

ارتباط و کنترل دستگاه یا شبیه ساز محیط اندرویدی و 

 خطازدایی کد(

ا شبیه ساز به دستگاه واقعی ی ADBآموزش حاضر شرح می دهد چگونه با استفاده از ابزار 

 ( متصل شده و آن را مدیریت کنید.AVDمحیط اندروید )

ابزار دسترسی، مدیریت و اشکال زدایی پروژه ی اندرویدی / -8-6

ADB  

Android Debug Bridge یا به اختصار  ADB شبیه ساز  کنترل و ارتباط جهت دستور خط ابزار یک

(Emulator) نظیر متعددی کاربردی دستورات واست  سیستم به متصل اندرویدی دستگاه یا 

برای  را…  و شبیه ساز روی بر مستقر های فایل به دسترسی ، محیط شبیه ساز روی بر برنامه نصب

 برنامه نویس فراهم می کند. 

در خط فرمان، به دستگاه اندرویدی خود دسترسی پیدا کنید.  adbمی توانید با درج دستور 

( به راحتی امکان پذیر می باشد، اما جهت دسترسی AVDزی )دسترسی و اتصال به یک دستگاه مجا

 rootشود. هر چند که دستگاه های  rootکامل به دستگاه واقعی اندروید لازم است که آن دستگاه 

قابل دسترسی هستند، اما در آن صورت توسعه دهنده صرفا در سطح یک کاربر  adbنشده نیز با 

 عادی اجازه دسترسی خواهد داشت.

موجود می باشد. به منظور دسترسی   platform-tools/[android-sdks]در پوشه ی  adbار ابز 

 اضافه نمایید. pathمتغیر  کامل به این ابزار، بایستی آن را به
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adb  به شما امکان می دهد تا دستوراتی را به دستگاه اندرویدی خود ارسال کرده، فایل هایی را در

 shellنمایید. همچنین امکان دسترسی از خط فرمان به سرور راه دور ) آن قرار داده یا از آن واکشی

access و دستگاه اندروید را فراهم آورده و به توسعه دهنده اجازه می دهد تا اطلاعاتی نظیر میزان )

مصرف حافظه دستگاه را مشاهده نماید. مبحث زیر نحوه ی استفاده از دستورات مربوطه را برای 

 .شما شرح می دهد

در صورتی که چندین دستگاه اندرویدی فعال و در حال اجرا داشته باشید، می توانید دستوراتی را 

 به دستگاه ارسال کنید. 

# Lists all devices 

adb devices 

#Result 

List of devices attached 

emulator-5554 attached 

emulator-5555 attached 

# Issue a command to a specific device 

adb -s emulator-5554 shell 

 

  adb استفاده از-8-7

 ( command lineاز خط دستور ) activityاجرای یک -8-7-1

 کپی فایل ها 

می توانید با درج دستور زیر در خط فرمان، یک فایل را از دستگاه کپی کرده یا در آن جایگذاری 

 کنید.

adb shell am start -n yourpackagename/.activityname 

 

 

 

 

  adbحذف اپلیکیشن از دستگاه به وسیله ی دستورات -8-8
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( از دستگاه میزبان shellمی توانید یک اپلیکیشن اندرویدی را با دستورات خط فرمان )از طریق 

را تغییر داده و سپس به راحتی  data/app (cd /data/app)حذف نمایید. کافی است پوشه ی 

 ف نمایید.اپلیکیشن اندرویدی را حذ

، با ذکر اسم پکیج از دستگاه adbدر صورت تمایل می توانید یک اپلیکیشن را به وسیله ی دستورات 

 حذف نمایید.

adb uninstall <packagename> 

 

  Telnetاتصال به دستگاه با استفاده از -8-9

ندرویدی به دستگاه ا telnet، به واسطه ی adbدر صورت تمایل می توانید بجای استفاده از 

دلخواه وصل شوید. این به شما امکان می دهد تا برخی از بسترها همچون تماس دریافتی را 

شبیه سازی کنید، وضعیت اتصال به شبکه را ویرایش نموده و وضعیت جغرافیایی خود را تنظیم  

 "telnet localhost 5554"کنید. به منظور اتصال به دستگاه شبیه سازی شده کافی است از 

را اجرا  exitیا  quitنیز کافی است دستور  consoleتفاده کنید. جهت خروج از فضای کاری اس

 نمایید. 

و تماس دریافتی، می توانید  smsبه طور مثال، جهت تغییر تنظیمات گوشی، یا به منظور دریافت 

 از دستورات زیر استفاده کنید. 

# connects to device 

telnet localhost 5554 

# set the power level 

power status full 

power status charging 

# make a call to the device 

gsm call 012041293123 

# send a sms to the device 

sms send 12345 Will be home soon 

# set the geo location 

geo fix 48 51 

 

  dumpsysدریافت اطلاعات سیستمی با ابزار خط دستور -8-10
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 adb dumpsysدستور -8-10-1
دستور فوق به شما اجازه می دهد تا اطلاعات مربوط به سیستم اندروید و اپلیکیشن های در حال 

 اجرا ضبط کرده و آن ها را رصد نمایید.

 جهت بازیابی اطلاعات مربوطه به میزان مصرف حافظه، می توانید دستور زیر را فراخوانی کنید.

adb shell dumpsys meminfo <package.name> 

  dumpsysمروری بر میزان مصرف حافظه با دستور -8-10-2

تمامی اپلیکیشن های نصب شده بر روی دستگاه را بر اساس میزان  adb shell procrankدستور 

مصرف حافظه لیست می کند. لازم به ذکر است که دستور نام برده بر روی دستگاه واقعی اندروید 

ت واکشی لیست اپلیکیشن ها بر اساس میزان مصرف حافظه در دستگاه واقعی، کار نمی کند. جه

 را فراخوانی کنید. adb shell dumpsys meminfoبایستی دستور 

 واکشی اطالعات درباره ی عملیات و تسک های زمان بندی شده-8-10-3

را  adb shell dumpsys alarmجهت کسب اطلاعات در خصوص اپلیکیشن، کافی است دستور 

همراه با اسم پکیج پروژه در خط فرمان فراخوانی کنید. خروجی ممکن است ظاهری مشابه زیر 

 داشته باشد:

  RTC #6: Alarm{434a1234 type 1 com.example} 

    type=1 whenElapsed=608198149 when=+12m13s122ms window=-1 repeatInterval=0 count=0 

    operation=PendingIntent{430cf612: PendingIntentRecord{*43bbf887* com.vogella startService}} 

 

 دقیقه تنظیم شده است. 12همان طور که مشاهده می کنید، هشدار برای حدودا 

 adb shellمعلق(، دستور  intent) pending intentجهت کسب اطلاعات لازم در خصوص 

dumpsys activity intents  را اجرا کرده وID  مربوط بهPendingIntentRecord  در این مثال(

43bbf887( را به عنوان پارامتر ارسال کنید ) PendingIntent راه از درخواست عملیات ) تلفیقی

 جزییات عملیات،  broadcastسرویس یا ارسال یکاجرا و فراخوانی یک  ،دیگر activity اندازی یک

ارسال  اپلیکیشن هاه ایجاد شده می تواند به سایر است. نمون  context)و  intent )در قالب 

و حذف  pendingintent  اپلیکیشن تولید کننده ی خاتمه یافتنتا با کمک آنها حتی پس از  گردد
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 flag با برخورداری از PendingIntent آّبجکت . همچنینگیردانجام  معینی عملیاتی ،آن از حافظه

 ،نهیا  موجود است pendingintent   کلاس ه نمونه ای از آناینک با توجه بههایی که عملکرد آنرا 

 (:نمایدمی  مدیریت

  * PendingIntentRecord{43bbf887 com.vogella startService} 

    uid=10042 packageName=com.vogella type=startService flags=0x0 

    requestIntent=act=MY_ACTION cmp=com.vogella/.MyService (has extras) 

 

 تسک هایی که اطالعات مربوط به مصرف باتری را واکشی می کنند

اندروید، شما می توانید با فراخوانی دستور زیر در خط فرمان، اطلاعات مربوط  5.0از ویرایش 

 به میزان مصرف باتری را واکشی نمایید:

adb shell dumpsys batterystats --charged <package-name> 
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 بخش اول :
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اندروید و  Location APIتوابع کتابخانه ای مکان یابی / 

 fused location providerابزار 

 را به شما آموزش می دهد. fused location providerآموزش حاضر نحوه ی استفاده از ابزار 

  Android Location APIتوابع کتابخانه ای مکان یابی اندروید / 

 اطالعات مربوط به مکان جغرافیایی دستگاه بدست آوردن 
امروزه اغلب دستگاه های مبتنی بر سیستم عامل اندروید این امکان را برای کاربران فراهم می 

یا  GPS ،wifiکنند تا مکان جغرافیایی جاری دستگاه را بدست بیاورند. این امر از طریق ماژول 

 می باشد.  تکنیک مثلث سازی برج های مخابراتی امکان پذیر

Google Play  با استفاده ازfused location provider  آخرین مکان جغرافیایی دستگاه جاری را

 بازیابی می کند.

 نصب
به  dependencyرا در قالب  Google play، سرویس location managerبه منظور استفاده از 

 اضافه نمایید. build.gradleفایل 

dependencies { 

        compile 'com.google.android.gms:play-services:9.2.0' 

        compile 'com.google.android.gms:play-services-location:9.2.0' 

    } 

 ، اعلان نمایید.manifestهمچنین بایستی مجوز مورد نیاز را در فایل تنظمیات اپلیکیشن اندرویدی، 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> 

 LocationManagerاستفاده از 
 fuse locationاکنون می توانید به آخرین مکان جغرافیایی دستگاه دسترسی داشته باشید. 

provider  توابع کتابخانه ای نوین و کارایی در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که کار مکان
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یر مثالی را مشاهده می کنید که از این توابع برای واکشی اطلاعات یابی را انجام می دهد. در ز 

 مکان جاری دستگاه استفاده می کند. 

بدست آوردن مختصات جغرافیایی به صورت دو طرفه                                     

(forward and reverse geocoding) 
ات جغرافیایی )عرض و طول به شما این امکان را می دهد تا مختص Geocoderکلاس 

جغرافیایی( یک مکان را بر اساس آدرس ارائه شده بدست آورده و بالعکس )بر اساس عرض و 

طول جغرافیایی ارائه شده، آدرس دقیق مثل اسم خیابان محل قرارگیری دستگاه را بدست آورید(. 

از یک سرویس  یاد می شود. کلاس نام برده reverse geocodingاز این پروسه تحت عنوان 

 استفاده می کند. Googleآنلاین 

 امنیت
دسترسی داشته باشید، در آن صورت لازم است مجوز  GPSاگر می خواهید به حسگر 

ACCESS_FINE_LOCATION  را نیز اعلان نمایید. در غیر این صورت باید

ACCESS_COARSE_LOCATION  .را در فایل تنظیمات اعلان کنید 

یا  GPS)امکان سخت افزاری  GPSرای فعال سازی حسگر  درخواست از کاربر ب

 مکان یاب(
 فعال شود یا خیر.  GPSکاربر باید تصمیم بگیرد که امکان سخت افزاری 

فعال و  LocationManagerمطمئن شوید آیا   ()isProviderEnabledمی توانید با فراخوانی متد

است که امکان دسترسی به سرویس  کلاسی LocationManagerپیاده سازی شده است یا خیر )

های مکان یابی سیستم را فراهم می کند(. در صورتی که فعال نشده باشد، می توانید به واسطه 

( در فایل actionآن )اسم  actionاز المان  nameکه مقدار  خاصیت  Intentی ارسال یک آبجکت 

xml بر روی ،Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS یم شده به کلاس تنظ

android.provider.Settings ید.، کاربر را به بخش تنظیمات مربوطه ارجاع ده 

LocationManager service = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE); 

boolean enabled = service 

        .isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
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// check if enabled and if not send user to the GSP settings 

// Better solution would be to display a dialog and suggesting to 

// go to the settings 

if (!enabled) { 

  Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS); 

        startActivity(intent); 

} 

در نمایشگر باز می کند که از  AlarmDialogمعمولا به این صورت است که توسعه دهنده یک 

را فعال کند یا اینکه اجرای اپلیکیشن  GPSکاربر می پرسد آیا می خواهد امکان سخت افزاری 

 مربوطه باید کلا لغو گردد. 

را در کد برنامه فعال کنید  GPSلازم به ذکر است که شما نمی توانید به طور مستقیم امکان 

 بلکه کاربر باید آن را به صورت دستی فعال کند. 

 

 و تنظیم موقعیت جاری  GPSاستفاده از امکان 

 در محیط شبیه ساز GPSفعال سازی امکان 
را بر روی دستگاه تست گیری خود فعال نمایید. اگر اپلیکیشن را بر روی  GPSلازم است امکان 

فعال نشده باشد، کلاس  GPSنمایید، در حالی که امکان  محیط شبیه ساز تست

LocationManager  مقدارnull  .را برمی گرداند 

activity  یا صفحه یGoogle Map بایستی به صورت خودکار امکان سخت افزاری ،GPS  را در

به طور مسقیم استفاده  location managerشبیه ساز فعال کند. اما چنانچه می خواهید از 

نمایید، بایستی این کار را خود انجام دهید. در حال حاضر مشکلاتی برای استفاده ی مستقیم از 

location manager   .وجود دارد 

Google Maps  را در محیط شبیه ساز اجرا کرده و درخواست اطلاعات موقعیت جغرافیایی جاری

را به شبیه  GPSید. مختصات جدید را فعال نمای GPSرا بدهید. این کار به شما اجازه می دهد تا 

 ساز اندروید ارسال نمایید.
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 تنظیم موقعیت جغرافیایی
، موقعیت جغرافیایی خود Eclipseحیط کاری م  DDMS" Perspective"می توانید با استفاده از 

 را باز کرده و Perspectiveرا به شبیه ساز یا دستگاه متصل ارسال نمایید. برای این منظور، ابتدا 

 . Window ▸ Open Perspective ▸ Other… ▸ DDMSسپس مسیر رو به رو را طی نمایید: 

(perspective  اسمی که به مجموعه ای ازview  ها و ناحیه ی ویرایشگر اشاره  محیط کاری

Eclipse )اشاره دارد 

 (DDMS  که سرنام واژگانDalvik debug monitor service ایی است کاراترین ابزار اشکال زد

برای پروژه های اندرویدی بوده و از قابلیت های آن می توان به گزارش گیری و نمایش اطلاعات 

file manager  اشاره کرد. این ابزار قادر است به عنوان یک برنامه ی جدا راه اندازی شده و بر

 دستگاه میزبان نظارت داشته باشد.( 

را فشار  Sendایی را وارد کرده و دکمه ی ، مختصات جغرافیEmulator Controlمی توانید در 

 دهید.

 

تنظیم  telnetاز طریق  Androidهمچنین می توانید مختصات جغرافیایی را در شبیه ساز 

 portنمایید. پنجره ی فرمان یا کنسول را باز کرده و به دستگاه دلخواه متصل شوید. شماره ی 

 ز قابل مشاهده می باشد. ( شبیه ساtitle areaدستگاه شما در نوار عنوان )
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telnet localhost 5554 

 

 حال از طریق دستور زیر موقعیت جغرافیایی را مقداردهی و تنظیم نمایید.
geo fix 13.24 52.31 

 

 اندروید Location APIآموزش: استفاده از توابع کتابخانه ای 

 ساخت پروژه

و  de.vogella.android.locationapi.simpleجدید به ترتیب به نام  activityیک پروژه ی و 

ShowLocationActivity .ایجاد نمایید 

استفاده نمی کند و بجای محیط شبیه ساز بر روی  Google Mapگفتنی است که این مثال از 

 دستگاه واقعی اندروید اجرا می شود.

 ایش نمایید.به کد زیر ویر  _filename class="directory">res/layout>خود را از  layoutفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/linearLayout1" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginTop="40dip" 

        android:orientation="horizontal" > 

        <TextView 

            android:id="@+id/TextView01" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_marginLeft="10dip" 

            android:layout_marginRight="5dip" 

            android:text="Latitude: " 

            android:textSize="20dip" > 

        </TextView> 

        <TextView 

            android:id="@+id/TextView02" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 



 

 

851 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

            android:text="unknown" 

            android:textSize="20dip" > 

        </TextView> 

    </LinearLayout> 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/linearLayout2" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

        <TextView 

            android:id="@+id/TextView03" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_marginLeft="10dip" 

            android:layout_marginRight="5dip" 

            android:text="Longitute: " 

            android:textSize="20dip" > 

        </TextView> 

        <TextView 

            android:id="@+id/TextView04" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="unknown" 

            android:textSize="20dip" > 

        </TextView> 

    </LinearLayout> 

</LinearLayout> 

 افزودن مجوزهای لازم 

 ( اعلان نمایید.AndroidManifest.xmlمجوزهای زیر را در فایل تنظیمات اپلیکیشن )

 INTERNET 

 ACCESS_FINE_LOCATION 

 ACCESS_COARSE_LOCATION 

 Activity ویرایش کلاس 

را به صورت زیر ویرایش نمایید. با اعمال تغییرات زیر از  ShowLocationActivityکلاس محتوای 

location manger  کوئری گرفته شده و مقادیر مورد درخواست )خروجی( درactivity  به نمایش

 گذاشته می شوند. 

package de.vogella.android.locationsapi.simple; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.location.Criteria; 

import android.location.Location; 
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import android.location.LocationListener; 

import android.location.LocationManager; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

public class ShowLocationActivity extends Activity implements LocationListener { 

        private TextView latituteField; 

        private TextView longitudeField; 

        private LocationManager locationManager; 

        private String provider; 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                latituteField = (TextView) findViewById(R.id.TextView02); 

                longitudeField = (TextView) findViewById(R.id.TextView04); 

                // Get the location manager 

                locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 

                // Define the criteria how to select the locatioin provider -> use 

                // default 

                Criteria criteria = new Criteria(); 

                provider = locationManager.getBestProvider(criteria, false); 

                Location location = locationManager.getLastKnownLocation(provider); 

                // Initialize the location fields 

                if (location != null) { 

                        System.out.println("Provider " + provider + " has been selected."); 

                        onLocationChanged(location); 

                } else { 

                        latituteField.setText("Location not available"); 

                        longitudeField.setText("Location not available"); 

                } 

        } 

        /* Request updates at startup */ 

        @Override 

        protected void onResume() { 

                super.onResume(); 

                locationManager.requestLocationUpdates(provider, 400, 1, this); 

        } 

        /* Remove the locationlistener updates when Activity is paused */ 

        @Override 

        protected void onPause() { 

                super.onPause(); 

                locationManager.removeUpdates(this); 

        } 

        @Override 

        public void onLocationChanged(Location location) { 

                int lat = (int) (location.getLatitude()); 

                int lng = (int) (location.getLongitude()); 

                latituteField.setText(String.valueOf(lat)); 

                longitudeField.setText(String.valueOf(lng)); 

        } 
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        @Override 

        public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) { 

                // TODO Auto-generated method stub 

        } 

        @Override 

        public void onProviderEnabled(String provider) { 

                Toast.makeText(this, "Enabled new provider " + provider, 

                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        } 

        @Override 

        public void onProviderDisabled(String provider) { 

                Toast.makeText(this, "Disabled provider " + provider, 

                                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        } 

} 

 

 اجرا و تست 

اگر از شبیه ساز استفاده می کنید، مختصات جغرافیایی مورد نظر را به دستگاه ارسال کنید. با 

 کلیک بر روی دکمه، مختصات جغرافیایی به نمایش گذاشته می شود.
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 بخش دوم :

 Google Maps v2  /Google Mapsتوابع کتابخانه ای 

Android API v2 

و نحوه ی استفاده از آن ها در پروژه  Google Mapsآموزش حاضر به شرح توابع کتابخانه ای 

، بر پایه ی ورژن Eclipseمحیط کاری  4.4های اندرویدی می پردازد. پروژه این مبحث در ویرایش 

 اندروید نوشته شده اند.   4.4زبان جاوا و  1.7

Google Maps  

MapsView 
در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد  Google playشرکت گوگل یک کتابخانه از طریق سرویس 

و پیاده سازی توابع آن در پروژه ی اندرویدی را به  Google Mapsکه امکان استفاده ی آسان از 

استفاده می کند که  v2 Google Mapsحث حاضر از توابع کتابخانه ای راحتی فراهم می آورد. مب

 نسبت به ورژن قبلی آن از قابلیت های بیشتری برخوردار است. 

کتابخانه ی مزبور دو کلاس به ترتیب به نام  های 

com.google.android.gms.maps.MapFragment  وMapView  ارائه می دهد که کامپوننت

 بر نمایش می دهد. نقشه را برای کار
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لازم است اطلاعات اضافی به فایل تنظیمات اپلیکیشن  Google Mapsبرای استفاده از 

AndroidManifest.xml .اضافه نمایید 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.vogella.android.maps"> 

    <!-- 

         The ACCESS_COARSE/FINE_LOCATION permissions are not required to use 

         Google Maps Android API v2, but you must specify either coarse or fine 

         location permissions for the 'MyLocation' functionality. 

    --> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:supportsRtl="true" 

        android:theme="@style/AppTheme"> 

        <!-- 

             The API key for Google Maps-based APIs is defined as a string resource. 

             (See the file "res/values/google_maps_api.xml"). 

             Note that the API key is linked to the encryption key used to sign the APK. 

             You need a different API key for each encryption key, including the release key that is used to 

             sign the APK for publishing. 

             You can define the keys for the debug and release targets in src/debug/ and src/release/. 

        --> 

        <meta-data 

            android:name="com.google.android.geo.API_KEY" 

            android:value="@string/google_maps_key" /> 

        <activity 

            android:name=".MapsActivity" 

            android:label="@string/title_activity_maps"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 

  MapFragmentکالس 
ارث بری کرده و توابعی جهت مدیریت چرخه ی  Fragmentاز کلاس  MapFragmentکلاس 

( و سرویس های لازم برای نمایش ویجت )کامپوننت رابط کاربری( life cycleحیات )

GoogleMap  .را فراهم می آوردGoogleMap نمایش نقشه را بر  کلاسی است که وظیفه ی

 را فراخوانی می کند.  ()getMapبرای دسترسی به این کلاس متد  MapFragmentعهده دارد. 
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 خواهد بود. GoogleViewپل ارتباطی جهت تعامل با کلاس  LatLngکلاس 

 )نشانه( بر روی نقشه markerدرج 
ید. این قابلیت بسیار ، بر روی نقشه نشانه درج نمایMarkerمی توانید با استفاده از کلاس 

 منعطف بوده و قابل تنظیم می باشد.

 کد زیر مثالی عملی را به نمایش می گذارد.

 
 

public class MainActivity extends Activity { 

        static final LatLng HAMBURG = new LatLng(53.558, 9.927); 

        static final LatLng KIEL = new LatLng(53.551, 9.993); 

        private GoogleMap map; 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                map = ((MapFragment) getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)) 

                                .getMap(); 

                if (map!=null){ 

                        Marker hamburg = map.addMarker(new MarkerOptions().position(HAMBURG) 

                                        .title("Hamburg")); 

                        Marker kiel = map.addMarker(new MarkerOptions() 

                                        .position(KIEL) 

                                        .title("Kiel") 

                                        .snippet("Kiel is cool") 

                                        .icon(BitmapDescriptorFactory 

                                                        .fromResource(R.drawable.ic_launcher))); 

                } 

        } 

 

برای گوش  listener، توابع GoogleMapز روی کلاس می توانید بر روی نمونه ی ساخته شده ا

 OnMarkerClickListenerهای درج شده بر روی نقشه الصاق نمایید. کلاس  markerدادن به 

در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که به مجرد  onMarkerClicked(Marker)یک متد به نام 

 فراخوانی می شود.  markerکلیک کاربر بر روی 

  GoogleMapم اختصاصی تنظی

 را مطابق نیاز به صورت اختصاصی تنظیم کرد.  GoogleMapمی توان 

 کد زیر از وبسایت اصلی گوگل اقتباس شده است.
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static final LatLng HAMBURG = new LatLng(53.558, 9.927); 

static final LatLng KIEL = new LatLng(53.551, 9.993); 

private GoogleMap map; 

... // Obtain the map from a MapFragment or MapView. 

//Move the camera instantly to hamburg with a zoom of 15. 

map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(HAMBURG, 15)); 

// Zoom in, animating the camera. 

map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(10), 2000, null); 

 

 Google Maps( و emulatorنرم افزار شبیه ساز محیط اندروید )

ایجاد نمایید. با استفاده از این  Googleلازم است یک شبیه ساز مبتنی بر توابع کتابخانه ای 

 Googleو دیگر سرویس های ادغام شدنی نظیر  Google mapشبیه ساز می توانید بعده ها 

Play Service تست نمایید.  را 

  Google Play serviceنصب 

 Google Play Serviceدانلود 

Android SDK Manager  را باز کرده وGoogle Play Services .را نصب نمایید 

 

 اضافه نمایید. app/build.gradleمورد نیاز را به فایل  dependencyاکنون می توانید 

compile 'com.google.android.gms:play-services:9.8.0' 
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 Google Map (key)ساخت و دریافت کلید شناسگر 

  Googleکنسول 

معتبر  API keyلازم است یک شناسه گر برنامه ی فراخواننده یا  Google Mapsجهت استفاده از 

Google  ایجاد نمایید. این کلید رایگان بوده و می توان از آن برای تمامی اپلیکیشن هایی که

را فراخوانی می کنند، استفاده نمایید. در خصوص استفاده از این کلید  Mapsنه ای توابع کتابخا

 محدودیتی وجود نداشته و قابلیت پشتیبانی از بی نهایت کاربر را دارد. 

اقدام نمایید. جهت دریافت  Google APIs Consoleبرای دریافت این کلید بایستی از طریق 

 ( اپلیکیشن را ارائه نمایید. signature keyیجیتالی )کلید لازم است اسم پکیج و امضای د

منظور از امضای دیجیتالی همان کلیدی است که اپلیکیشن اندروید خود را به هنگام خروجی 

( با آن امضا و به طور منحصر بفرد نشانه گذاری deploymentگرفتن، توزیع و نصب )مرحله ی 

 buildامپایل و اجرای پروژه های اندرویدی )می کنید. در حین توسعه ی اپلیکیشن، سیستم ک

system به صورت خودکار یک ،)debug key  تولید کرده و از آن جهت اشکال زدایی اپلیکیشن و

اینکه کاربر مجبور نباشد هر بار برای ترجمه و اجرای برنامه امضای الکترونیکی را وارد کند، 

 استفاده می نماید.

 (Signature keyتالی )برای امضای دیجی SHA-1ایجاد 

debug key  یا کلید اشکال زدایی و کامپایل پروژه تحت آدرس

userhome/.android/debug.keystore  .قابل دسترسی می باشد 

SHA-1 (تایمن سازی درهم الگوریتم :)است رمزنگاری مبحث در سازی درهم ابع. 

برنامه  شناسه ی تبارسنجیاع برای debug keystore (keystoreویژه ی  SHA-1برای ساخت 

 JDKرا از  keytool(، می توانید دستور .شود می استفاده نویس و توسعه دهنده ی اپلیکیشن

 نصب شده اجرا کنید. 
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keytool -list -v -alias androiddebugkey \ 

-keystore <path_to_debug_keystore>debug.keystore \ 

-storepass android -keypass android 

 

 را برای استفاده در آینده کپی نمایید. SHA-1لازم است خروجی 

  Google APIs Consoleثبت نام در 
 Googleثبت و اعلان نمایید که می خواهید از توابع  Google APIs Consoleشما بایستی در 

Maps  برای پروژه ی اندرویدی خود استفاده نمایید. از منویMy Project  المانServices  را

 انتخاب نمایید. 

 

Google Maps Android API v2  .را فعال نمایید 

 

 ساخت کلید و امضای دیجیتالی برای اپلیکیشن
 fingerprint SHA-1شما بایستی بعده ها اپلیکیشن را از طریق اسم پکیج در کنسول همراه با 

 باشدمی هابایت از وتاهک ایدنباله: fingerprint( ثبت نمایید )signature keyامضای دیجیتالی )

. شودمی استفاده تر طولانی public key/عمومی کلید جستجوی یا و تایید اعتبار برای که

 عمومی کلید یک روی بر hash function/رمزنگارانه سازدرهم تابع یک اعمال با هااثرانگشت

 از توانمی هستند، تر هکوتا مربوطه کلیدهای به نسبت هاانگشت اثر که آنجا از. گردندمی ایجاد

 عمومی کلید رمزنگاری . نمود استفاده کلید مدیریت وظایف برخی سازی ساده منظور به هاآن
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 کلید با رمزگذاری برای استفاده مورد کلید که است رمزنگاری از روشی نامتقارن رمزنگاری یا

بر روی المان  . برای این منظور پس از کلیک).است متفاوت هم با رمزگشایی برای مربوط

  …Create new Android keyرا انتخاب نمایید. سپس بر روی المان  API Accessمربوطه، آیتم 

 کلیک کنید.

 

د را وارد کرده و آن ها را با و اسم پکیج اپلیکیشن خو fingerprint-SHA 1ربوطه حال در کادر م

زیر مشاهده می کنید، پکیج ویرگول از هم جدا نمایید. برای مثال همان طور که در تصویر 

com.vogella.android.locationapi.maps  .در کادر مربوطه درج شده است 
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 در پروژه  Google Mapsآموزش: استفاده از 

 fragmentرا از طریق یک  GoogleMapدر این آموزش یک اپلیکیشن اندرویدی می نویسید که 

 برای کاربر نمایش می دهد.

  Google Play Serviceنصب 

 را نصب نمایید. Google Play Serviceلازم است 

 ایجاد پروژه ی اندرویدی

بر اساس قالب آماده ی  com.vogella.android.mapsیک پروژه ی اندرویدی به نام 

(template )Google Maps Activity  .ایجاد نمایید 

 بررسی فایل تنظیمات پروژه 
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نام  templateمئن شوید که مجوزهای زیر توسط را چک کرده و مط manifestمحتوای فایل 

 برده در آن اعلان شده اند.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.vogella.android.maps"> 

    <!-- 

         The ACCESS_COARSE/FINE_LOCATION permissions are not required to use 

         Google Maps Android API v2, but you must specify either coarse or fine 

         location permissions for the 'MyLocation' functionality. 

    --> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:supportsRtl="true" 

        android:theme="@style/AppTheme"> 

        <!-- 

             The API key for Google Maps-based APIs is defined as a string resource. 

             (See the file "res/values/google_maps_api.xml"). 

             Note that the API key is linked to the encryption key used to sign the APK. 

             You need a different API key for each encryption key, including the release key that is used to 

             sign the APK for publishing. 

             You can define the keys for the debug and release targets in src/debug/ and src/release/. 

        --> 

        <meta-data 

            android:name="com.google.android.geo.API_KEY" 

            android:value="@string/google_maps_key" /> 

        <activity 

            android:name=".MapsActivity" 

            android:label="@string/title_activity_maps"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 

 

template ه نام مورد نظر یک فایل بgoogle_maps_api.xml  ایجاد کرده است. این فایل حاوی

 می باشد. Google Maps API keyدستور العمل هایی در خصوص نحوه ی ایجاد 

 وارد نمایید. google_maps_api.xmlاپلیکیشن، این کلید را در فایل  API keyپس از دریافت 

  layoutتنظیم فایل 
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خود را به صورت  layoutاستفاده می کنیم. محتوای فایل  MapFragmentدر این مثال از کلاس 

 زیر ویرایش نمایید.

 

<fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/map" 

   android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context="com.vogella.android.maps.MapsActivity" 

    /> 

 Activityویرایش 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityکلاس  پیاده سازی

package com.vogella.android.maps; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 

import com.google.android.gms.maps.MapFragment; 

import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

import com.google.android.gms.maps.model.Marker; 

import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 

public class MainActivity extends Activity { 

        static final LatLng HAMBURG = new LatLng(53.558, 9.927); 

        static final LatLng KIEL = new LatLng(53.551, 9.993); 

        private GoogleMap map; 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

                map = ((MapFragment) getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)) 

                                .getMap(); 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); 

                return true; 

        } 

} 

 را فعال نمایید. multidexاست قابلیت پشتیبانی از : برای اجرای این مثال لازم توجه

android { 
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    compileSdkVersion 25 

    buildToolsVersion "24.0.0" 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.vogella.android.maps" 

        minSdkVersion 23 

        targetSdkVersion 25 

        versionCode 1 

        versionName "1.0" 

        multiDexEnabled true 

        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

} 

 اجرا و تست اپلیکیشن

حرکت  Mapاپلیکیشن را اجرا کرده و تست نمایید. باتوجه به منطق برنامه باید بتوانید بر روی 

 کرده و قسمت هایی از آن بزرگ نمایی/کوچک نمایی کنید.
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 :بخش اول 

توابع کتابخانه ای اندروید مربوط به امکان سخت افزاری 

  Camera API/  دوربین

و  Intentاز طریق آبجکت  Cameraاین مبحث به شرح نحوه ی استفاده از امکان سخت افزاری 

محیط کاری  4.2می پردازد. پروژه ی این آموزش در ویرایش  APIتوابع کتابخانه ای اندروید 

Eclipse سیستم عامل اندروید می باشد. 4.2جاوا و نسخه ی  1.6و مبتنی بر ورژن  نوشته شده 

  Cameraامکان سخت افزاری 

امروزه اغلب دستگاه های اندرویدی حداقل یک دوربین را دارند و برخی نیز یک دوربین در جلو و 

 یک دوربین در عقب دستگاه دارند.

اندرویدی، کافی است از اپلیکیشن آماده دستگاه  cameraجهت استفاده از امکان سخت افزاری 

 intentاستفاده نمایید. بدین معنی که توسعه دهنده به واسطه ی یک آبجکت  cameraی 

را اجرا کرده و سپس با خواندن داده های بازگشتی اپلیکیشن به  Cameraاپلیکیشن آماده ی 

 نتیجه دست پیدا می کند.

یا امکان سخت افزاری  cameraار داد، این است که روش دیگری که می توان مورد استفاده قر  

 مستقیما در بطن پروژه جاسازی نمایید. Camera APIدوربین را با فراخوانی توابع کتابخانه ای 

 مبحث زیر مثال های کاربردی درباره ی پیاده سازی هر دو روش ارائه می دهد.

و گرفتن یک عکس با  Cameraآموزش: اجرای اپلیکیشن 

  Intentنی آبجکت فراخوا

و  de.vogella.android.imagepickجدید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

ImagePickActivity  .ایجاد نمایید 
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اپلیکیشن  XMLتنظیم شده در لایه ی  resultآن بر روی  IDکه مقدار  ImageViewیک المان 

که به متد  onClick( propertyبا ویژگی ) button(، ایجاد نمایید. سپس یک المان layout)فایل 

 اشاره دارد، در این فایل اضافه نمایید.  activityدر کلاس  onClickمتناظر 

 را به صورت زیر ویرایش نمایید. ImagePickActivityحال کلاس 

package de.vogella.android.imagepick; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.ImageView; 

public class ImagePickActivity extends Activity { 

        private static final int REQUEST_CODE = 1; 

        private Bitmap bitmap; 

        private ImageView imageView; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                imageView = (ImageView) findViewById(R.id.result); 

        } 

        public void onClick(View View) { 

                Intent intent = new Intent(); 

                intent.setType("image/*"); 

                intent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 

                intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE); 

                startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE); 

        } 

        @Override 

        protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

                InputStream stream = null; 

                if (requestCode == REQUEST_CODE && resultCode == Activity.RESULT_OK) 

                        try { 

                                // recyle unused bitmaps 

                                if (bitmap != null) { 

                                        bitmap.recycle(); 

                                } 

                                stream = getContentResolver().openInputStream(data.getData()); 

                                bitmap = BitmapFactory.decodeStream(stream); 

                                imageView.setImageBitmap(bitmap); 

                        } catch (FileNotFoundException e) { 

                                e.printStackTrace(); 



 

 

869 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                        } finally ch (IOException e) { 

                                e{ 

                                if (stream != null) 

                                        try { 

                                                stream.close(); 

                                        } catch (IOException e) { 

                                                e.printStackTrace(); 

                                        } 

                        } 

        } 

} 

  Camera APIزی توابع کتابخانه ای آموزش: پیاده سا

در تمرین جاری، یک اپلیکیشن طراحی می کنید که به کاربر امکان می دهد با استفاده از دوربین 

 ( دخیره نماید.SDجلوی دستگاه عکس تهیه کرده و بعد آن را بر روی حافظه ی خارجی )

(، لازم است Android emulatorدر صورت استفاده از نرم افزار شبیه ساز محیط اندروید ) :توجه

( به هنگام ایجاد SD cardرا تنظیم کرده و یک حافظه ی خارجی ) cameraامکان سخت افزاری 

  دستگاه مجازی اندروید تعریف کرده باشید. 

و  de.vogella.camera.apiجدید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه ی اندروید و 

MakePhotoActivity یید.ایجاد نما 

را برای دسترسی به امکان سخت افزاری  android.permission.CAMERAلازم است مجوز 

برای ذخیره ی اطلاعات بر  android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGEدوربین و  

 اضافه نمایید.  AndroidManifest.xmlروی حافظه ی خارجی به فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.cameara.api" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="15" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

    <application 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:name="de.vogella.camera.api.MakePhotoActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 



 

 

870 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 

 

را به صورت  _filename class="directory">res/layout>مقیم در پوشه ی  main.xmlفایل 

 زیر ویرایش نمایید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" > 

    <Button 

        android:id="@+id/captureFront" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerInParent="true" 

        android:onClick="onClick" 

        android:text="Make Photo" /> 

</RelativeLayout> 

 

را به صورت زیر اعلان و پیاده سازی کنید که وظیفه ی آن  PhotoHandlerیک کلاس به نام 

 ( می باشد.SD cardی خارجی ) جایگذاری فایل تصویری تهیه شده در حافظه

package de.vogella.camera.api; 

import java.io.File; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

import android.content.Context; 

import android.hardware.Camera; 

import android.hardware.Camera.PictureCallback; 

import android.os.Environment; 

import android.util.Log; 

import android.widget.Toast; 

public class PhotoHandler implements PictureCallback { 

        private final Context context; 

        public PhotoHandler(Context context) { 

                this.context = context; 

        } 

        @Override 

        public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera) { 

                File pictureFileDir = getDir(); 

                if (!pictureFileDir.exists() && !pictureFileDir.mkdirs()) { 

                        Log.d(MakePhotoActivity.DEBUG_TAG, "Can't create directory to save image."); 

                        Toast.makeText(context, "Can't create directory to save image.", 

                                        Toast.LENGTH_LONG).show(); 
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                        return; 

                } 

                SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyymmddhhmmss"); 

                String date = dateFormat.format(new Date()); 

                String photoFile = "Picture_" + date + ".jpg"; 

                String filename = pictureFileDir.getPath() + File.separator + photoFile; 

                File pictureFile = new File(filename); 

                try { 

                        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(pictureFile); 

                        fos.write(data); 

                        fos.close(); 

                        Toast.makeText(context, "New Image saved:" + photoFile, 

                                        Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } catch (Exception error) { 

                        Log.d(MakePhotoActivity.DEBUG_TAG, "File" + filename + "not saved: " 

                                        + error.getMessage()); 

                        Toast.makeText(context, "Image could not be saved.", 

                                        Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                } 

        } 

        private File getDir() { 

                File sdDir = Environment 

                  .getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES); 

                return new File(sdDir, "CameraAPIDemo"); 

        } 

} 

 

را به صورت زیر ویرایش نمایید. این کلاس فرض را بر این  MakePhotoActivityمحتوای کلاس 

خود تعریف کرده اید  layout ، فایلxmlدر لایه ی  متناظر buttonمی گذارد که شما یک المان 

 اشاره می کند.   activityدر کلاس  ()onClickآن به متد  onClickکه ویژگی 

package de.vogella.camera.api; 

import android.app.Activity; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.hardware.Camera; 

import android.hardware.Camera.CameraInfo; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

import de.vogella.cameara.api.R; 

public class MakePhotoActivity extends Activity { 

        private final static String DEBUG_TAG = "MakePhotoActivity"; 

        private Camera camera; 

        private int cameraId = 0; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                // do we have a camera? 
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                if (!getPackageManager() 

                                .hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_CAMERA)) { 

                        Toast.makeText(this, "No camera on this device", Toast.LENGTH_LONG) 

                                        .show(); 

                } else { 

                        cameraId = findFrontFacingCamera(); 

                        if (cameraId < 0) { 

                                Toast.makeText(this, "No front facing camera found.", 

                                                Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                        } else { 

                                camera = Camera.open(cameraId); 

                        } 

                } 

        } 

        public void onClick(View view) { 

                camera.startPreview(); 

                camera.takePicture(null, null, 

                                new PhotoHandler(getApplicationContext())); 

        } 

        private int findFrontFacingCamera() { 

                int cameraId = -1; 

                // Search for the front facing camera 

                int numberOfCameras = Camera.getNumberOfCameras(); 

                for (int i = 0; i < numberOfCameras; i++) { 

                        CameraInfo info = new CameraInfo(); 

                        Camera.getCameraInfo(i, info); 

                        if (info.facing == CameraInfo.CAMERA_FACING_FRONT) { 

                                Log.d(DEBUG_TAG, "Camera found"); 

                                cameraId = i; 

                                break; 

                        } 

                } 

                return cameraId; 

        } 

        @Override 

        protected void onPause() { 

                if (camera != null) { 

                        camera.release(); 

                        camera = null; 

                } 

                super.onPause(); 

        } 

} 
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 بخش دوم :

 

  Android Sensor Managerآموزش استفاده از 

می پردازد. پروژه ی این  SensorManagerآموزش حاضر به شرح نحوه ی استفاده از کلاس 

نسخه زبان جاوا و  1.6نوشته شده و بر پایه ی ورژن  Eclispeمحیط کاری  3.6مبحث در ویرایش 

 ( می باشد.Gingerbreadاندروید ) 2.3.3ی 

و دسترسی به حسگرهای  SensorManagerپیاده سازی کلاس 

 دستگاه اندروید
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را  SensorManagerبرای دسترسی به حسگرهای دستگاه اندروید می بایست نمونه ای از کلاس 

اشاره  accelerometerپیاده سازی نمایید. از جمله ی این حسگرها می توان به شتاب سنج یا 

 وجود ندارد.  Android emulatorکرد. متاسفانه، امکان تست شتاب سنج و شبیه سازی آن در 

کافی است متد  SensorManagerبرای دسترسی به کلاس 

getSystemService(SENSOR_SERVICE)  را فراخوانی نمایید. کلاسSensor  ثوابت متعددی

(constantsبرای دسترسی به حسگره ).ای مختلف فراهم می آورد 

 Sensor.TYPE_GYROSCOPE 

 Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD 

 Sensor.TYPE_ORIENTATION 

 Sensor.TYPE_ACCELEROMETER 

به حسگر مربوطه دسترسی  ()sensorManager.getDefaultSensorمی توانید با فراخوانی متد 

زمان غیرفعال بودن تا فراخوانی حسگر را و میزان  (sensor typeداشته باشید. این متد نوع حسگر )

  تعریف شده، به عنوان پارامتر می پذیرد. SensorManagerکه به عنوان ثابت در سطح کلاس 

 (Sensor listenerگوش فرادهنده به تغییرات حسگر )

برای آن تعریف نمایید.  SensorEventListenerپس از دسترسی به حسگر مربوطه، لازم است یک 

( گوش می دهد و به محض رخداد تغییر در sensorبه تغییرات مرتبط با حسگر ) listenerاین 

 اطلاعات حسگر مورد نظر، از آن با خبر می شود.

اعلان و ثبت  ()onResumeخود را در متد  listenerبه منظور جلوگیری از اتلاف باتری، می توانید 

 کنید(.  deregisterمایید )از حالت مزبور خارج ن ()onPauseنموده و داخل متد 
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 Accelerometerآموزش استفاده ی کاربردی از حسگر 

در این بخش یک اپلیکیشن خواهیم نوشت که در صورت تکان خوردن دستگاه، به صورت خودکار 

به ترتیب activityرنگ پس زمینه را تغییر می دهد. برای این منظور ابتدا یک پروژه ی اندرویدی و 

 ایجاد نمایید. SensorTestActivityو  de.vogella.android.sensorبه نام های 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. layoutمحتوای فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:text="Shake to get a toast and to switch color" /> 

</LinearLayout> 

 

 خود را به صورت زیر ویرایش نمایید. activityحال کد کلاس 
package de.vogella.android.sensor; 

import android.app.Activity; 

import android.graphics.Color; 

import android.hardware.Sensor; 

import android.hardware.SensorEvent; 

import android.hardware.SensorEventListener; 

import android.hardware.SensorManager; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.Toast; 

public class SensorTestActivity extends Activity implements SensorEventListener { 

        private SensorManager sensorManager; 

        private boolean color = false; 

        private View view; 

        private long lastUpdate; 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

                getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, 

                                WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

                super.onCreate(savedInstanceState); 
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                setContentView(R.layout.main); 

                view = findViewById(R.id.textView); 

                view.setBackgroundColor(Color.GREEN); 

                sensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE); 

                lastUpdate = System.currentTimeMillis(); 

        } 

        @Override 

        public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 

                if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) { 

                        getAccelerometer(event); 

                } 

        } 

        private void getAccelerometer(SensorEvent event) { 

                float[] values = event.values; 

                // Movement 

                float x = values[0]; 

                float y = values[1]; 

                float z = values[2]; 

                float accelationSquareRoot = (x * x + y * y + z * z) 

                                / (SensorManager.GRAVITY_EARTH * SensorManager.GRAVITY_EARTH); 

                long actualTime = event.timestamp; 

                if (accelationSquareRoot >= 2) // 

                { 

                        if (actualTime - lastUpdate < 200) { 

                                return; 

                        } 

                        lastUpdate = actualTime; 

                        Toast.makeText(this, "Device was shuffed", Toast.LENGTH_SHORT) 

                                        .show(); 

                        if (color) { 

                                view.setBackgroundColor(Color.GREEN); 

                        } else { 

                                view.setBackgroundColor(Color.RED); 

                        } 

                        color = !color; 

                } 

        } 

        @Override 

        public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) { 

        } 

        @Override 

        protected void onResume() { 

                super.onResume(); 

                // register this class as a listener for the orientation and 

                // accelerometer sensors 

                sensorManager.registerListener(this, 

                                sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER), 

                                SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); 

        } 

        @Override 

        protected void onPause() { 

                // unregister listener 
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                super.onPause(); 

                sensorManager.unregisterListener(this); 

        } 

} 

 آموزش کاربردی: ساخت یک قطب نما

 de.vogella.android.sensor.compassبه ترتیب به نام های  جدید اندرویدی activityیک پروژه و 

 ایجاد نمایید. MainActivityو 

 با پیاده سازی اختصاصی به صورت زیر ایجاد کنید. Viewاکنون یک کلاس 

package de.vogella.android.sensor.compass; 

import android.content.Context; 

import android.graphics.Canvas; 

import android.graphics.Color; 

import android.graphics.Paint; 

import android.view.View; 

public class MyCompassView extends View { 

        private Paint paint; 

        private float position = 0; 

        public MyCompassView(Context context) { 

                super(context); 

                init(); 

        } 

        private void init() { 

                paint = new Paint(); 

                paint.setAntiAlias(true); 

                paint.setStrokeWidth(2); 

                paint.setTextSize(25); 

                paint.setStyle(Paint.Style.STROKE); 

                paint.setColor(Color.WHITE); 

        } 

        @Override 

        protected void onDraw(Canvas canvas) { 

                int xPoint = getMeasuredWidth() / 2; 

                int yPoint = getMeasuredHeight() / 2; 

                float radius = (float) (Math.max(xPoint, yPoint) * 0.6); 

                canvas.drawCircle(xPoint, yPoint, radius, paint); 

                canvas.drawRect(0, 0, getMeasuredWidth(), getMeasuredHeight(), paint); 

                // 3.143 is a good approximation for the circle 

                canvas.drawLine( 

                                xPoint, 

                                yPoint, 

                                (float) (xPoint + radius 

                                                * Math.sin((double) (-position) / 180 * 3.143)), 

                                (float) (yPoint - radius 

                                                * Math.cos((double) (-position) / 180 * 3.143)), paint); 
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                canvas.drawText(String.valueOf(position), xPoint, yPoint, paint); 

        } 

        public void updateData(float position) { 

                this.position = position; 

                invalidate(); 

        } 

} 

 

 پروژه ی خود را به صورت زیر ویرایش کنید. activityبدنه ی کلاس 
package de.vogella.android.sensor.compass; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.hardware.Sensor; 

import android.hardware.SensorEvent; 

import android.hardware.SensorEventListener; 

import android.hardware.SensorManager; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends Activity { 

        private static SensorManager sensorService; 

        private MyCompassView compassView; 

        private Sensor sensor; 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                compassView = new MyCompassView(this); 

                setContentView(compassView); 

                sensorService = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); 

                sensor = sensorService.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ORIENTATION); 

                if (sensor != null) { 

                        sensorService.registerListener(mySensorEventListener, sensor, 

                                        SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); 

                        Log.i("Compass MainActivity", "Registerered for ORIENTATION Sensor"); 

                } else { 

                        Log.e("Compass MainActivity", "Registerered for ORIENTATION Sensor"); 

                        Toast.makeText(this, "ORIENTATION Sensor not found", 

                                        Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                        finish(); 

                } 

        } 

        private SensorEventListener mySensorEventListener = new SensorEventListener() { 

                @Override 

                public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) { 

                } 

                @Override 

                public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 

                        // angle between the magnetic north direction 

                        // 0=North, 90=East, 180=South, 270=West 

                        float azimuth = event.values[0]; 
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                        compassView.updateData(azimuth); 

                } 

        }; 

        @Override 

        protected void onDestroy() { 

                super.onDestroy(); 

                if (sensor != null) { 

                        sensorService.unregisterListener(mySensorEventListener); 

                } 

        } 

} 
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 بخش سوم :

و  single touchآموزش استفاده ی کاربردی از قابلیت 

multi touch  در اندروید / آموزش پیاده سازی و استفاده

ای در اپلیکیشن ه API touchاز توابع کتابخانه ای 

 اندرویدی 

و قابلیت لمس  touch APIآموزش حاضر به شرح پیاده سازی و استفاده از توابع کتابخانه ای 

 نمایشگر در اپلیکیشن های اندرویدی می پردازد.

 (Android touchرخدادهای مربوط به لمس نمایشگر )

 touchهای مربوط به  eventواکنش نشان دادن به 

 touchکتابخانه های اندروید به راحتی قادر است از رخدادهای  Viewکلاس استاندارد و پرکاربرد 

 پشتیبانی کرده و به آن ها پاسخ دهد. 

های  viewو  activityمی توانید به رخدادهایی که توسط لمس نمایشگر فعال می شوند، در 

که  pointerپروژه ی خود پاسخ دهید. سیستم اندروید این قابلیت را دارد تا همزمان از چندین 

نشانگر انگشت بر روی نمایشگر و تعامل کاربر با چند نقطه از صفحه نمایش دستگاه می باشد، 

 پشتیبانی کند. 
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کلاس پایه ای )پدر( که برای پشتیبانی از قابلیت لمس نمایشگر، توسعه می بایست از آن ارث 

به  ()onTouchEventمی باشد. این کلاس به واسطه ی متد  MotionEventبری کند، کلاس 

 فرستاده می شود.  Viewsعنوان پارامتر به آبجکت های 

 touchهای مربوط به  eventبه منظور فراهم آوردن قابلیت پاسخ دهی و واکنش نشان دادن به 

 ( نمایید. overrideرا بازنویسی ) ()onTouchEvent)لمس نمایشگر(، کافی است متد 

ها،  pointerنظیر تعداد  touchوط به قابلیت تمامی اطلاعات مرب MotionEventکلاس 

 را در بردارد.  pointerهر  pressure، میزان اندازه و X/Yمختصات 

مدیریت کند، آنگاه متد نام برده مقدار  viewفعال شده توسط لمس نمایشگر را  eventچنانچه 

تلاش می کند ذکر است که سیستم اندروید را در خروجی برمی گرداند. لازم به  trueبولی 

را مدیریت کرده و مقدار  touchمربوط به  eventای که  view( کلاس deepestتودرتوترین )

true  را برگردانده، پیدا کند.در صورتی کهview  خود داخلview ( دیگرparent view  یاview 

از تابع  trueمیزبان می تواند با بازگردانی  viewمیزبان( جای گرفته باشد، آنگاه 

onInterceptTouchEvent()  جلوی ارسال رخداد به ،view  زیرمجموعه را بگیرد. در نتیجه ی این
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ای که قبلا قرار بود رخداد اصلی را  viewبه  MotionEvent.Action_CANCELعملیات، رخداد 

 می گیرد.  را بر عهده eventمیزبان خود مدیریت  viewدریافت کند، ارسال شده و 

، کافی است activityرخدادهای لمس نمایشگر در سطح یک دادن به  برای واکنش نشان

OnTouchListener  را برایView .های مربوطه اعلان نمایید 

 (single touchوضعیت لمس یک نقطه از نمایشگر )
چنانچه تنها یک انگشت در آن واحد با سطح نمایشگر برخورد داشته و سیستم اندروید تنها یک 

و  ()getXده باشد، در آن صورت توسعه دهنده می تواند با فراخوانی متد ورودی دریافت کر 

getY() مقادیر و اطلاعات مربوط به موقعیت فعلی )مختصات( اولین انگشتی که با صفحه ،

 تعامل داشته را بازیابی کند.

ت و فعلی که اجرا شده را در خروجی دریاف actionتوسعه دهنده  ()getActionبا فراخوانی متد 

 می کند. 

( در اختیار constantاز مجموعه کتابخانه های اندروید تعدادی ثابت ) MotionEventکلاس 

رخ  actionبرنامه نویس قرار می دهد که از طریق آن ها قادر خواهد بود اطلاعات مربوط به 

 داده را مشخص نماید.

Event شرح 

MotionEvent.ACTION_DOWN 

New touch started 

ا سطح نمایشگر برخورد کرده و در )انگشت ب

یا لمس دیگری آغاز شده  touchنتیجه 

 است(

MotionEvent.ACTION_MOVE 

Finger is moving 

)انگشت کاربر در سطح نمایشگر در حال 

 حرکت است(

MotionEvent.ACTION_UP 
Finger went up 

 )انگشت کاربر دیگر با نمایشگر تعامل ندارد(
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Event شرح 

MotionEvent.ACTION_CANCEL 

زیرمجموعه  viewرخداد جاری لغو شده )به 

دیگری  viewیا فرزند ارسال نمی شود( و 

 مربوطه را برعهده می گیرد. eventمدیریت 

MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN 

Pointer down (multi-touch) 

انگشت کاربر با سطح نمایشگر برخورد کرده 

نی از و بر روی آن قرار دارد )وضعیت پشتیبا

 لمس همزمان چند نقطه از نمایشگر(.

MotionEvent.ACTION_POINTER_UP 

Pointer up (multi-touch) 

انگشت کاربر از روی سطح نمایشگر برداشته 

شده است )وضعیت پشتیبانی از لمس 

 همزمان چند نقطه از نمایشگر(.

 

 (Multi touchقابلیت لمس چندین نقطه از صفحه )
ی و پشتیبانی از وضعیت لمس چندین نقطه از نمایشگر به طور همزمان در قابلیت پیاده ساز 

به مراتب  2.2کتابخانه های اندروید اضافه شده و ورژن  2.0اپلیکیشن های اندرویدی از ویرایش 

 ارتقا یافت. 

MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN   وMotionEvent.ACTION_POINTER_UP 

 شت دوم با سطح نمایشگر تعامل برقرار کند. زمانی ارسال می شوند که انگ

م نیز به هنگا  MotionEvent.ACTION_UPو  MotionEvent.ACTION_DOWNدو رخداد 

 برخورد انگشت اول با سطح نمایشگر مورد استفاده قرار می گیرند. 

موجود است، به شما این اجازه را  MotionEventکه در سطح کلاس  ()getPointerCountمتد 

ها )انگشت یا شی دیگری که با نمایشگر ارتباط داشته( را بازیابی نمایید.  pointerدهد تا تعداد می 

ها همگی در نمونه ی ایجاد  pointerتمامی رخدادهای مربوطه، به همراه موقعیت و مختصات 

 دریافت می کنید، موجود می باشد. ()onTouchکه به عنوان پارامتر متد  MotionEventشده از 
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ها، لازم است دو متد  pointerتمامی ( و ردیابی اطلاعات مربوط به trackهت رصد )ج

MotionEvent.getActionIndex()  وMotionEvent.getActionMasked()  فراخوانی کنید و از  را

فعال شده،  pointerکه از برخورد این  touchو رخداد مربوط به  pointerطریق آن ها اندیس 

 .شناسایی نمایید

ممکن است در طول زمان تغییر کند. به طور مثال می توان به زمانی اشاره کرد  pointerاندیس 

 pointer idهمان  pointerکه یک انگشت از سطح نمایشگر برداشته می شود. نسخه ی پایدار از 

قابل شناسایی و بازیابی  MotionEventاز آبجکت  getPointerId(pointerIndex)است که با متد 

 می باشد. 

 کاربرد آن به صورت عملی در زیر نمایش داده شده است.

@Override 

public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { 

                // get pointer index from the event object 

                int pointerIndex = event.getActionIndex(); 

                // get pointer ID 

                int pointerId = event.getPointerId(pointerIndex); 

                // get masked (not specific to a pointer) action 

                int maskedAction = event.getActionMasked(); 

                switch (maskedAction) { 

                case MotionEvent.ACTION_DOWN: 

                case MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN: { 

                        // TODO use data 

                        break; 

                } 

                case MotionEvent.ACTION_MOVE: { // a pointer was moved 

                        // TODO use data 

                        break; 

                } 

                case MotionEvent.ACTION_UP: 

                case MotionEvent.ACTION_POINTER_UP: 

                case MotionEvent.ACTION_CANCEL: { 

                        // TODO use data 

                        break; 

                } 

                } 

                invalidate(); 

                return true; 

} 
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در شبیه ساز وجود ندارد. برای آزمودن قابلیت لمس  Multitouch: امکان تست قابلیت نکته

همزمان، نیاز به یک دستگاه واقعی اندروید دارید )دستگاهی چندین نقطه از نمایشگر به طور 

 که ورودی را دریافت می کند باید یک دستگاه حقیقی اندروید باشد(.

  GestureDetectorsکالس 
را ارائه می دهد که از اطلاعات و  GestureDetectorچارچوب نرم افزاری اندروید کلاسی به نام 

استفاده می نماید. این کلاس  MotionEventsه از کلاس( اعضای آبجکت )نمونه ی ساخته شد

ها( را با استفاده از نمونه ی کلاس  event( و رخدادها )gestureقادر است انواع حرکت ها )

MotionEvents  که به عنوان پارامتر ارائه می شود، شناسایی کند. تابع بازفراخوان

GestureDetector.OnGestureListener (callback ) کاربران را به محض رخداد مربوطه از

motion event  .رخدادی که بر اثر حرکت فعال می شود( مورد نظر مطلع می سازد( 

این امکان را به شما می دهد تا حرکت از پیش  ScaleGestureDetectorبه طور مثال کلاس 

 تعیین شده ی کوچک و بزرگ کردن یک آّبجکت با دو انگشت را تعریف نمایید. 

اختصاصی و مدیریت رخدادهای  viewتمرین: پیاده سازی 

 (single touch eventمربوط به لمس یک نقطه از نمایشگر )

 ترسیم با استفاده از قابلیت لمس نمایشگر 

 viewتمرین حاضر نحوه ی مدیریت رخدادهای مربوط به لمس یک نقطه از نمایشگر را داخل یک 

 اختصاصی نمایش می دهد.

و  com.vogella.android.touch.singleجدید به ترتیب به نام های  activityروژه و ابتدا یک پ

SingleTouchActivity  ایجاد نمایید. اینactivity  از کلاسDialogFragment  برای تنظیم رنگ

 قابل استفاده برای ترسیم در سطح نمایشگر بهره می گیرد.

 با محتوای زیر ایجاد نمایید. fragment_colorpicker.xmlبه نام  layoutحال یک فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent"> 

    <View 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="40dp" 

        android:layout_margin="20dp" 

        android:background="#ff0000" 

        android:id="@+id/preview" 

        /> 

    <SeekBar 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/red" 

        android:progress="255" 

        android:max="255"/> 

    <SeekBar 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/green" 

        android:max="255"/> 

    <SeekBar 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/blue" 

        android:max="255"/> 

</LinearLayout> 

با قابلیت پشتیبانی از لمس  Viewتعریف کرده که یک آبجکت  TouchEventViewکلاسی به نام 

 یک نقطه از نمایشگر در آن واحد را پیاده سازی می کند. 

package com.vogella.android.touch.single; 

import android.content.Context; 

import android.graphics.Canvas; 

import android.graphics.Color; 

import android.graphics.Paint; 

import android.graphics.Path; 

import android.util.AttributeSet; 

import android.util.Log; 

import android.view.GestureDetector; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.VelocityTracker; 

import android.view.View; 

public class TouchEventView extends View { 

  private Paint paint = new Paint(); 

  private Path path = new Path(); 

  Context context; 

  GestureDetector gestureDetector; 

  public TouchEventView(Context context, AttributeSet attrs) { 

    super(context, attrs); 

    gestureDetector = new GestureDetector(context, new GestureListener()); 
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    this.context = context; 

    paint.setAntiAlias(true); 

    paint.setStrokeWidth(6f); 

    paint.setColor(Color.BLACK); 

    paint.setStyle(Paint.Style.STROKE); 

    paint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND); 

  } 

  public void setColor(int r, int g, int b) { 

    int rgb = Color.rgb(r, g, b); 

    paint.setColor(rgb); 

  } 

  private class GestureListener extends GestureDetector.SimpleOnGestureListener { 

    // event when double tap occurs 

    @Override 

    public boolean onDoubleTap(MotionEvent e) { 

      float x = e.getX(); 

      float y = e.getY(); 

      // clean drawing area on double tap 

      path.reset(); 

      Log.d("Double Tap", "Tapped at: (" + x + "," + y + ")"); 

      return true; 

    } 

  } 

  @Override 

  protected void onDraw(Canvas canvas) { 

    canvas.drawPath(path, paint); 

  } 

  @Override 

  public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { 

    float eventX = event.getX(); 

    float eventY = event.getY(); 

    switch (event.getAction()) { 

    case MotionEvent.ACTION_DOWN: 

      path.moveTo(eventX, eventY); 

      return true; 

    case MotionEvent.ACTION_MOVE: 

      path.lineTo(eventX, eventY); 

      break; 

    case MotionEvent.ACTION_UP: 

      break; 

    default: 

      return false; 

    } 

    // for demostraction purposes 

    gestureDetector.onTouchEvent(event); 

    // Schedules a repaint. 

    invalidate(); 

    return true; 

  } 

} 

 را به صورت زیر اصلاح نمایید. activity_main.xmlمحتوای فایل 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

              android:orientation="vertical" 

              android:layout_width="match_parent" 

              android:layout_height="match_parent"> 

    <com.vogella.android.touch.single.SingleTouchEventView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:background="@drawable/dwarf" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:id="@+id/drawingview"> 

    </com.vogella.android.touch.single.SingleTouchEventView> 

</LinearLayout> 

 

 خود اضافه نمایید. activityمورد نظر را به کلاس  viewحال 
package com.vogella.android.touch.single; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

public class SingleTouchActivity extends Activity { 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(new SingleTouchEventView(this, null)); 

        } 

} 

 

اکنون زمانی که اپلیکیشن را اجرا می کنید، بایستی با توجه به کدی که نوشته اید قادر باشید با 

ت خود بر روی نمایشگر دستگاه اشکال مختلفی ترسیم کنید )در محیط شبیه ساز با انگش

 استفاده از موس(. 

 XMLبا فرمت  layoutکد اپلیکیشن خود را طوری ویرایش کنید که از تعریف و محتوای یک فایل 

 برای تنظیم ظاهر خود استفاده کند.

، layoutاپیلکیشن، کد موجود در فایل  XMLلایه ی  دلخواه خود در view: به منظور اعلان نکته

 لازم است اسم و آدرس دقیق کلاس از جمله اطلاعات پکیج آن کلاس را ذکر نمایید. 

 (line widthافزودن قابلیت تنظیم پهنای خط ترسیم )

به  layout، داخل فایل XMLیک منو به اپلیکیشن خود اضافه کنید )المان مربوطه را در لایه ی 

 اعلان نمایید(.صورت زیر 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

    <item android:title="Pick pen" android:id="@+id/action_pickpen"/> 

</menu> 

 

 رصد و ردیابی مختصات جاری انگشت کاربر بر روی نمایشگر 

کدی به اپلیکیشن خود اضافه نمایید که موقعیت فعلی انگشت کاربر بر روی نمایشگر را با حال 

استفاده از یک دایره نشانه گذاری و دنبال کند. به منظور ترسیم دایره، می توانید متد 

addCircle(x, y, 50, Path.Direction.CW)  را بر روی نمونه ی ساخته شده از کلاسPath 

 را مستقیما بکار ببرید. canvasیا المان فراخوانی کنید 

اطمینان حاصل کنید که تنها موقعیت جاری انگشت کاربر بر روی نمایشگر با استفاده از شکل 

دایره نشانه گذاری و هایلایت می شود. شکل مزبور بایستی به مجرد برخورد انگشت کاربر با 

 با صفحه قطع شد، محو گردد.  سطح نمایشگر دستگاه پدیدار شده و زمانی که تماس انگشت

 خروجی می بایست شمابه زیر باشد.
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تمرین: پیاده سازی قابلیت پشتیبانی از لمس چندین نقطه از نمایشگر 

(Multitouch) 

 multitouchاعلان کند که از قابلیت  viewدر تمرین جاری، توسعه دهنده می بایست یک 

و پاسخ دهی به چندین انگشت بر روی نمایشگر به  پشتیبانی کرده و از این طریق امکان ردیابی
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طور همزمان را فراهم آورد. لازم به ذکر است که تمرین پیاده سازی قابلیت لمس چند نقطه از 

نمایشگر در آن واحد در بستر شبیه ساز ممکن نبوده و توسعه دهنده می بایست برای این 

  منظور حتما از دستگاه واقعی اندروید استفاده کند.

 singletouchاندروید تنها اجازه ی شبیه سازی  emulatorهمان طور که قبلا گفته شد، نرم افزار 

 را )با اشاره گر موس( برای برنامه نویس فراهم می کند.

و  com.vogella.android.multitouchجدید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

MainActivity  .ایجاد نمایید 

 را به صورت زیر پیاده سازی کنید. MultitouchViewاسی به نام ابتدا کل

package com.vogella.android.multitouch; 

import android.content.Context; 

import android.graphics.Canvas; 

import android.graphics.Color; 

import android.graphics.Paint; 

import android.graphics.PointF; 

import android.util.AttributeSet; 

import android.util.SparseArray; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.View; 

public class MultitouchView extends View { 

        private static final int SIZE = 60; 

        private SparseArray<PointF> mActivePointers; 

        private Paint mPaint; 

        private int[] colors = { Color.BLUE, Color.GREEN, Color.MAGENTA, 

                        Color.BLACK, Color.CYAN, Color.GRAY, Color.RED, Color.DKGRAY, 

                        Color.LTGRAY, Color.YELLOW }; 

        private Paint textPaint; 

        public MultitouchView(Context context, AttributeSet attrs) { 

                super(context, attrs); 

                initView(); 

        } 

        private void initView() { 

                mActivePointers = new SparseArray<PointF>(); 

                mPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG); 

                // set painter color to a color you like 

                mPaint.setColor(Color.BLUE); 

                mPaint.setStyle(Paint.Style.FILL_AND_STROKE); 

                textPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG); 

                textPaint.setTextSize(20); 

        } 

        @Override 

        public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { 
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                // get pointer index from the event object 

                int pointerIndex = event.getActionIndex(); 

                // get pointer ID 

                int pointerId = event.getPointerId(pointerIndex); 

                // get masked (not specific to a pointer) action 

                int maskedAction = event.getActionMasked(); 

                switch (maskedAction) { 

                case MotionEvent.ACTION_DOWN: 

                case MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN: { 

                        // We have a new pointer. Lets add it to the list of pointers 

                        PointF f = new PointF(); 

                        f.x = event.getX(pointerIndex); 

                        f.y = event.getY(pointerIndex); 

                        mActivePointers.put(pointerId, f); 

                        break; 

                } 

                case MotionEvent.ACTION_MOVE: { // a pointer was moved 

                        for (int size = event.getPointerCount(), i = 0; i < size; i++) { 

                                PointF point = mActivePointers.get(event.getPointerId(i)); 

                                if (point != null) { 

                                        point.x = event.getX(i); 

                                        point.y = event.getY(i); 

                                } 

                        } 

                        break; 

                } 

                case MotionEvent.ACTION_UP: 

                case MotionEvent.ACTION_POINTER_UP: 

                case MotionEvent.ACTION_CANCEL: { 

                        mActivePointers.remove(pointerId); 

                        break; 

                } 

                } 

                invalidate(); 

                return true; 

        } 

        @Override 

        protected void onDraw(Canvas canvas) { 

                super.onDraw(canvas); 

                // draw all pointers 

                for (int size = mActivePointers.size(), i = 0; i < size; i++) { 

                        PointF point = mActivePointers.valueAt(i); 

                        if (point != null) 

                                mPaint.setColor(colors[i % 9]); 

                        canvas.drawCircle(point.x, point.y, SIZE, mPaint); 

                } 

                canvas.drawText("Total pointers: " + mActivePointers.size(), 10, 40 , textPaint); 

        } 

} 

 

view  زیر را به فایلlayout  متناظرactivity .خود اضافه نمایید 
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<RelativeLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent"> 

    <com.vogella.android.multitouch.MultitouchView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        /> 

</RelativeLayout> 

 

 ای که قبلا ایجاد شده نیازی به تغییر ندارد. activityکلاس 
package com.vogella.android.multitouch; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

public class MainActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.activity_main); 

        } 

        @Override 

        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

                getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); 

                return true; 

        } 

} 

 

اپلیکیشن در زمان اجرا به شما این امکان را می دهد تا با انگشت خود بر روی نمایشگر اشکال 

ترسیم نمایید. در هر دستگاهی، محدودیت از پیش تعیین شده ای برای حداکثر تعداد  مختلف

لازم است بررسی کنید دستگاه شما  نقاط قابل پشتیبانی در آن واحد در نمایشگر وجود دارد.

در پایان، اپلیکیشن بایستی  را به طور همزمان پشتیبانی می کند. pointerحداکثر چه تعداد 

 یر داشته باشد. ظاهری مشابه ز 
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آموزش: پیاده سازی قابلیت بزرگ نمایی / کوچک نمایی و استفاده از 

multitouch 

و  de.vogella.android.touch.scaledetectorاندروید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

ScaleDetectorTestActivity .ایجاد نمایید 

 کلاس زیر را پیاده سازی نمایید.

package de.vogella.android.touch.scaledetector; 

import android.content.Context; 

import android.graphics.Canvas; 

import android.graphics.drawable.Drawable; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.ScaleGestureDetector; 

import android.view.View; 

public class ImageViewWithZoom extends View { 

        private Drawable image; 

        private float scaleFactor = 1.0f; 

        private ScaleGestureDetector scaleGestureDetector; 

        public ImageViewWithZoom(Context context) { 

                super(context); 
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                image = context.getResources().getDrawable(R.drawable.icon); 

                setFocusable(true); 

                image.setBounds(0, 0, image.getIntrinsicWidth(), 

                                image.getIntrinsicHeight()); 

                scaleGestureDetector = new ScaleGestureDetector(context, 

                                new ScaleListener()); 

        } 

        @Override 

        protected void onDraw(Canvas canvas) { 

                super.onDraw(canvas); 

                // Set the image bounderies 

                canvas.save(); 

                canvas.scale(scaleFactor, scaleFactor); 

                image.draw(canvas); 

                canvas.restore(); 

        } 

        @Override 

        public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { 

                scaleGestureDetector.onTouchEvent(event); 

                invalidate(); 

                return true; 

        } 

        private class ScaleListener extends 

                        ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener { 

                @Override 

                public boolean onScale(ScaleGestureDetector detector) { 

                        scaleFactor *= detector.getScaleFactor(); 

                        // don't let the object get too small or too large. 

                        scaleFactor = Math.max(0.1f, Math.min(scaleFactor, 5.0f)); 

                        invalidate(); 

                        return true; 

                } 

        } 

} 

 خود اضافه نمایید. activityرا به  Viewاین 
package de.vogella.android.touch.scaledetector; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

public class ScaleDetectorTestActivity extends Activity { 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(new ImageViewWithZoom(this)); 

        } 

} 

 

 multi-touchزمانی که اپلیکیشن را راه اندازی می کنید، بایستی بتوانید با استفاده از قابلیت 

 (.pinch zoomتصویر زیر را کوچک و بزرگ نمایید )
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 بخش چهارم :
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و مدیریت رخدادهای فعال شده  Gesturesآموزش کار با 

 از حرکات مختلف بر روی نمایشگر

در اندروید را به شما می  GestureOverylayViewو  Gesturesمبحث حاضر نحوه ی استفاده از 

 1.6تفاده از ویرایش و با اس Eclipseمحیط کاری  3.6آموزد. پروژه های این آموزش در نسخه ی 

 ( می باشد.Gingerbreadسیستم عامل اندروید ) 2.3زبان جاوا نوشته شده و مبتنی بر ورژن 

 GestureOverlayViewها و پیاده سازی کلاس  Gestureکار با 

 در اندروید

سیستم اندروید، برای لمس و حرکت دادن انگشت بر روی سطح نمایشگر، رخدادهای معینی 

مایی، فشار دادن طولانی و پیمایش با نوار اسکرول در صفحه را ارائه می دهد. به نظیر بزرگ ن

 gesturesاین رخدادها که در بر اثر لمس نمایشگر اتفاق افتاده و فعال می شوند در اصطلاح 

 گفته می شود. 

برای استفاده از این امکان اندروید، اپلیکیشن شما بایستی یک نمونه از کلاس 

GestureOverlayView  را پیاده سازی کند. سپس می توانید در اینview سایر کامپوننت های ،

 های خود را جایگذاری نمایید. viewرابط کاربری و 

gesture  ها را منابع باینری تشکیل داده و در اختیار توسعه دهنده قرار می دهند. این منابع را

 تهیه کرد.  Android SDKمی توان با استفاده از 

یا صفحه قابل مشاهده برای کاربر   activityها در  gestureبارگذاری این منابع باینری و  جهت

 gestureرا فراخوانی کنید. پس از آنکه  ()GestureLib.fromRawResourceلازم است متد 

فراخوانده می شود. اما   "onGesturePerformedListener"توسط سیستم شناسایی شد، متد 

را بارگذاری کند باید توابع اینترفیس  gestureای که می خواهد  activity قبل از آن کلاس

"OnGesturePerformedListener" کرده و با فراخوانی متد  را پیاده سازی
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"addOnGesturePerformedListener()"  بر روی آبجکت ساخته شده از روی

GestureOverlayView .خود را معرفی نماید ، 

هایی که برایش  gestureهایی را که شناخته با رنگ زرد و  gestureن دسته از سیستم اندروید، آ

 قابل شناسایی نیستند را با رنگ زرد کم رنگ نمایش می دهد. توسعه دهنده، در صورت تمایل،

می تواند این قابلیت را غیر فعال کند. برای نیل به این هدف تنها کافی است که یکی از دو تابع 

setUncertainGestureColor(Color.TRANSPARENT)  یا

setGestureColor(Color.TRANSPARENT)  )را بر روی )آبجکت یا نمونه از

GestureOverlayView  .فراخوانی نماید 

( استفاده کنید، Emulatorدر شبیه ساز اندروید ) gestureبرای ساخت  "GestureBuilder"اگر از 

با اسم یکسان ایجاد نمایید. از این طریق امکانی  gestureدر آن صورت می توانید تعداد زیادی 

دلخواه و مد نظر خود را پیدا کرده و تعیین نمایید. اگر برای  gestureبرای شما فراهم می شود تا 

ایجاد کنید، این اپلیکیشن به صورت پیش فرض بر روی  Android Emulatorاندروید  1.6ویرایش 

استفاده می باشد. لازم است یک دستگاه با قابلیت حافظه  دستگاه شما نصب شده و آماده ی

ها را نخواهید  gesture( ایجاد کنید چرا که در غیر این صورت امکان ذخیره ی sd cardخارجی )

 ذخیره می شوند.  gesturesها در محیط شبیه ساز، داخل فایل  gestureداشت. تمامی 

( به دستگاه emulatorاز شبیه ساز ) adbه ی ابزار ها را به وسیل gestureشما می توانید تمامی 

 محلی خود کپی نمایید. کافی است دستور زیر را در خط فرمان درج کنید:

./adb pull /sdcard/gestures ~/test 

در اپلیکیشن جایگذاری شود. پس از این کار می  "res/raw"بایستی تحت آدرس  gestureفایل 

 استفاده نمایید.  GestureOverlayViewتی در آبجکت توانید از فایل مزبور به راح

 مثال
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و  "de.vogella.android.gestures"جدید به ترتیب به نام های  activityیک پروژه و 

"GestureTest"  ایجاد نمایید. سپس تعدادیgesture  ایجاد کرده و آن ها را طبق توضیح فوق، در

 اپلیکیشن مورد نظر جایگذاری نمایید.

 

 پشتیبانی نمی کند. می توانید برای مشاهده ی GestureOverlayViewاز  UI builderاسفانه مت

( به layout builderدر  GestureOverlayViewمتن خطای مربوطه )عدم امکان استفاده از 

مراجعه کنید. از این رو  http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=1368آدرس 

را از طریق  viewساخته و بعد این  gesture viewبدون  layoutناگذیر باید یک توسعه دهنده 

 اضافه کند.  GestureOverlayViewکدنویسی به 

 را مانند زیر ایجاد کنید.  _layout _main.xmlفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" > 
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<TextView 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:text="@string/hello"/> 

</LinearLayout> 

 

 زیر را پیاده سازی نمایید. activityکلاس 

 

package de.vogella.android.gestures; 

import java.util.ArrayList; 

import android.app.Activity; 

import android.gesture.Gesture; 

import android.gesture.GestureLibraries; 

import android.gesture.GestureLibrary; 

import android.gesture.GestureOverlayView; 

import android.gesture.GestureOverlayView.OnGesturePerformedListener; 

import android.gesture.Prediction; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

public class GestureTest extends Activity implements OnGesturePerformedListener { 

        private GestureLibrary gestureLib; 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                GestureOverlayView gestureOverlayView = new GestureOverlayView(this); 

                View inflate = getLayoutInflater().inflate(R.layout.main, null); 

                gestureOverlayView.addView(inflate); 

                gestureOverlayView.addOnGesturePerformedListener(this); 

                gestureLib = GestureLibraries.fromRawResource(this, R.raw.gestures); 

                if (!gestureLib.load()) { 

                        finish(); 

                } 

                setContentView(gestureOverlayView); 

        } 

        @Override 

        public void onGesturePerformed(GestureOverlayView overlay, Gesture gesture) { 

                ArrayList<Prediction> predictions = gestureLib.recognize(gesture); 

                for (Prediction prediction : predictions) { 

                        if (prediction.score > 1.0) { 

                                Toast.makeText(this, prediction.name, Toast.LENGTH_SHORT) 

                                                .show(); 

                        } 

                } 

        } 

} 
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ید اپلیکیشن را اجرا کنید. با توجه به منطق برنامه و کدی که برای اپلیکیشن خود نوشتید، باید بتوان

gesture  های مختلفی ترسیم کرده و خروجی را در لحظه مشاهده نمایید. در اپلیشکن جاری تنها

مایش داده می شود ولی شما می توانید هر عملیاتی که دوست دارید ن Toastصرفا یک پیغام 

 تعریف نمایید.
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 بخش اول :

 ها  Support Libraryآموزش استفاده از 

ها و همچنین دلایلی که چرا گاهی بهتر است  support libraryنحوه ی استفاده از آموزش حاضر 

 رد را شرح می دهد.از بکار بردن آن ها در پروژه پرهیز ک

 Googleهای  Support libraryاستفاده از 

  Support Libraryشرح مفهوم 
 Support Libraryاضافه  نوین و جدید این امکان را به توسعه دهنده می دهد تا قابلیت های

را به همراه یا مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندروید   Android SDK شده به

اندروید  قدیمی ویرایش هایاز این امکانات در  قادر باشدبرنامه بدین وسیله تا  دهدقرار  برنامه

ها به منظور افزودن امکانات و قابلیت های  support libraryبه عبارت دیگر  .نیز بهره بگیرد

 ورژن های جدیدتر توابع و کتابخانه های اندروید به ویرایش های قدیمی تر تعبیه شدند. 

ها )کتابخانه ای از  code libraryدر واقع مجموعه ای از  Android Support Libraryپکیج 

کدهای آماده( هستند که نسخه های سازگار با ورژن های قدیمی تر از امکانات جدید کتابخانه 

های اندروید را به توابع کتابخانه ای و چارچوب نرم افزاری اندروید اضافه می کنند. علاوه بر آن 

هایی را برای استفاده در ورژن های قدیمی کتابخانه های اندروید فراهم  widgetی ها و ویژگ

ها و توابع کتابخانه ای قابل دسترسی یا استفاده در  APIمی آورند که فقط و فقط از طریق 

 پروژه هستند. 

نه های تنها برای ورژن  )قدیمی( معینی از کتابخا support libraryلازم به توضیح است که هر 

 ( قابل استفاده بوده و سازگار می باشد.API levelاندروید )

وجود دارد. اولین نوع قابلیت های جدید برای ورژن های قدیمی تر  support libraryدر کل دو نوع 

جدید برای ویرایش های قدیمی تر framework functionality چارچوب نرم افزاری فراهم می کند )

، قابلیت های جدید support libraryارائه می دهد(. نوع دوم  API releaseید یا کتابخانه های اندرو 
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برای تمامی دستگاه های مبتنی بر سیستم عامل اندروید فراهم می کند. حال این قابلیت یا هنوز 

( اندروید اضافه نشده یا هیچگاه جزوی از آن نخواهد بود زیرا شرگت گوگل platformبه محیط )

دارد که همواره امکانات و قابلیت های جدیدتر به آن اضافه کند و کتابخانه ی مزبور را  سعی بر این

 ( ارتقا دهد.Android platform APIسریع تر از توابع کتابخانه ای محیط اندروید )

  Support libraryنصب 
support library ن های به شما این امکان را می دهد تا از قابلیت های بیشتری در اپلیکیش

اندرویدی خود استفاده کنید. حال این قابلیت ها ممکن است توسط ورژن های جدید کتابخانه های 

( در اختیار توسعه دهنده قرار گیرد. علاوه بر آن امکانات دیگری نیز می تواند API levelاندروید )

چون  ویجت ( از چارچوب نرم افزاری اندروید، همunbundledفراهم نماید که به صورت مجزا )

RecyclerView  .که به منظور پیاده سازی هر چه بهینه تر لیست تعبیه شده، ارائه می شود 

ها ارائه می دهد که هر یک، ویژه ی نسخه ی  support libraryاندروید ورژن های متعددی از 

 support( قابل استفاده می باشد. به طور مثال، API levelخاصی از کتابخانه های اندروید )

library v7  برای آن دسته از دستگاه های اندروید کهAPI level  باشد، قابل استفاده می  7آن ها

برای عملکرد صحیح به نسخه های پایین تر نیز احتایج  support libraryباشد. نسخه های جدیدتر از 

 احتیاج دارد.  v4به  support library v7دارند. 

Support library گوگل ارائه می شوند هایی که توسط 
در زمان تنظیم مقاله ی حاضر، کامپوننت های متعددی توسط شرکت گوگل تعبیه شده که در زیر 

 به آن ها اشاره می کنیم:

Support 

Library 
 شرح

Gradle dependency 

 Gradleکتابخانه و نیازمندی های  

v4 Support 

Library 

ویژه ی ویرایش 

Android 1.6 (API 

level 4)  و بالاتر

تعبیه شده است. 

-androidاین کتابخانه در آدرس 

sdk/extras/android/support/v7/appcompat/ 

directory .موجود می باشد 
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Support 

Library 
 شرح

Gradle dependency 

 Gradleکتابخانه و نیازمندی های  

دربردارنده ی 

قابلیت های 

فراوانی نظیر امکان 

پشتیبانی از 

fragment  ها و

 Loaderفریم ورک 

 می باشد. 

v7 Support 

Libraries 
 

)  Android 2.1خانه ها که به مجموعه ای از کتاب

( و بالاتر برای عملکرد 7کتابخانه های اندروید ورژن 

 v4صحیح احتیاج دارند. علاوه بر آن لازم است 

Support library .در دسترس باشد 

v7 

appcompat 

library 

امکان پشتیبانی از 

Action Bar  و پیاده

سازی آن در بستر 

اپلیکیشن را فراهم 

اوه بر می آورد. عل

به توسعه دهنده 

امکان می دهد برای 

 UIطراحی لایه ی 

اپلیکیشن از 

Material design 

 استفاده کند.

-androidدر آدرس 

sdk/extras/android/support/v7/appcompat/ 

 موجود می باشد.

v7 cardview 

library 

با افزودن این 

نیازمندی به پروژه 

قادر خواهید بود که 

 CardViewویجت 

ا در اپلیکیشن خود ر 

 پیاده سازی کنید.

android-

sdk/extras/android/support/v7/cardview/ 
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Support 

Library 
 شرح

Gradle dependency 

 Gradleکتابخانه و نیازمندی های  

v7 

recyclerview 

library 

امکان استفاده از 

RecyclerView  را

پروژه فراهم می 

 آورد. 

compile "com.android.support:recyclerview-

v7:24.0.0" 

Design 

library to 

support 

material 

design 

امکان استفاده از 

material design 

در طراحی رابط 

کاربری اپلیکیشن را 

 فراهم می آورد.

compile 

'com.android.support:design:24.0.0' 

 از پروژه  support libraryحذف 

 را حذف کرد؟ support libraryچرا باید 

support library ظیم یک مقاله ی پایدار )با ها همواره در حال تغییر هستند و از این جهت تن

مطالبی که طولانی مدت بروز و مفید باشند( در شرح نحوه ی استفاده از این کتابخانه ها کاری 

بسیار دشوار است. علاوه بر آن الگو و قالب های آماده ی ساخت پروژه های اندرویدی در محیط 

بروز رسانی و ویرایش می شوند. نیز همانند کتابخانه ی نام برده به سرعت  Android studioکاری 

 های استاندارد را به مراتب دشوارتر می سازد.  APIاین امر تست ویژگی جدید یا 

 تبدیل پروژه به یک پروژه ی استاندارد اندروید 

build dependency  کتابخانه ها و نیازمندی های(build در فایل )Gradle build  آسیبی به

 support( به referenceتوصیه می شود ارجاعات یا اشاره گر ) پروژه ی شما نمی رساند، اما

library  /compatibility library   را از کد و فایل هایresource .خود حذف نمایید 

 Activityرا طوری ویرایش کنید که منحصرا از کلاس پایه ی  activityبرای این منظور، کد کلاس 

(. همچنین لازم AppCompatActivityدیگری نظیر  activity ارث بری داشته باشد )نه از کلاس های
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است کد را بهینه و تا حد ممکن مختصر تنظیم نمایید. در زیر نمونه ای پیاده سازی یک کلاس 

activity  به نامMainActivity .را مشاهده می کنید 

package com.vogella.android.myapplicationsdf; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

public class MainActivity extends Activity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

} 

 

متناظر استفاده کنند. در زیر  layoutب می شود تنها المان های استاندارد از فایل همچنین سب

 استاندارد را مشاهده می کنید. layoutنمونه ای از یک فایل 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
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    tools:context=".MainActivity"> 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Hello World!" /> 

</RelativeLayout> 

 

هایی که با ورژن های قدیمی اندروید نیز سازگاری دارندcompatibility theme (theme  ،)بجای 

پیش فرض و درون ساخته ی اندروید استفاده نمایید. برای این منظور محتوای  themeحتما از 

جدید  style)یک  material themeرسی کرده و از را بر  app/res/values/styles.xmlپوشه ی 

اندروید معرفی  5.0برای اپلیکیشن که از ویرایش  design  materialساده / UIویژه ی طراحی 

 شد( استفاده کنید.

 

<resources> 

    <!-- Base application theme. --> 

    <style name="AppTheme" parent="android:Theme.Material.Light.DarkActionBar"> 

        <!-- Customize your theme here. --> 

        <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item> 

        <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item> 

        <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item> 

    </style> 

</resources> 
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 بخش دوم :

  نوشتن کتابخانه برای اپلیکیشن های اندرویدی

( در اندروید library projectآموزش حاضر به شرح ایجاد و استفاده از پروژه های کتابخانه ای )

 می پردازد.

 پروژه های کتابخانه ای اندروید و کتابخانه های جاوا 

 وید و جاوااستفاده از کتابخانه های اندر
)فایل های فشرده  JARیک پروژه ی اندرویدی به راحتی می تواند از کدهای موجود در فایل های 

و منابع مورد نیاز که به کتابخانه های جاوایی  metadataحاوی چندین کلاس جاوا به همراه 

 معروف هستند( استفاده کند. 

( ویژه به نام binary distributionافزار )، اندروید از یک فرمت توزیع نرم JARجدا از فایل های 

Android ARchive(AAR)  کتابخانه هایی که جدا از کلاس های جاوا دربردارنده ی انواع فایل ها(

در واقع یک پروژه ی کتابخانه  aar bundle.می باشند( استفاده می کند.  XMLو منابع مبتنی بر 

)به صورت کامپایل شده( ارائه ی  binary distributionای اندروید است با روش توزیع نرم افزار 

 می شود.

است اما علاوه بر کلاس های نوشته شده با  جاوا،  JARتقریبا شبیه به یک فایل  AARیک فایل 

ی توان در را م AARکامپایل شده می باشد. فایل  byte-codeحامل سایر منابع و محتوا و نیز 

 بکار برد.  JARرست مانند فایل و کامپایل اپلیکیشن د buildفرایند 

در  dependencyتوسعه دهنده می تواند ماژول های کتابخانه ای ایجاد کرده و از آن ها به عنوان 

 sourceپروژه های اندرویدی استفاده کند. این ماژول ها به شما امکان می دهد تا کد برنامه )

codeایر پروژه های اندرویدی به اشتراک ( و منابعی همچون عکس و متن را ذخیره کرده و بین س

 گذاشته و استفاده کنید.  



 

 

910 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 در اپلیکیشن اندرویدی JARنحوه ی استفاده از فایل 

)فایل کتابخانه ای جاوا( در پروژه، کافی است آن فایل را داخل  JARبه منظور استفاده از یک فایل 

ل این پوشه از طریق فایل داخ jarدر اپلیکیشن خود جایگذاری کنید. فایل های  libsپوشه ی 

build.gradle  پیش فرض، درcompile classpath .قرار داده می شوند 

  javaمحدودیت هایی در استفاده از کتابخانه های 

در صورت نیاز به استفاده از کتابخانه ها لازم است این نکته را به خاطر داشته باشید که این 

بع متعارف و شناخته شده در اندروید استفاده کنند. به طور ها و توا APIکتابخانه ها تنها باید از 

مثال، کتابخانه های اندروید کتابخانه های لازم برای طراحی رابط کاربری اپلیکیشن همچون 

java.awt  وjavax.swing  را ندارند. کتابخانه ای که کلاس های موجود در این کتابخانه ها را

 دروید نخواهد بود. فراخوانی کند، قابل استفاده در ان

پروژه های کتابخانه ای قابل کامپایل و تبدیل به اپلیکیشن های کامل اندروید نبوده و به صورت 

 مستقل از پروژه ی بزرگتر که از کلاس ها و توابع آن در خود استفاده کند، قابل اجرا نخواهند بود.

 (library modulesماژول های اختصاصی کتابخانه ای اندروید )

 ( library moduleاژول های کتابخانه ای )م

یا  Android library module( از ماژول کتابخانه )application projectزمانی که یک پروژه )

همان ماژول که بخشی مجزا از اپلیکیشن است( استفاده می کند، ابزار ساخت و توسعه ی 

 buildی کتابخانه ای در خروجی کامپایل و  کد و منابع لازم را از پروژه ADTاپلیکیشن های اندروید / 

شده ی پروژه می گنجاند. این بدین معنی است که کامپوننت ها، کد و منابع پروژه کتابخانه ای 

(library project کاملا ترجمه شده و همگی در قالب فایل ).apk  اپلیکیشن کامپایل شده پکیج

 بندی می شوند.  
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به چشم یک مصنوع زمان کامپایل نگاه کرد. ماژول کتابخانه  library moduleاز اینرو می توان به 

ای می تواند شامل کلاس های جاوا، کامپوننت های نرم افزاری اندروید و منابع باشد. تنها نوع 

 ها هستند.  assetفایلی که در این کتابخانه ها جایی ندارد، 

 Android projectهای اندرویدی )جهت ایجاد یک پروژه ی کتابخانه، در ویزارد ساخت پروژه 

generation wizard گزینه ی ،)Mark this project as library  .را انتخاب کنید 

ها، سرویس و غیره ...  activityیک پروژه ی کتابخانه ای بایستی تمامی کامپوننت های خود نظیر 

د. اپلیکیشنی که از این اعلان کن AndroidManifest.xml، داخل فایل تنظیمات XMLرا در لایه ی 

کتابخانه استفاده می کند نیز بایستی تمامی کامپوننت های نرم افزاری مورد استفاده را داخل فایل 

 تنظیمات اپلیکیشن مربوطه اعلان نماید. 

 (conflicting resources)اولویت در انتخاب منابع 

( منابع پروژه ی Android development toolابزار ساخت و توسعه اپلیکیشن های اندرویدی )

یا شناسه ی منابع پروژه  IDکتابخانه را با منابع پروژه ی اپلیکیشن ادغام می کند. حال چنانچه 

تلاش می کند آن منبعی را از اپلیکیشن یا  ADTچندین بار به صورت تکراری اعلان شده باشد، 

 ضافی را دور می ریزد. کتابخانه گزینش نماید که بالاترین اولویت را داشته و منابع ا

 Android libraryایجاد ماژول های کتابخانه ای اختصاصی در اندروید )

module) 

( به توسعه دهنده کمک می کند تا کد library projectاستفاده از پروژه های کتابخانه ای )

ر محیط اپلیکیشن را به صورت بهینه سازمان دهی کند. جهت ایجاد یک ماژول کتابخانه ای جدید د

از نوار بالایی محیط کلیک کرده و گزینه ی  File، بر روی المان Android Studioبرنامه نویسی 

New Module  را باز نمایید و سپسAndroid Library  .را انتخاب کنید 

 )کتابخانه ی اندروید(  library moduleتمرین: ساخت یک 
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 top levelقبلی ایجاد کرده و اسم پکیج )برای تمرین جاری لازم است پروژه ای که در مباحث 

package آن )com.example.android.rssfeed  می باشد را در اختیار داشته باشید )می توانید به

ها مراجعه نمایید(. پروژه ی کتابخانه ای که ایجاد می کنیم علاوه بر  fragmentمقاله ی آموزش 

data model ابیس(، یک تابع جهت بازیابی تعداد نمونه ها )کلاس های ساخته شده از جداول دیت

(instances در بر خواهد داشت. کتابخانه ی مورد نظر اجازه ی دسترسی به داده ها و اطلاعات )

است که برای انتشار و بارگذاری  XMLنیز صرفا یک فایل  RSSرا می دهد. فایل  RSS)ساختگی( 

 ه قرار می گیرد.  اخبار و نوشته ها و پست های وبلاگ مورد استفاد

 (library moduleایجاد یک کتابخانه ی جدید )
هر کتابخانه خود یک ماژول محسوب می شود. برای  Android Studioدر محیط برنامه نویسی 

ایجاد یک ماژول یا کتابخانه ی جدید در محیط کاری نام برده، این مسیر را طی نمایید: 

File ▸ New Module  و سپسAndroid Library .را انتخاب نمایید 
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و به عنوان اسم کتابخانه  com.example.android.rssfeedlibraryبه عنوان اسم ماژول، 

Rssfeed Library  .را وارد نمایید 

 

دلخواه را انتخاب نمایید،  templateزمانی که از شما درخواست می شود که قالب آماده یا 

 Android Studioساخته شود. در نتیجه محیط کاری  activityصریحا اعلان کنید که نمی خواهید 

 یک ماژول دیگر برای شما به نمایش می گذارد.
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 model (data model)ایجاد کالس 
 ایجاد نمایید.  RSSجهت ذخیره ی داده های مربوط به محتوای  RssItemیک کلاس به نام 

در کلاس اعلان  ()toString( و یک متد constructor، تابع سازنده )setterو  getterحال توابع 

 نمایید. خروجی بایستی ظاهری مشابه زیر داشته باشد: 

package com.example.android.rssfeedlibrary; 

public class RssItem { 

        private String pubDate; 

        private String description; 

        private String link; 

        private String title; 

        public RssItem() { 

        } 

        public RssItem(String title, String link) { 

                this.title = title; 

                this.link = link; 

        } 

        public String getPubDate() { 

                return pubDate; 

        } 

        public void setPubDate(String pubDate) { 

                this.pubDate = pubDate; 

        } 

        public String getDescription() { 

                return description; 

        } 

        public void setDescription(String description) { 

                this.description = description; 

        } 

        public String getLink() { 

                return link; 

        } 

        public void setLink(String link) { 

                this.link = link; 

        } 

        public String getTitle() { 

                return title; 

        } 

        public void setTitle(String title) { 

                this.title = title; 

        } 

        @Override 

        public String toString() { 

                return "RssItem [title=" + title + "]"; 

        } 

} 
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 (instancesد کالس های مورد نیاز )ایجا

که لیستی از آبجکت های  staticبا یک متد  RssFeedProviderاکنون یک کلاس جدید به نام 

RssItem  را در خروجی برمی گرداند، تعریف نمایید. این متد در حال حاضر تنها داده های

 ( را برمی گرداند. test dataآزمایشی )

package com.vogella.android.rssfeedlibrary; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.Random; 

public class RssFeedProvider { 

    public static List<RssItem> parse(String rssFeed) { 

        List<RssItem> list = new ArrayList<>(); 

        Random r = new Random(); 

        // random number of item but at least 5 

        Integer number = r.nextInt(10) + 5; 

        for (int i = 0; i < number; i++) { 

            // create sample data 

            String s = String.valueOf(r.nextInt(1000)); 

            RssItem item = new RssItem("Summary " + s, "Description " + s); 

            list.add(item); 

        } 

        return list; 

    } 

} 

 به پروژه  dependencyاضافه کردن کتابخانه به عنوان 
در بستر پروژه ی خود  dependencyبه منظور استفاده از کتابخانه، کافی است آن را به عنوان 

. پوشه ی File ▸ Project Structureارد کنید. برای این منظور مسیر رو به رو را طی نمایید: و

app  را انتخاب کنید. حال تبDependencies  ،+ را باز نموده و پس از کلیک بر روی علامت

 را از فهرست انتخاب نمایید.  module dependenciesالمان 
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 ها details fragmentت بروز رسانی داده های استفاده از پروژه کتابخانه جه
، در بدنه ی RssFeedProviderرا جهت استفاده از کامپوننت نرم افزاری  updateDetailمتد 

( test codeبروز رسانی نمایید. کدهای موجود در آن صرفا آزمایشی ) MyListFragmentکلاس 

 هستند.

public class MyListFragment extends Fragment { 

..// everything as before 

    // triggers update of the details fragment 

    public void updateDetail(String uri) {  //        1 آپدیت ( متد

 شده
        List<RssItem> list = RssFeedProvider 

                .parse("http://www.vogella.com/article.rss"); 

        String itemListAsString = list.toString(); 
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        listener.onRssItemSelected(itemListAsString); 

    } 

 تست اپلیکیشن و بررسی عملکرد صحیح آن 

( از toString)مقدار  toString)( اپلیکیشن خود را اجرا کرده و مطمئن شوید که خروجی تابع

 نمایش داده می شود.  detail fragmentدر  RssItemsلیست 

لازم به ذکر است که لیست، با توجه به منطق و کدی که در حال حاضر برای اپلیکیشن  :نکته

 تنظیم شده، صرفا به صورت تصادفی ایجاد می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم :
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 Androidمعرفی کتابخانه های کارا و پرکاربرد اندروید / 

Library project  کتابخانه ای اندروید و / پروژه های 

های )انباری از  code repositoryمقاله ی حاضر تمامی کتابخانه های پرکاربرد را به همراه 

 کدهای آماده( کارا و محبوب اندروید معرفی می نماید. 

 پروژه های کتابخانه ای کارامد و پرکابرد اندروید

بب شده تا سایر توسعه دهندگان ( اندروید سopen sourceویژگی متن باز و رایگان بودن )

بتوانند به راحتی کتابخانه ها و ماژول های کارا و اضافی بر سازمان )جدا از خود چارچوب نرم 

افزاری اندروید( برای آن طراحی کرده و در اختیار همگان قرار دهند. مبحث جاری کتابخانه های 

open source  نویس را در توسعه ی هر چه بهینه تر قدرتمند و نمونه پروژه های مفید که برنامه

 پروژه ی خود یاری می کند، فهرست می نماید.

 لیست کتابخانه های پرکاربرد اندروید

 https://github.com/bumptech/glide -  فریم ورک بارگذاری فایل های تصویری برای

 (Glide Image loading frameworkاندروید )

 http://www.vogella.com/tutorials/AndroidButterknife/article.html -  فریم ورک

 و المان های viewنرم افزاری تزریق 

  ( رابط کاربریview injection framework) 

 https://github.com/square/otto - Otto -  یکevent bus ت های آن که از جمله قابلی

 زاری اندروید می باشد. آسان سازی  تعامل و تبادل داده بین کامپوننت های مختلف نرم اف

 http://square.github.io/retrofit/  - Retrofit- ک کلاینت یtype-safe  و نوع ایمن 

REST  اندروید و جاوا 

 http://code.google.com/p/achartengine/ - AChartEngine –  موتور ترسیمchart  و

 نمودار

 http://ormlite.com/ - یشن های اندرویدی /لید دیتابیس برای اپلیکجهت تو ORM 

mapper  

 http://greendao-orm.com/ - GreenDAO  تعبیه شده توسطMarkus Junginger ،

ORM Mapper  
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 https://github.com/google/Dagger - Dagger2 -  فریم ورک تزریق نیازمندی و

dependency injection برای پروژه های جاوا و اندروید 

 http://code.google.com/p/android-scripting/ -  ا برای زبان های این زمینه ر

 اسکریپت نویسی فراهم می کند تا بر روی محیط اندروید اجرا شوند

Code repository و انباره نمونه کدها و پروژه ها 
ها( نمونه  APIبهترین منبع برای )آشنایی با نحوه ی استفاده از توابع کتابخانه ای اندروید و 

 می باشد.   API demosوید، کدهای اندر 

Roman Nurik یک توسعه دهنده در شرکت گوگل، نمونه کدهای خود را تحت آدرس زیر در ،

 - /http://code.google.com/p/romannurik-code .اختیار علاقه مندان قرار می دهد: 

Roman Nurik’s examples 

Mark Murthyعه دهنده و نویسنده ی کتاب های ، مدرس دوره های برنامه نویسی اندروید، توس

برنامه نویسی، پروژه ها و نمونه کدهای پیشرفته ی خود را تحت آدرس 

https://github.com/commonsguy/cw-advandroid - Mark Murthy’s advanced 

examples 

 در اختیار توسعه دهندگان قرار می دهد. 

 

 

 

 

 بخش چهارم :
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در پروژه  Otto event busآموزش استفاده از کتابخانه ی 

 های اندرویدی

 در اپلیکیشن های اندروید می پردازد.  Otto event busمبحث حاضر به شرح نحوه ی استفاده از 

Otto ( یک پروژه ی متن باز و رایگانopen source است که به کامپوننت ها اجازه می دهد تا )

گیرنده( را پیاده سازی کرده تا  )واسط و مترجم پیغام بین فرستنده و event busمکانیزم 

( و به آن ها پیغام ارسال کنند subscribeها گوش داده ) eventکامپوننت های بتوانند به 

(publish.) 

Eventbus  امکان برقراری ارتباط به سبکpublish-subscribe  ین کامپوننت های نرم افزاری برا

بدون اینکه لازم باشد به طور صریح به مختلف فراهم می سازد. بدین معنی که کامپوننت ها 

 یکدیگر معرفی شده و اطلاعی از وجود هم داشته باشند، ارتباط برقرار کنند. 

Otto  یک شاخه از کتابخانه یGuava event bus  ساختGoogle  بوده و طوری بازطراحی شده

 سازگار باشد.  Androidکه تا حد ممکن با 

 نصب کتابخانه
و تنها  JARابخانه در جاوا یا اندروید بسیار ساده است، کافی است فایل استفاده از این کت

دانلود کرده و سپس آن را به متغیر  /http://square.github.io/ottoنیازمندی آن را از 

classpath  .اپلیکیشن اضافه نمایید 

ما می پروژه، ش buildبه عنوان سیستم کامپایل و  Gradleیا  Mavenدر صورت استفاده از 

( Group ID( را به شناسه ی گروه )dependencyکتابخانه مورد نیاز )توانید به راحتی 

com.squareup شناسه ی ،artifact (otto و ورژن )اضافه نمایید. 1.3.5 
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 استفاده کرد؟ Ottoچه زمانی باید از 

Otto  ابزار خوبی برای مهیا کردن امکان ارتباط بینactivity  وfragment  زیرمجموعه ی آن و های

 می باشد.  serviceو  activityیا تبادل داده بین 

  Ottoچگونگی تنظیم 
را در یک  Ottoآموزش حاضر فرض را بر این می گذارد که توسعه دهنده کتابخانه ی  :توجه

اپلیکیشن اندرویدی مورد استفاده قرار می دهد، اگرچه امکان استفاده از آن در بستر پروژه های 

  ی نیز وجود دارد. جاوای

ایجاد  Bus( از کلاس singleton instance، لازم است یک نمونه ی واحد )Ottoجهت استفاده از 

کرده و سپس برای کامپوننت های نرم افزاری اندروید امکان دسترسی به آن را فراهم نمایید. 

  پروژه ی اندرویدی شما انجام می شود. Applicationعملیات مزبور در آبجکت 

public static Bus bus = new Bus(ThreadEnforcer.MAIN); 

به عنوان  ThreadEnforcer.MAINدر مثال جاری، همان طور که مشاهده می کنید، مقدار 

، به Ottoارسال شده است. به واسطه ی این پارامتر،  Busپارامتر به تابع سازنده ی کلاس 

اصلی ارسال شوند. اگر مهم نیست  threadد از ها منحصرا بای eventسیستم اعلان می کند که 

به عنوان آرگومان به  ThreadEnforcer.ANYارسال می شود، پارامتر  threadکه رخداد از کدام 

 پاس داده می شود.  Busتابع سازنده ی 

 آن ها unregisterها و  eventیا گوش دادن به register نحوه ی 

را در بالای  Subscribe@(، لازم است دستور event registrationجهت گوش دادن به رخدادها )

تعریف شده و فقط یک پارامتر ورودی دارد، درج نمایید.  publicمتد که با سطح دسترسی 

محسوب می شود، بدین معنی که چنانچه چنین نوع  event keyپارامتر ارسالی به متد در واقع 

( Ottoسط و مدیریت کننده ی رخدادها )وا event bus( به واسطه ی data typeداده ای )

 ارسال شود، در آن صورت متد مرتبط صدا زده می شود.
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event receiver  ها )متدهایی که رخداد را دریافت می کنند( بایستی خود را به وسیله ی تابع

register  از کلاسBus  .ثبت کرده و به رخداد مربوطه گوش فرا دهند 

// subscribe for string messages 

@Subscribe 

public void getMessage(String s) { 

        Toast.makeText(this, s, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

} 

//subscribe for TestData messages 

@Subscribe 

public void getMessage(TestData data) { 

        Toast.makeText(getActivity(), data.message, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

} 

//requires a registration e.g. in the onCreate method 

bus.register(this); 

 

را  ()unregisterها، کافی است متد  eventکردن و قطع فرایند گوش دادن به  unregisterجهت 

 فراخوانی نمایید.

 ها eventنحوه ی ارسال 
 Busاز کلاس  ()postنیست. کافی است متد  event busدر  registerبرای ارسال رخداد نیازی به 

 صدا بزنید(. Busرا بر روی آبجکت ساخته شده از کلاس  postرا فراخوانی نمایید )متد 

// post a string object 

bus.post("Hello"); 

// example data to post 

public class TestData { 

        public String message; 

} 

// post this data 

bus.post(new TestData().message="Hello from the activity"); 

 

را دریافت  eventچگونه کامپوننت های نرم افزاری جدید می توانند آخرین 

 کنند؟ 
و در زمان اجرا  dynamicکه به صورت  fragmentدر صورتی که کامپوننت های جدید، نظیر یک 

را در طول فرایند ایجاد دریافت کنند، کامپوننت های نرم  eventبوط به ایجاد شده، داده های مر

یا تولید کننده ی داده  producerخود را به عنوان  Produce@افزاری می توانند از طریق دستور 

 ( کنند. registerهای رخداد معرفی )
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event receiver  ها )کامپوننت هایی که می خواهند بهevent ر است داده های گوش داده و قرا

 فراخوانی نمایند. Busرا از کلاس  registerمربوط به رخداد را دریافت کنند( بایستی متد 

@Produce 

public String produceEvent() { 

        return "Starting up"; 

} 

 Otto event busتمرین: استفاده ی کاربردی از کتابخانه ی 

صورت کاربردی در یک پروژه ی اندرویدی مورد استفاده قرار را به  Ottoمثال حاضر کتابخانه ی 

 می دهد. هرچند این کتابخانه در اپلیکیشن های جاوا نیز قابل فراخوانی و استفاده می باشد.

، بر اساس قالب آماده ی com.vogella.java.library.ottoیک پروژه ی اندرویدی به نام 

(template )Empty Activity with Fragment  .ایجاد نمایید 

 Ottoاستفاده می کنید، در آن صورت فایل  Eclipseچنانچه برای برنامه نویسی از محیط کاری 

JAR  را دانلود کرده و سپس آن را بهbuild path  .پروژه ی خود اضافه نمایید 

( مورد نیاز را به فایل dependency، کافی است کتابخانه )Gradleدر صورت استفاده از 

build.gradle .اضافه نمایید 

apply plugin: 'com.android.application' 

android { 

    compileSdkVersion 22 

    buildToolsVersion "21.1.2" 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.example.android.rssreader" 

        minSdkVersion 22 

        targetSdkVersion 22 

        versionCode 1 

        versionName "1.0" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

} 

dependencies { 

    compile fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs') 

    compile project(':com.example.android.rssfeedlibrary') 
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    compile 'com.squareup:otto:1.3.5' 

    compile 'org.achartengine:achartengine:1.2.0' 

} 

 

مشابه زیر  بایستی ظاهری ،activity_main.xml layoutمحتوای فایل تنظیم ظاهر اپلیکیشن، 

 داشته باشد.

 
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/container" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context="com.vogella.android.otto.MainActivity" 

    tools:ignore="MergeRootFrame" /> 

 

، بایستی محتوای مشابه زیر fragment، fragment_main.xmlفایل تنظیم کننده ی ظاهر 

 داشته باشد.
 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

tools:context="com.vogella.android.otto.MainActivity$PlaceholderFragment" > 

    <Button 

        android:id="@+id/fragmentbutton" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginTop="20dp" 

        android:text="Send event from fragment" /> 

</RelativeLayout> 

 

 activityو داخل کلاس جاوایی به  dynamic، آن را به صورت fragmentپس از تعریف کردن 

و بالعکس ارسال کنید. در هر  activityبه  fragmentاضافه نمایید. سپس یک رخداد به ترتیب از 

 برای کاربر به نمایش بگذارید.  Toastدو سناریو پس از دریافت رخداد یک پیغام 

package com.vogella.android.otto; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Fragment; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 
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import android.widget.Toast; 

import com.squareup.otto.Bus; 

import com.squareup.otto.Produce; 

import com.squareup.otto.Subscribe; 

import com.squareup.otto.ThreadEnforcer; 

import library.java.vogella.com.otto.R; 

public class MainActivity extends Activity { 

    public static Bus bus; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        if (savedInstanceState == null) { 

            getFragmentManager().beginTransaction().add(R.id.container, new PlaceholderFragment()).commit(); 

        } 

        bus = new Bus(ThreadEnforcer.MAIN); 

        bus.register(this); 

    } 

    @Subscribe 

    public void getMessage(String s) { 

        Toast.makeText(this, s, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    } 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu); 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        int id = item.getItemId(); 

        if (id == R.id.action_settings) { 

            TestData t = new TestData(); 

            t.message="Hello from the activity"; 

            bus.post(t); 

            return true; 

        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

    public class TestData { 

        public String message; 

    } 

    /** 

     * A placeholder fragment containing a simple view. 

     */ 

    public static class PlaceholderFragment extends Fragment { 

        public PlaceholderFragment() { 

        } 

        @Override 

        public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 

            View rootView = inflater.inflate(R.layout.fragment_main, container, false); 

            View button = rootView.findViewById(R.id.fragmentbutton); 

            button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
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                @Override 

                public void onClick(View v) { 

                    bus.post("Hello from the Fragment"); 

                } 

            }); 

            bus.register(this); 

            return rootView; 

        } 

        @Subscribe 

        public void getMessage(MainActivity.TestData data) { 

            Toast.makeText(getActivity(), data.message, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

    } 

    @Produce 

    public String produceEvent() { 

        return "Starting up"; 

    } 

} 

 

مثال حاضر به طور عمد این گونه ساده طراحی شده است. در یک اپلیکیشن واقعی و  :توجه

در آبجکت  Bus( از کلاس singletonتمام عیار اندروید، توسعه دهنده یک نمونه ی واحد )

Application  ایجاد کرده وfragment یل مجزای خود قرار می دهد.را داخل فا 
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 بخش اول

آموزش مدیریت فایل های صوتی در اندروید / پیاده 

جهت پخش و ضبط  Media APIسازی توابع کتابخانه ی 

 صدا

جهت پخش و ضبط صدا در  media APIآموزش حاضر نحوه ی استفاده از توابع کتابخانه ای 

 1.6، با ویرایش Eclipse 3.7پروژه ی این مبحث در محیط کاری  محیط اندروید را شرح می دهد.

 سیستم عامل اندروید نوشته می شود. 4.0.3و بر اساس ورژن  javaزبان 

 (Android Soundمدیریت صدا در محیط اندروید )

 پخش صدا
ر می برای پخش صدا در اختیار توسعه دهندگان قرا APIاندروید دو مجموعه توابع کتابخانه ای یا 

 می باشد.  MediaPlayerو دیگری کلاس  SoundPoolدهد. اولین مجموعه از این توابع کلاس 

SoundPool  را می توان برای کلیپ های کوچک صوتی مورد استفاده قرار داد. این کلاس قادر

است صداها را تکرار کرده و همچنین به طور همزمان چندین صدا را بخش کند. فایل های صوتی 

 مگابایت فراتر روند.  1پخش می شوند نباید از نظر حجم از مرز  SoundPoolسط کلاس که تو

فایل صوتی مربوطه را به صورت ناهمزمان  SoundPoolلازم به ذکر است که 

(asynchronously بارگذاری می کند. از ورژن )8 ( کتابخانه های اندرویدAPI 8 این امکان وجود )

فایل و اطلاعات مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. برای این منظور  دارد که از اتمام بارگذاری

 استفاده نمایید. OnLoadCompleteListenerکافی است از 

های )جریانی از بیت ها که حامل  audio streamسیستم اندروید برای اهداف مختلف، از 

می کند. می اطلاعات صوتی بوده و یک فایل صوتی را تشکیل می دهند( مختلف پشتیبانی 

توان دکمه ی افزایش و کاهش میزان صدای دستگاه را طوری تنظیم کرد که برای مثال در حین 
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دریافت تماس، میزان صدای تماس گیرنده را کاهش یا افزایش دهد. جهت تنظیم دکمه برای 

و اطلاعات صوتی )جریانی از بیت ها و اطلاعات که تشکیل دهنده ی  media streamکنترل 

را در اپلیکیشن خود مقداری دهی و مشخص  audio typeصوتی هستند(، کافی است فایل 

 نمایید.

context.setVolumeControlStream(AudioManager.STREAM_MUSIC); 

گزینه ی بهتری جهت پخش موسیقی های طولانی تر و فایل های تصویری  MediaPlayerکلاس 

 حجیم نظیر فیلم ها می باشد.

  MediaRecorderکالس 
می توان به راحتی اطلاعات مربوط به صدا و تصویر را  MediaRecorderبا استفاده از کلاس 

( و فرمت را source deviceضبط کرد. جهت استفاده از کلاس نام برده لازم است دستگاه منبع )

 مشخص نمایید.

  Media libraryجدید به  Mediaافزودن 
 media library)فایل و داده های صوتی( جدید به  Mediaاین امکان برای شما وجود دارد که 

)مجموعه فایل های صوتی( اندروید اضافه نمایید. برای نیل به این هدف کافی است یک آبجکت 

Intent  ایجاد نموده و سپس از طریق آنmedia application  )اپلیکیشن پخش و ضبط صدا(

ای جدید در دسترس می باشد. کد زیر نحوه ی مستقر بر روی دستگاه، به آن اطلاع دهید که محتو

 پیاده سازی آن را به نمایش می گذارد.

// add new file to your media library 

ContentValues values = new ContentValues(4); 

long current = System.currentTimeMillis(); 

values.put(MediaStore.Audio.Media.TITLE, "audio" + audiofile.getName()); 

values.put(MediaStore.Audio.Media.DATE_ADDED, (int) (current / 1000)); 

values.put(MediaStore.Audio.Media.MIME_TYPE, "audio/3gpp"); 

values.put(MediaStore.Audio.Media.DATA, audiofile.getAbsolutePath()); 

ContentResolver contentResolver = getContentResolver(); 

Uri base = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI; 

Uri newUri = contentResolver.insert(base, values); 

// Notifiy the media application on the device 

sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE, newUri)); 
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 ی مورد پشتیبانی فرمت ها
اندروید از فرمت های مختلف پشتیبانی می کند. جهت مشاهده ی فرمت های مورد پشتیبانی 

-http://developer.android.com/guide/appendix/mediaاندروید می توانید به آدرس 

formats.html  .مراجعه نمایید 

  SoundPool: پخش صدا به وسیله ی کالس کاربردیآموزش 
ش حاضر یک اپلیکیشن خواهیم نوشت که به مجرد برخورد انگشت کاربر با سطح نمایشگر، در بخ

جدید اندروید به ترتیب به نام  activityیک آهنگ یا صدا را بخش خواهد کرد. ابتدا یک پروژه و 

 ایجاد نمایید. PlaySoundو  "de.vogella.android.soundpool"های 

 پلیکیشن را تعریف می کند، به صورت زیر ویرایش نمایید.که ظاهر ا main.xmlمحتوای فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:text="Click on the screen to start playing" > 

    </TextView> 

</LinearLayout> 

 

 

فایل صوتی مورد نظر را دانلود نمایید. در صورت تمایل می توانید فایل صوتی آزمایشی خود را 

بارگیری کنید.  http://hamsterrepublic.com/ohrrpgce/Free_Sound_Effects.htmlاز آدرس  

 این سایت تعداد زیادی فایل صوتی کم حجم به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد.

ذخیره نمایید. با  "sound1.ogg"تحت نام  "res/raw"یل صوتی دریافت شده را داخل پوشه ی فا

از  oggانتخاب این پسوند برای نام فایل شما به سیستم اعلان می کنید که یک فایل با فرمت 

 اینترنت بارگیری کرده اید. 

 خود را به صورت زیر پیاده سازی نمایید. activityکلاس 

package de.vogella.android.soundpool; 

import android.app.Activity; 
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import android.media.AudioManager; 

import android.media.SoundPool; 

import android.media.SoundPool.OnLoadCompleteListener; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnTouchListener; 

public class PlaySound extends Activity implements OnTouchListener { 

        private SoundPool soundPool; 

        private int soundID; 

        boolean loaded = false; 

        /** Called when the activity is first created. */ 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                View view = findViewById(R.id.textView1); 

                view.setOnTouchListener(this); 

                // Set the hardware buttons to control the music 

                this.setVolumeControlStream(AudioManager.STREAM_MUSIC); 

                // Load the sound 

                soundPool = new SoundPool(10, AudioManager.STREAM_MUSIC, 0); 

                soundPool.setOnLoadCompleteListener(new OnLoadCompleteListener() { 

                        @Override 

                        public void onLoadComplete(SoundPool soundPool, int sampleId, 

                                        int status) { 

                                loaded = true; 

                        } 

                }); 

                soundID = soundPool.load(this, R.raw.sound1, 1); 

 

        } 

        @Override 

        public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 

                if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) { 

                        // Getting the user sound settings 

                        AudioManager audioManager = (AudioManager) getSystemService(AUDIO_SERVICE); 

                        float actualVolume = (float) audioManager 

                                        .getStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC); 

                        float maxVolume = (float) audioManager 

                                        .getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC); 

                        float volume = actualVolume / maxVolume; 

                        // Is the sound loaded already? 

                        if (loaded) { 

                                soundPool.play(soundID, volume, volume, 1, 0, 1f); 

                                Log.e("Test", "Played sound"); 

                        } 

                } 

                return false; 

        } 

} 
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ا لمس می کند، فایل صوتی پخش اپلیکیشن، ر  activityحال زمانی که کاربر سطح نمایشگر، 

 خواهد شد. لازم به ذکر است که صدا بر اساس تنظیمات صوتی جاری پخش خواهد شد.

  MediaRecorder( با استفاده از کالس mediaآموزش کاربردی: ضبط صدا )
در بخش آموزشی حاضر یک اپلیکیشن طراحی می کنیم که به مجرد برخورد انگشت کاربر با 

اندروید به ترتیب  activityیک فایل صوتی را پخش خواهد می کند. یک پروژه و  سطح نمایشگر،

 ایجاد نمایید. RecordSoundو  "de.vogella.android.media.soundrecording"به نام های 

( و ضبط اطلاعات صوتی را در فایل تنظیمات SDمجوز درج اطلاعات در حافظه خارجی )

 اعلان نمایید. AndroidManifest.xmlاپلیکیشن 

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

 <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" /> 

 

 را به صورت زیر اصلاح نمایید. main.xmlمحتوای فایل 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="horizontal" > 

    <Button 

        android:id="@+id/start" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Start Recording" 

        android:onClick="startRecording" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/stop" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Stop Recording" 

        android:enabled="false" 

         android:onClick="stopRecording" 

        /> 

</LinearLayout> 

 

 اپلیکیشن را نیز به صورت زیر ویرایش نمایید. activityکد کلاس 
package de.vogella.android.media.soundrecording; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import android.app.Activity; 

import android.content.ContentResolver; 

import android.content.ContentValues; 

import android.content.Intent; 



 

 

935 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

import android.media.MediaRecorder; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Environment; 

import android.provider.MediaStore; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

public class SoundRecordingActivity extends Activity { 

        MediaRecorder recorder; 

        File audiofile = null; 

        private static final String TAG = "SoundRecordingActivity"; 

        private View startButton; 

        private View stopButton; 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

                startButton = findViewById(R.id.start); 

                stopButton = findViewById(R.id.stop); 

        } 

        public void startRecording(View view) throws IOException { 

                startButton.setEnabled(false); 

                stopButton.setEnabled(true); 

                File sampleDir = Environment.getExternalStorageDirectory(); 

                try { 

                        audiofile = File.createTempFile("sound", ".3gp", sampleDir); 

                } catch (IOException e) { 

                        Log.e(TAG, "sdcard access error"); 

                        return; 

                } 

                recorder = new MediaRecorder(); 

                recorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC); 

                recorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.THREE_GPP); 

                recorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AMR_NB); 

                recorder.setOutputFile(audiofile.getAbsolutePath()); 

                recorder.prepare(); 

                recorder.start(); 

        } 

        public void stopRecording(View view) { 

                startButton.setEnabled(true); 

                stopButton.setEnabled(false); 

                recorder.stop(); 

                recorder.release(); 

                addRecordingToMediaLibrary(); 

        } 

        protected void addRecordingToMediaLibrary() { 

                ContentValues values = new ContentValues(4); 

                long current = System.currentTimeMillis(); 

                values.put(MediaStore.Audio.Media.TITLE, "audio" + audiofile.getName()); 

                values.put(MediaStore.Audio.Media.DATE_ADDED, (int) (current / 1000)); 

                values.put(MediaStore.Audio.Media.MIME_TYPE, "audio/3gpp"); 
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                values.put(MediaStore.Audio.Media.DATA, audiofile.getAbsolutePath()); 

                ContentResolver contentResolver = getContentResolver(); 

                Uri base = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI; 

                Uri newUri = contentResolver.insert(base, values); 

                sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE, newUri)); 

                Toast.makeText(this, "Added File " + newUri, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

} 

 

را فشار می دهد، دستگاه شروع به ضبط صدا  "Start Recording"حال زمانی که کاربر دکمه ی 

، می بینید که فرایند ضبط صدا متوقف شده و stop recordingمی نماید. با فشردن دکمه ی 

)مجموعه فایل های صوتی( شما اضافه می  media libraryاطلاعات ذخیره شده متعاقبا به 

 گردد.

 بخش دوم

نکات آموزشی در خصوص دریافت و کامپایل کدهای 

  (source codeبرنامه اندرویدی )

آموزش حاضر به شرح نحوه ی دریافت و ترجمه ی کدهای اپلیکیشن های اندروید و نیز دانلود 

source code ( مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندرویدیADT که افزونه ها و )

plug in ای محیط کاری هEclipse  هستند، می پردازد. این مبحث بر اساسUbuntu .می باشد 

 (Android source codeدریافت کد برنامه )

 دارید.  repoو  Gitجهت دسترسی به کد برنامه ی های اندروید شما به دو ابزار 

 نصب ابزار مورد نیاز 
نصب نمایید. برای این منظور می  را Git( command lineابتدا لازم است ابزار خط فرمان )

 و نصب آن مراجعه نمایید. Gitبایست به آموزش مقدمه ای بر 

را نصب نمایید. برای این منظور کافی  repoعلاوه بر ابزار نام برده، لازم است ابزار دیگری به نام 

 است دستورات زیر را اجرا نمایید. 
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# assumes that you have a local directory called bin 

# in your home folder 

# download the tool from Google 

curl http://commondatastorage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo 

# make it executable 

chmod a+x ~/bin/repo 

 (source code cloningکپی کردن کد اصلی اپلیکیشن )

شما می توانید کد اپلیکیشن اندرویدی را با فراخوانی دستور زیر  ،repoپس از نصب ابزار 

 دریافت نمایید.

// To get the current master 

repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git ; repo sync ; 

را  gingerbreadو  froyoبه شما تمامی ویرایش های اندروید از جمله  "git branch -a"دستور 

تمامی ورژن  "git checkout branch_name"نمایش می دهد. می توانید با درج و اجرای دستور 

 های اندروید را مشاهده و بررسی نمایید. 

 جهت ترجمه و کامپایل کد دستور زیر را فراخوانی کنید.

make 

 

 (ADTابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندرویدی )

  ADTابزار 

 IntellJو  Eclipseابزار و تجهیزات نرم افزاری ویژه ی دو محیط برنامه نویسی  ADTی  پروژه

فراهم می کند که به واسطه ی آن توسعه دهنده می تواند پروژه و برنامه های اندرویدی دلخواه 

 خود را بنویسد.

 : می توانید برای مشاهده ی اطلاعات و مستندات آموزشی مربوطه به آدرسنکته

http://tools.android.com/ .مراجعه نمایید 
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  ADTکمک به توسعه ی پروژه 
 repoمی باشد، اما از ابزار دیگری به نام  Gerritبر اساس  ADTفرایند کمک به توسعه ی 

استفاده می کند. پروسه ی کمک به توسعه ی پروژه ی مزبور در آدرس 

http://tools.android.com/contributing .شرح داده است 

 نحوه ی ساخت ابزار 
ویژه ی محیط برنامه  ADTبرای آموزش در خصوص نحوه ی ساخت تجهیزات و ابزار توسعه 

 می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:  Eclipseنویسی 

 http://tools.android.com/build/eclipse 

 بخش سوم

آموزش ساختار داخلی و معماری سیستم اندروید 

(Android Architecture) 

مقاله ی پیشرو ساختار درونی اندروید را مورد بررسی قرار داده و توضیحاتی در خصوص معماری 

 آن در اختیار شما قرار می دهد.

  Androidبرنامه نویسی و توسعه اپلیکیشن برای 

 سیستم عامل اندروید
توابع  و Linux 2.6اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر نسخه ی اصلاح و بروز رسانی شده ی 

می باشد. جهت اجرای بهینه ی اندروید بر روی دستگاه موبایل،  Javaبرنامه نویسی و اینترفیس 

 تیم توسعه دهندگان اندروید تعدای کتابخانه و درایور ویرایش شده به آن اضافه کرده اند. 

ر ، ابزاDVMیا همان  (Java virtual machineدر واقع علاوه بر خود دستگاه مجازی جاوا )

( در Emulator( و نرم افزار شبیه ساز )debuggerمختلفی دیگری نظیر کامپایلر، خطایاب کد )

 اختیار توسعه دهنده قرار داده شده است.
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Android  در اصل ساخت تیم نرم افزاری به نامOpen Handset Alliance  بوده و هم اکنون

 توسط شرکت گوگل رهبری می شود. 

 bytecodeاستفاده می کند. این دستگاه از   Dalvikجازی ویژه به نام اندروید از یک دستگاه م

های )فرمت کامپایل شده برنامه ی جاوایی( به خصوصی استفاده می کند، از این جهت شما 

متعارف جاوا را بر روی محیط اندروید داشته باشید  bytecodeنمی توانید انتظار اجرای 

(bytecode ت که برای اجرای موثر توسط مفسر، طراحی شده مجموعه ای از دستورات اس

که کد قابل حمل نیز خوانده  bytecodeاست. بر خلاف کد منبع که برای انسان قابل فهم است، 

 می شود از یک سری کدهای عددی فشرده، آدرس های عددی و ثابت ها تشکیل شده است(.

ار می دهد که فایل های تشکیل در اختیار توسعه دهنده قر  dxسیستم اندروید ابزاری به نام 

یا  dex (Dalvik Executable( را به فایل هایی با پسوند java class fileشده از کلاس های جاوا )

و  asset)ابزار بسته بندی فایل های  aapt( تبدیل می کند. برنامه ی dalvikفایل های اجرایی 

ها را داخل فایلی میزبانی به نام  محتوا در اندروید( اپلیکیشن های اندروید و فایل های آن

Android Package  با پسوند.apk  می گنجاند. جهت تسهیل پروسه ی توسعه ی پروژه و نرم

)مجموعه ابزار ساخت و توسعه  ADTافزارهای اندرویدی، شرکت گوگل ابزاری تخصصی به نام 

زار نام برده فرایند تبدیل ارائه می دهد. اب Eclipseاپلیکیشن های اندرویدی( ویژه ی محیط کاری 

را در  apkرا به صورت خودکار انجام داده و خود فایل  dexاز کلاس های جاوایی به فایل های 

 ( ایجاد می نماید. deploymentزمان آماده سازی و نصب پروژه )

 و بستر اجرای اندروید خواهیم پرداخت. runtimeدر ادامه ی مبحث حاضر به شرح سیستم 

 (internalsلی اندروید )سیستم داخ

را  "init"لینوکس ابتدا فرایند  kernelدر زمان اجرا و راه اندازی سیستم اندروید، هسته یا 

را به ترتیب می خواند. فایل دوم  "init.device.rc"و  "init.rc/"دو فایل  initفراخوانی می کند. 

 deviceه به هر دستگاه )بر اساس نوع دستگاه متفاوت بوده و به بیانی دقیق تر با توج

specific ویژه و اختصاصی می باشد. فایل نام برده در محیط دستگاه مجازی تحت عنوان )

"init.goldfish.rc"  .شناخته می شود 
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)یک  "Zygote"، فرایند "system/bin/app_process/"، به وسیله ی ابزاری به نام init.rcفایل 

یستم عامل اندروید که پدر تمامی فرایندهای اپلیکیشن کامپوننت نرم افزاری و سرویسی از س

های اندرویدی می باشد( را اجرا می کند. فرایند مزبور کلاس های اصلی جاوا را در حافظه 

بارگذاری نموده و پروسه ی پردازش اولیه ی آن ها را آغاز می کند. این کلاس ها برای اپلیکیشن 

( و همین امر نیز اجرای آن را به مراتب reusableبوده ) اندرویدی مورد نظر بارها قابل استفاده

گوش فرا  socket( به zygoteتسریع می بخشد. پس از اتمام عملیات اولیه، فرایند ذکر شده )

 داده و منتظر دریافت درخواست ها می شود. 

ی بهینه را وجود دارد که زمینه ی ارتباطات بین فرایند Binderدر اندروید درایور ویژه ای به نام 

فراهم می آورد به گونه ای که ارجاعات و اشاره گرهایی به آبجکت ها بین فرایندها رد و بدل می 

نگهداری می شوند. در نتیجه ی این امر، از آنجایی  Shared Memoryشوند و خود آبجکت ها در 

اط بهینه سازی که اکنون داده ها و اطلاعات کمتری می بایست بین فرایندها رد و بدل شود، ارتب

 می گردد. 

( swap spaceبرخلاف سایر سیستم های مبتنی بر لینوکس، اندروید فضای جایگزین و اضافی )

در اختیار ندارد، به همین جهت میزان حافظه ی قابل استفاده برای سیستم، محدود به همان 

 حافظه ی مستقر بر روی دستگاه می باشد.

بهره می گیرد. این کتابخانه با  Glibcبه جای  "Bionic"ه نام ب Cاندروید از کتابخانه ی ویژه ی 

Glibc  سازگار نبوده و به حافظه کمتری احتیاج دارد. در واقعBionic  دربردارنده ی یک نوع خاص

را بهینه ساخته  threadمی باشد که میزان حافظه ی مورد استفاده ی هر  threadاز پیاده سازی 

 جدید را کاهش می دهد. های  threadو زمان اجرای 

، استفاده می کند. Linux، سیستم فایل متعارف Ext4به بعد، سیستم اندروید از  2.3از ویرایش 

بود. برخی از ارائه دهندگان  YAFFS، سیستم فایل مورد استفاده ی اندروید 2.3پیش از ویرایش 

ه خود را جایگزین ( سیسم فایل اختصاصی و دلخواvendorاپلیکیشن و خدمات نرم افزاری )

 سیستم فایل متعارف اندروید می کنند. 
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اختصاصی خود را دارند و به صورت پیش فرض  user application dataتمامی اپلیکیشن ها 

تنها از خود اپلیکیشن می توان به این فایل ها دسترسی داشت. به منظور به اشتراک گذاری داده 

اعات را در فایل های ذخیره کنید که برای اپلیکیشن های ها بین اپلیکیشن ها، شما می توانید اطل

دیگر قابل دسترسی می باشد. همچنین به عنوان روشی جایگزین، اپلیکیشن ها می توانند 

content provider  اختصاصی خود را تعریف کرده و جهت تامین داده های مورد نیاز خود از این

( certificateن هایی که با کلید یا گواهی نامه )کامپوننت نرم افزاری استفاده کنند. اپلیکیش

در  "android:sharedUserId"یکسان امضای دیجیتالی شده باشند، می توانند با اعلان المان 

، یک شناسه ی مشترک داشته باشند. اپلیکیشن هایی "AndroidManifest.xml"فایل تنظیمات 

ان اجرا شده و شناسه ی کاربری واحدی که شناسه ی مشترک دارند، همگی در بستر فرایند یکس

 دارند. از اینرو می توانند به اطلاعات و فایل های هم دسترسی داشته باشند. 

 

جایگذاری می  "data/app"اپلیکیشنی که بر روی دستگاه نصب شده در پوشه ی  apk.فایل 

، اپلیکیشن را adb pull / pushیا دستور  file managerشود. شما می توانید با استفاده از 

( اپلیکیشن های پولی یا apk.بارگیری کرده یا آن را بر روی دستگاه نصب کنید. فایل نصبی )

آن ها فعال شده، در  "Copy Protection"اپلیکیشن هایی از فروشگاه های مجازی که قابلیت 

نمی  رای کاربر قابل دسترسیقرار دارند و به طور پیش فرض ب "data/app-private"پوشه ی 

 باشند.

به منظور محافظت هر چه بیشتر اپلیکیشن در مقابل کپی برداری غیرمجاز، می توانید از کتابخانه 

استفاده نمایید. این کتابخانه بررسی می کند آیا اپلیکیشن  "Licence Verification Library"ی 

 به طور قانونی خریداری شده یا خیر.  Android Marketپولی مورد نظر از 

مگابایت متغیر می باشد. اینکه  24تا  16ر حال حاضر حداکثر حجم اپلکیشن های اندرویدی بین د

 حجم واقعی اپلیکیشن چقدر است، منحصرا در زمان کامپایل اپلیکیشن مشخص می شود.
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 بخش چهارم

 Cloud to)سرویس اطلاع رسانی  C2DMآموزش 

device messaging ) 

)سرویس دهنده( به دستگاه مبتنی  server( از یک pushعات )آموزش حاضر نحوه ی ارسال اطلا

، با Eclipse 3.7را شرح می دهد. پروژه ها و مثال های این مبحث در محیط کاری  Googleبر 

 می باشد.  Android 2.3نوشته شده و مبتنی بر  Javaاستفاده از زبان 

Cloud to device messaging 

  pushو  pollمقایسه ی 
اغلب اپلیکیشن های تحت موبایل اطلاعاتی را از اینترنت دریافت می کنند. یک روش برای امروزه 

بروز رسانی اپلیکیشن و دریافت داده های جدید این است که اپلیکیشن در فواصل زمانی معین 

می گویند.  pollingاز سرویس دهنده برای داده های جدید پرس و جو کند که در اصطلاح به آن 

ده های جدیدی برای دانلود موجود نباشد، این روش صرفا پهنای باند اضافی و باتری چنانچه دا

 دستگاه را مصرف کرده است.  

روش دیگری که می توان مورد بررسی قرار داد این است که هر زمان داده های جدیدی موجود 

ود داده های جدید بود، سرویس دهنده با اپلیکیشن تحت موبایل ارتباط برقرار کرده و آن را از وج

می گویند. در شرایطی که قرار نیست به طور مداوم  Pushingآگاه کند که در اصطلاح به آن 

 استفاده نمایید.  pushداده های جدید اضافه شود، توصیه می شود که از 

به اپلیکیشن های اندرویدی / سرویس  serverسرویس ارسال اطالعات از 

Cloud  
)سرویس ارائه دهنده ی خدمات اندروید(  Google play serviceه ی شما می توانید به واسط

 Google Cloudاطلاعیه هایی را به اپلیکیشن خود ارسال کنید. برای این منظور، لازم است 

Messaging for Android  را از طریقGoogle API Console  .فعال نمایید 
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( که app serverی اپلیکیشن ). سرویس دهنده 1سه طرف شرکت دارند:  C2DMدر سرویس 

 Google C2DM. سرورهای 2( می کند pushپیغام ها و اطلاعاتی را به دستگاه اندروید ارسال )

برنامه ی مستقر در سرویس دهنده ی اپلیکیشن می تواند  . اپلیکیشن تحت موبایل اندرویدی.3

 و ...(. Java ،PHP ،Pythonبه هر زبانی نوشته شده باشد )

( لازم بداند که پیغام هایی را بایستی به app serverسرویس دهنده ی اپلیکیشن ) زمانی که

به  HTTP POST( کند، این پیغام را از طریق متد pushاپلیکیشن تحت موبایل اندرویدی ارسال )

 گوگل ارسال می نماید.  C2DMسرویس دهنده ی 

(. چنانچه routeمی کنند ) پیغام را به دستگاه مربوطه آدرس دهی و ارسال C2DMسرورهای 

دستگاه مورد نظر آنلاین نبود، در آن صورت پیغام زمانی تحویل داده می شود که دستگاه به 

اینترنت وصل و در دسترس قرار گیرد. پس از اینکه پیغام تحویل داده شد )دستگاه آن را دریافت 

ز قبل ویژه ی این ایجاد می شود. اپلیکیشن تحت موبایل ا Broadcast intentکرد(، یک 

Broadcast یک ،Intent Receiver  تعریف کرده است. بنابراین اپلیکیشن مربوطه اجرا شده و

 مزبور پردازش می کند. Intent Receiverپیغام را از طریق 

بایت تجاوز نمی کنند و منحصرا برای این تعبیه شده اند  1024معمولا از مرز  C2DMپیغام های 

 را از وجود داده های جدید آگاه کنند. به عبارت دیگر این پیغام با ارسالشان راکه دستگاه مربوطه 

از وجود اطلاعات جدید آگاه ساخته و هیچ گونه داده ای را به خودی خود به دستگاه منتقل نمی 

گوگل،  C2DMو روند کار به این صورت هست که سرویس دهنده های  workflowکنند. 

موجود بودن داده های جدید جهت بروز رسانی برنامه مطلع می سازند.  اپلیکیشن اندرویدی را از

پس از آن، اپلیکیشن مستقر بر روی دستگاه موبایل، داده ها را از سرویس دهنده ی دیگری 

 واکشی و دریافت می کند. 

برقرار نگه می  Google Playدستگاه های اندرویدی همواره ارتباط خود را با سرویس دهنده ی 

از اتصال موجود به سرویس دهنده های گوگل استفاده می کند. این اتصال بهینه  C2DMد. دارن

 سازی شده تا مصرف پهنای باند و باتری تا حد امکان کاهش یابد. 
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هنوز در مرحله ی تست بتا به سر می برد و برای استفاده از آن، شما می  C2DMدر حال حاضر 

به هر ارسال کننده اجازه می دهد تا سقف  C2DMبایست درخواست و ثبت نام نمایید. 

 پیغام در روز به صورت رایگان ارسال کند. 200,000

 

  C2DMابزار الزم برای تست کاربردی 
اندروید قابل بهره برداری بوده و جهت استفاده از آن لازم است  2.2از ویرایش  C2MDسرویس 

 شده باشد.بر روی دستگاه مورد نظر نصب  Android Playاپلیکیشن 

کتابخانه  8در شبیه ساز محیط اندروید، بایستی از یک دستگاه که ورژن  C2DMبرای استفاده از 

( یا بالاتر بر روی آن نصب است استفاده نموده و نیز از طریق بخش API 8های اندروید )

Settings یک حساب کاربری ،Google .در شبیه ساز ایجاد نمایید 

 مجوزهای الزم 
 در اپلیکیشن خود، بایستی مجوزهای زیر را اعلان نمایید: C2DMاده از جهت استف

 com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE 

 android.permission.INTERNET 

 applicationPackage"علاوه بر دو مجوز مزبور، اپلیکیشن شما بایستی مجوز 

".permission.C2D_MESSAGE"  را با"android:protectionLevel"  که با"signature" 

مقداردهی شده تنظیم نمایید تا بدین وسیله سایر اپلیکیشن ها نتوانند به پیغام گوش داده و آن 

را دریافت کنند. در واقع اپلیکیشن های دیگر برای اینکه بتوانند به این پیغام گوش داده و آن را 

( که اپلیکیشن اصلی certificate) دریافت کنند، می بایست با گواهی نامه و امضای دیجیتالی

دریافت کننده ی پیغام با آن امضا شده، امضا شده باشند. به عبارت دیگر 

android:protectionLevel="signature"  سبب می شود تنها اپلیکیشن هایی که با امضای

 دیجیتالی یکسان امضا شده اند، بتوانند پیغام را دریافت کنند.
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Intent Receiver ن )اعالintent receiver  جهت دریافتintent  های

 مربوطه(

 اعلان نماید: intentجهت دریافت دو  intent receiverاپلیکیشن شما می بایست یک 

 com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION 

 com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE 

receiver  ای که ویژه ی"com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE"  اعلان شده، زمانی

اعلان شده برای  receiverصدا زده می شود که پیغام جدیدی دریافت شده باشد، در حالی که 

"com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION"  زمانی فراخوانی می شود که کد ثبت

(registration code.اپلیکیشن مربوطه دریافت شده باشد ) 

 سازی مراحل پیاده 

 )سرویس دهنده ی اپلیکیشن( app serverثبت و معرفی 

معرفی و احراز هویت  C2DMسرویس دهنده ی اپلیکیشن می بایست خود را برای سرورهای 

(authenticate نماید. از طریق ایمیل و گذرواژه، یک شناسه ی احراز هویت یا امنیتی )

(authentication tokenکه با متد درخواست اطلاعا ) تHTTP POST  به سرورهایC2DM 

در  tokenتعیین شده و در اختیار اپلیکیشن قرار می گیرد. حال شناسه ی امنیتی یا همان 

( ذخیره شده و زمانی که اپلیکیشن می خواهد app serverاپلیکیشن سمت سرویس دهنده )

 اساند.می شن C2DMپیغامی را ارسال کند، خود را به واسطه ی این شناسه به سرورهای 

برای مثال، جهت دریافت شناسه ی امنیتی که با ارائه ی آدرس و گذرواژه ی ایمیل معتبر و ثبت 

شده، در اختیار اپلیکیشن قرار می گیرد، می توانید به صورت زیر اقدام نمایید )کد و کلاس زیر را 

 پیاده سازی نمایید(:

package de.vogella.java.c2dm.server.util; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.OutputStream; 

import java.net.HttpURLConnection; 

import java.net.URL; 
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public class AuthenticationUtil { 

        private AuthenticationUtil() { 

                // Util class cannot get instanziated 

        } 

        public static String getToken(String email, String password) 

                        throws IOException { 

                // create the post data 

                // Requires a field with the email and the password 

                StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

                builder.append("Email=").append(email); 

                builder.append("&Passwd=").append(password); 

                builder.append("&accountType=GOOGLE"); 

                builder.append("&source=MyLittleExample"); 

                builder.append("&service=ac2dm"); 

                // Setup the Http Post 

                byte[] data = builder.toString().getBytes(); 

                URL url = new URL("https://www.google.com/accounts/ClientLogin"); 

                HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 

                con.setUseCaches(false); 

                con.setDoOutput(true); 

                con.setRequestMethod("POST"); 

                con.setRequestProperty("Content-Type", 

                                "application/x-www-form-urlencoded"); 

                con.setRequestProperty("Content-Length", Integer.toString(data.length)); 

                // Issue the HTTP POST request 

                OutputStream output = con.getOutputStream(); 

                output.write(data); 

                output.close(); 

                // read the response 

                BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

                                con.getInputStream())); 

                String line = null; 

                String auth_key = null; 

                while ((line = reader.readLine()) != null) { 

                        if (line.startsWith("Auth=")) { 

                                auth_key = line.substring(5); 

                        } 

                } 

                // Finally get the authentication token 

                // To something useful with it 

                return auth_key; 

        } 

} 

 مانی معین بروز رسانی می شود.( در فواصل ز tokenشناسه ی امنیتی )

مثال بالا با زبان جاوا نوشته شده است. این امکان نیز وجود دارد که شناسه ی مورد نیاز را با 

 یا زبان های برنامه نویسی تهیه کرد. به طور مثال، شما می توانید با httpاستفاده از سایر ابزار 

 ، سرور را شبیه سازی نمایید. curl( و ابزار command line toolبهره گیری از ابزار خط فرمان )



 

 

947 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 ( اپلیکیشن تحت موبایلregistration IDدریافت شناسه ی ثبت )

)به منظور  C2DMجهت معرفی اپلیکیشن های اندرویدی و تحت موبایل خود به سرورهای 

دریافت پیغام و خدمات بروز رسانی از سرور توسعه دهنده ی اپلیکیشن(، لازم است 

"com.google.android.c2dm.intent.REGISTER" ( را اعلانfire نمایید. با این کار سرویسی )

ارسال می  C2DM( را به سرورهای registration id( شده که شناسه ی ثبت )triggerفراخوانی )

 نماید.

به عنوان کلید )پارامتر ورودی  "sender"است.  extraحامل اطلاعات اضافی به نام  intentآبجکت 

( و آدرس ایمیل که با آن ثبت انجام شده به عنوان پارامتر ورودی دوم پذیرفته putExtraاول متد 

با اطلاعات اضافی  PendingIntentمزبور بایستی دربردارنده ی  intentمی شود. بعلاوه، آبجکت 

به  PendingIntentارسال شده، باشد.  putExtraکه به عنوان پارامتر اول به متد  extraدر قالب 

آدرس ایمیلی  senderسیستم اندروید اطلاعاتی پیرامون اپلیکیشن جاری ارائه می دهد. مقدار 

خود را ثبت یا اعلان نمودید. مقدار رشته ای  C2MDاست که تحت آن سرویس پیغام رسانی 

"youruser@gmail.com"  را که آدرس ایمیل شما می باشد، جایگزین پارامتر دوم متدputExtra 

 ایید.نم

public void register(View view) { 

        Intent intent = new Intent("com.google.android.c2dm.intent.REGISTER"); 

        intent.putExtra("app",PendingIntent.getBroadcast(this, 0, new Intent(), 0)); 

        intent.putExtra("sender", "youruser@gmail.com"); 

        startService(intent); 

} 

 

معرفی کرده و اینتنت  Googleصورت ناهمزمان خود را به سرویس به 

"com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION"  را به محض موفقیت آمیز بودن ثبت

(registration ارسال می کند. اپلیکیشن شما بایستی یک )Broadcast receiver ویژه ی این 

intent  ثبت کند. برای این منظور لازم است مجوز مورد نیاز را بر اساس پکیج خود اعلان نمایید

 چرا که سیستم اندروید این امر را از داخل بررسی می کند.

package de.vogella.android.c2dm.simpleclient; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 
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import android.content.Intent; 

import android.util.Log; 

public class C2DMRegistrationReceiver extends BroadcastReceiver { 

        @Override 

        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

                String action = intent.getAction(); 

                Log.w("C2DM", "Registration Receiver called"); 

                if ("com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION".equals(action)) { 

                        Log.w("C2DM", "Received registration ID"); 

                        final String registrationId = intent 

                                        .getStringExtra("registration_id"); 

                        String error = intent.getStringExtra("error"); 

                        Log.d("C2DM", "dmControl: registrationId = " + registrationId 

                                        + ", error = " + error); 

                        // TODO Send this to my application server 

                } 

        } 

} 

 

مشابه زیر می باشد. به خاطر  "AndroidManifest.xml"محتوای فایل تنظیمات اپلیکیشن 

که اگر از پکیج دیگری استفاده می کنید، بایستی کد و محتوای فایل را نیز متعاقبا داشته باشید 

 نمایید.  تنظیم

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.c2dm.simpleclient" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="8" /> 

    <permission 

        android:name="de.vogella.android.c2dm.simpleclient.permission.C2D_MESSAGE" 

        android:protectionLevel="signature" /> 

    <uses-permission 

        android:name="de.vogella.android.c2dm.simpleclient.permission.C2D_MESSAGE" /> 

    <uses-permission android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:label="@string/app_name" 

            android:name=".C2DMClientActivity" > 

            <intent-filter > 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <receiver 

            android:name=".C2DMRegistrationReceiver" 

            android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" > 
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            <intent-filter > 

                <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" > 

                </action> 

                <category android:name="de.vogella.android.c2dm.simpleclient" /> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

    </application> 

</manifest> 

 

دربردارنده ی یک شناسه ی  "com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION"اینتنت 

نحصربفرد نشانگر و نماینده یک دستگاه م registration ID( می باشد.هر registration IDثبت )

 (registration codeو معین می باشد. مانند اینکه هر گوشی اندروید یک کد ثبت و شناسه ی )

 اختصاصی خود را دارد.

شناسه ی ثبت را در فواصل زمانی معین بروز رسانی کند اما تا آن زمان،  C2DMممکن است 

 خیره نگه دارد. را برای استفاده ی آینده نزد خود ذ IDاپلیکیشن شما می بایست این 

( را دریافت کرد، می بایست این registration IDپس از اینکه اپلیکیشن اندرویدی شناسه ی ثبت )

( ارسال کند. این سرویس دهنده با App serverاطلاعات را به سرویس دهنده ی اپلیکشن )

یشن به دستگاهی که اپلیک C2DMاستفاده از شناسه ی ثبت، یک پیغام از طریق سرورهای 

 اندرویدی بر روی آن نصب است ارسال می کند.

 را به یک سرویس دهنده ارسال می کند.  registrarionIdو  deviceIdبه عنوان مثال، کد زیر 

 

// Better do this in an asynchronous thread 

public void sendRegistrationIdToServer(String deviceId, String registrationId) { 

        Log.d("C2DM", "Sending registration ID to my application server"); 

        HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

        HttpPost post = new HttpPost("http://your_url/register"); 

        try { 

                List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1); 

                // Get the deviceID 

                nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("deviceid", deviceId)); 

                nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("registrationid", registrationId)); 

                post.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

                HttpResponse response = client.execute(post); 

                BufferedReader rd = 
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                        new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity().getContent())); 

                String line = ""; 

                while ((line = rd.readLine()) != null) { 

                        Log.e("HttpResponse", line); 

                } 

        } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

        } 

} 

 ها را به طور دائمی در خود ذخیره می کند. registration IDسرویس دهنده 

 C2DMویژه ی پیغام های ارسالی از سرورهای  Receiverثبت و اعالن یک 

جهت دریافت پیغام  message receiver، بایستی یک registration receiverدرست مشابه ثبت 

 receiverیا  receiver registrationاند همان معرفی نمایید. این می تو C2MDهای ارسالی از 

 مجزا را نشان می دهد. message receiverمجزا باشد. مثال زیر ثبت یک 

package de.vogella.android.c2dm.simpleclient; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.util.Log; 

public class C2DMMessageReceiver extends BroadcastReceiver { 

        @Override 

        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

                String action = intent.getAction(); 

                Log.w("C2DM", "Message Receiver called"); 

                if ("com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE".equals(action)) { 

                        Log.w("C2DM", "Received message"); 

                        final String payload = intent.getStringExtra("payload"); 

                        Log.d("C2DM", "dmControl: payload = " + payload); 

                        // Send this to my application server 

                } 

        } 

} 

 

فایل تنظیمات اپلیکیشن  دررا به صورت زیر  message receiverهمچنین لازم است که 

AndroidManifest.xml نمایید. اعلان 

<receiver android:name=".C2DMMessageReceiver" 

        android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND"> 

        <intent-filter> 

                <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE"></action> 

                <category android:name="de.vogella.android.c2dm.simpleclient" /> 

        </intent-filter> 

</receiver> 
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 ارسال پیغام 

 C2DMو اپلیکیشن تحت موبایل اندرویدی شما آماده ی استفاده از  application serverاکنون 

 authenticationهویت )و تبادل اطلاعات با یکدیگر هستند. سرور، شناسه ی امنیتی/احراز 

token( و شناسه ی ثبت )registration ID اپلیکیشن سرویس گیرنده را در اختیار دارد و )

آماده ی این است که پیغام های مربوطه را دریافت  Broadcast Receiverاپلیکیشن نیز با اعلان 

 کند. 

یک  App server(، به منظور ارسال پیغام به دستگاه مورد نظر )سرویس گیرنده ی نهایی

 HTTPاین درخواست یا متد  گوگل ارسال می کند. C2MDبه سرورهای  HTTP POSTدرخواست 

GET  دربردارنده یregistration ID  دستگاه مورد نظر و شناسه ی احراز هویت )برای اینکه به

 باشد.   گوگل اعلان کند که سرور اجازه ی ارسال پیغام به اپیلکیشن تحت موبایل را دارد( می

package de.vogella.java.c2dm.server.util; 

import java.io.IOException; 

import java.io.OutputStream; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLEncoder; 

import javax.net.ssl.HostnameVerifier; 

import javax.net.ssl.HttpsURLConnection; 

import javax.net.ssl.SSLSession; 

public class MessageUtil { 

        private final static String AUTH = "authentication"; 

        private static final String UPDATE_CLIENT_AUTH = "Update-Client-Auth"; 

        public static final String PARAM_REGISTRATION_ID = "registration_id"; 

        public static final String PARAM_DELAY_WHILE_IDLE = "delay_while_idle"; 

        public static final String PARAM_COLLAPSE_KEY = "collapse_key"; 

        private static final String UTF8 = "UTF-8"; 

        public static int sendMessage(String auth_token, String registrationId, 

                        String message) throws IOException { 

                StringBuilder postDataBuilder = new StringBuilder(); 

                postDataBuilder.append(PARAM_REGISTRATION_ID).append("=") 

                                .append(registrationId); 

                postDataBuilder.append("&").append(PARAM_COLLAPSE_KEY).append("=") 

                                .append("0"); 

                postDataBuilder.append("&").append("data.payload").append("=") 

                                .append(URLEncoder.encode(message, UTF8)); 

                byte[] postData = postDataBuilder.toString().getBytes(UTF8); 

                // Hit the dm URL. 

                URL url = new URL("https://android.clients.google.com/c2dm/send"); 

                HttpsURLConnection 

                                .setDefaultHostnameVerifier(new CustomizedHostnameVerifier()); 
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                HttpsURLConnection conn = (HttpsURLConnection) url.openConnection(); 

                conn.setDoOutput(true); 

                conn.setUseCaches(false); 

                conn.setRequestMethod("POST"); 

                conn.setRequestProperty("Content-Type", 

                                "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"); 

                conn.setRequestProperty("Content-Length", 

                                Integer.toString(postData.length)); 

                conn.setRequestProperty("Authorization", "GoogleLogin auth=" 

                                + auth_token); 

                OutputStream out = conn.getOutputStream(); 

                out.write(postData); 

                out.close(); 

                int responseCode = conn.getResponseCode(); 

                return responseCode; 

        } 

        private static class CustomizedHostnameVerifier implements HostnameVerifier { 

                public boolean verify(String hostname, SSLSession session) { 

                        return true; 

                } 

        } 

} 

 

ام ارسال می کند، این سرور پیغ C2DM( پیغام را به سرور app serverزمانی که سرویس دهنده )

به  broadcastرا در صف و حالت انتظار نگه می دارد تا دستگاه آنلاین شود. پیغام در قالب یک 

 broadcast eventدستگاه مربوطه ارسال می شود. اپلیکیشن شما بایستی از قبل برای این 

 ثبت نام کرده )به آن گوش فرا داده( تا آن را به هنگام ارسال، دریافت نماید. 

ای که به  broadcast receiverی به پیغام دریافت

"com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE"  ،گوش فرا داده و ویژه ی آن ثبت شده

بر روی نمونه ی  ()getExtrasفرستاده می شود. داده های مورد نظر به راحتی با فراخوانی متد 

، "payload"بارتند از قابل بازیابی می باشد. کلیدهای موجود ع Intentساخته شده از کلاس 

"from" ،"collapse_key" داده های اصلی در پارامتر ."payload"  .قرار دارندreceiver  می تواند

 این داده ها را استخراج کرده و به آن واکنش مناسب را نشان دهد.
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  C2DMثبت نام و درخواست برای استفاده از سرویس 
به سر می برد. برای استفاده از آن نیاز به مجوز در مرحله ی آزمایش بتا  C2DMدر حال حاضر 

دسترسی و ثبت نام دارید. برای ثبت نام و دسترسی به این سرویس می توانید به 

code.google.com/android/c2dm/signup.html  .مراجعه نمایید 

است  اگر می خواهید مثال زیر را بر روی محیط شبیه ساز اجرا و تست نمایید، در آن صورت لازم

( یا بالاتر را نصب کرده و در اختیار داشته باشید. همچنین API 8کتابخانه های اندروید ) 8ورژن 

( در محیط شبیه ساز ایجاد نمایید. برای این Google userلازم است یک حساب کاربری گوگل )

  .Settings ▸ Accounts Syncمنظور کافی است مسیر رو به رو را طی کنید: 

دارید که مثال حاضر را بر روی دستگاه واقعی اندروید تست نمایید، در آن صورت  چنانچه قصد

 را بر روی دستگاه مربوطه نصب کنید. Android Marketلازم است 

 آموزش کاربردی: طراحی و ساخت اپلیکیشن با قابلیت تعامل با

  C2DM (C2DM enabled) سرورهای

  layoutایجاد پروژه و فایل 
 "de.vogella.android.c2dm.simpleclient"جدید دیگری به ترتیب به نام های  activityپروژه و 

 با محتوای زیر ایجاد نمایید. main.xmlایجاد نمایید. حال یک فایل  "C2DMClientActivity"و 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="register" 

        android:text="Register" > 

    </Button> 

    <Button 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="showRegistrationId" 

        android:text="Show" > 
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    </Button> 

</LinearLayout> 

 های که activityرا با محتوای زیر ایجاد نمایید. این فایل را در  "activity_result.xml"سپس فایل 

 صفحه ی نتایج را نمایش می دهند فراخوانی خواهیم کرد. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/result" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:layout_gravity="center" 

        android:text="No info." 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" > 

    </TextView> 

</LinearLayout> 

 های مورد نیاز activityها و  receiverایجاد 
را ایجاد  "C2DMMessageReceiver"و  C2DMRegistrationReceiverدو کلاس زیر به نام های 

یا گوش فرادهنده به )دریافت کننده ی(  receiverنمایید. این دو کلاس بعده ها به عنوان 

registration intent  وmessage intent .معرفی شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت  

package de.vogella.android.c2dm.simpleclient; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import org.apache.http.HttpResponse; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

import android.app.Notification; 

import android.app.NotificationManager; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.content.SharedPreferences.Editor; 

import android.preference.PreferenceManager; 
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import android.provider.Settings.Secure; 

import android.util.Log; 

public class C2DMRegistrationReceiver extends BroadcastReceiver { 

        @Override 

        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

                String action = intent.getAction(); 

                Log.w("C2DM", "Registration Receiver called"); 

                if ("com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION".equals(action)) { 

                        Log.w("C2DM", "Received registration ID"); 

                        final String registrationId = intent 

                                        .getStringExtra("registration_id"); 

                        String error = intent.getStringExtra("error"); 

                        Log.d("C2DM", "dmControl: registrationId = " + registrationId 

                                        + ", error = " + error); 

                        String deviceId = Secure.getString(context.getContentResolver(), 

                                        Secure.ANDROID_ID); 

                        createNotification(context, registrationId); 

                        sendRegistrationIdToServer(deviceId, registrationId); 

                        // Also save it in the preference to be able to show it later 

                        saveRegistrationId(context, registrationId); 

                } 

        } 

        private void saveRegistrationId(Context context, String registrationId) { 

                SharedPreferences prefs = PreferenceManager 

                                .getDefaultSharedPreferences(context); 

                Editor edit = prefs.edit(); 

                edit.putString(C2DMClientActivity.AUTH, registrationId); 

                edit.commit(); 

        } 

        public void createNotification(Context context, String registrationId) { 

                NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) context 

                                .getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 

                Notification notification = new Notification(R.drawable.icon, 

                                "Registration successful", System.currentTimeMillis()); 

                // hide the notification after its selected 

                notification.flags |= Notification.FLAG_AUTO_CANCEL; 

                Intent intent = new Intent(context, RegistrationResultActivity.class); 

                intent.putExtra("registration_id", registrationId); 

                PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(context, 0, 

                                intent, 0); 

                notification.setLatestEventInfo(context, "Registration", 

                                "Successfully registered", pendingIntent); 

                notificationManager.notify(0, notification); 

        } 

        // incorrect usage as the receiver may be canceled at any time 

        // do this in an service and in an own thread 

        public void sendRegistrationIdToServer(String deviceId, 

                        String registrationId) { 

                Log.d("C2DM", "Sending registration ID to my application server"); 

                HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

                HttpPost post = new HttpPost("http://vogellac2dm.appspot.com/register"); 

                try { 



 

 

956 

 7 واحد - دوم هطبق 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                        List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1); 

                        // Get the deviceID 

                        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("deviceid", deviceId)); 

                        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("registrationid", 

                                        registrationId)); 

                        post.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

                        HttpResponse response = client.execute(post); 

                        BufferedReader rd = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

                                        response.getEntity().getContent())); 

                        String line = ""; 

                        while ((line = rd.readLine()) != null) { 

                                Log.e("HttpResponse", line); 

                        } 

                } catch (IOException e) { 

                        e.printStackTrace(); 

                } 

        } 

} 

package de.vogella.android.c2dm.simpleclient; 

import android.app.Notification; 

import android.app.NotificationManager; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.util.Log; 

public class C2DMMessageReceiver extends BroadcastReceiver { 

        @Override 

        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

                String action = intent.getAction(); 

                Log.w("C2DM", "Message Receiver called"); 

                if ("com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE".equals(action)) { 

                        Log.w("C2DM", "Received message"); 

                        final String payload = intent.getStringExtra("payload"); 

                        Log.d("C2DM", "dmControl: payload = " + payload); 

                        // TODO Send this to my application server to get the real data 

                        // Lets make something visible to show that we received the message 

                        createNotification(context, payload); 

                } 

        } 

        public void createNotification(Context context, String payload) { 

                NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) context 

                                .getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 

                Notification notification = new Notification(R.drawable.icon, 

                                "Message received", System.currentTimeMillis()); 

                // hide the notification after its selected 

                notification.flags |= Notification.FLAG_AUTO_CANCEL; 

                Intent intent = new Intent(context, MessageReceivedActivity.class); 

                intent.putExtra("payload", payload); 

                PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(context, 0, 

                                intent, PendingIntent.FLAG_CANCEL_CURRENT); 
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                notification.setLatestEventInfo(context, "Message", 

                                "New message received", pendingIntent); 

                notificationManager.notify(0, notification); 

 

        } 

 

} 

زیر که نتایج را در صفحه برای کاربر به نمایش می گذارند، ایجاد و پیاده  activityحال دو کلاس 

 سازی نمایید. 

package de.vogella.android.c2dm.simpleclient; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.TextView; 

public class RegistrationResultActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                setContentView(R.layout.activity_result); 

                Bundle extras = getIntent().getExtras(); 

                if (extras != null) { 

                        String registrationId = extras.getString("registration_id"); 

                        if (registrationId != null && registrationId.length() > 0) { 

                                TextView view = (TextView) findViewById(R.id.result); 

                                view.setText(registrationId); 

                        } 

                } 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

        } 

} 

package de.vogella.android.c2dm.simpleclient; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.TextView; 

public class MessageReceivedActivity extends Activity { 

        @Override 

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                setContentView(R.layout.activity_result); 

                Bundle extras = getIntent().getExtras(); 

                if (extras != null) { 

                        String message = extras.getString("payload"); 

                        if (message != null && message.length() > 0) { 

                                TextView view = (TextView) findViewById(R.id.result); 

                                view.setText(message); 

                        } 

                } 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

        } 

} 
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را به صورت زیر اعلان نمایید. این فایل  AndroidManifest.xmlایل تنظیمات اپلیکیشن ف

intent receiver  ،هاactivity .ها را تعریف کرده و مجوزهای لازم را درخواست می کند 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="de.vogella.android.c2dm.simpleclient" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

    <uses-sdk android:minSdkVersion="8" /> 

    <permission 

        android:name="de.vogella.android.c2dm.simpleclient.permission.C2D_MESSAGE" 

        android:protectionLevel="signature" /> 

    <uses-permission 

      android:name="de.vogella.android.c2dm.simpleclient.permission.C2D_MESSAGE" /> 

    <uses-permission android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <application 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" > 

        <activity 

            android:label="@string/app_name" 

            android:name=".C2DMClientActivity" > 

            <intent-filter > 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <receiver 

            android:name=".C2DMRegistrationReceiver" 

            android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" > 

            <intent-filter > 

                <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" > 

                </action> 

                <category android:name="de.vogella.android.c2dm.simpleclient" /> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <receiver 

            android:name=".C2DMMessageReceiver" 

            android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" > 

            <intent-filter > 

                <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" > 

                </action> 

                <category android:name="de.vogella.android.c2dm.simpleclient" /> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

        <activity android:name="RegistrationResultActivity" > 

        </activity> 

        <activity android:name="MessageReceivedActivity" > 

        </activity> 

    </application> 
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</manifest> 

 به صورت زیر ویرایش نمایید. را "C2DMClientActivity"محتوای کلاس 

package de.vogella.android.c2dm.simpleclient; 

import android.app.Activity; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.content.Intent; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.os.Bundle; 

import android.preference.PreferenceManager; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

public class C2DMClientActivity extends Activity { 

        public final static String AUTH = "authentication"; 

        // Example Activity to trigger a request for a registration ID to the Google 

        // server 

        @Override 

        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

                super.onCreate(savedInstanceState); 

                setContentView(R.layout.main); 

        } 

        public void register(View view) { 

                Log.w("C2DM", "start registration process"); 

                Intent intent = new Intent("com.google.android.c2dm.intent.REGISTER"); 

                intent.putExtra("app", 

                                PendingIntent.getBroadcast(this, 0, new Intent(), 0)); 

                // Sender currently not used 

                intent.putExtra("sender", "nonsenses@gmail.com"); 

                startService(intent); 

        } 

        public void showRegistrationId(View view) { 

                SharedPreferences prefs = PreferenceManager 

                                .getDefaultSharedPreferences(this); 

                String string = prefs.getString(AUTH, "n/a"); 

                Toast.makeText(this, string, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                Log.d("C2DM RegId", string); 

        } 

} 

 buttonبه المان های  onclick( propertyبه واسطه ی خاصیت ) activityمتدهای موجود در 

و  registration ID، یک درخواست برای activityمتصل هستند. اولین دکمه در  XMLدر لایه ی 

ذخیره شده را نمایش می دهد. هر دو دکمه  registration keyا دومین دکمه کلید ثبت ی

 ( چاپ می کنند. logcat view) Logcatرا در  registration idهمچنین 
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Registration id  را ازLogcat View  کپی نمایید چرا که بعده ها می بایست آن را در پیاده سازی

 سرور مجددا مورد استفاده قرار دهید. 

 (Registrationشن برای دریافت پیغام )ثبت اپلیکی

اپلیکیشن خود را اجرا کرده، حساب کاربری ثبت شده را نزد خود نگاه داشته و سپس دکمه ی مورد 

 پیدا کنید. LogCatرا در  registration IDنظر را فشار دهید. حال 

ستفاده ا Googleدر صورت مشاهده ی پیغام زیر مطمئن شوید که از یک دستگاه مبتنی بر 

 در دستگاه مربوطه ایجاد کرده اید: Googleنموده و یک حساب کاربری 

Unable to start service Intent 

        {act=com.google.android.c2dm.intent.REGISTER ... }: not found 

 

 

جهت شبیه  curlآموزش کاربردی: استفاده از ابزار خط فرمان 

 سازی قابلیت های سرور

این امکان را به شما می دهنده تا سرویس مورد نظر را به  Linuxامل های مبتنی بر سیستم ع

در خط  curl( تست نمایید. می توان با استفاده از command lineراحتی از طریق خط فرمان )

( را درخواست نمود. از پاسخ/خروجی، آن بخشی authentication keyفرمان، کلید احراز هویت )

 قرار دارد را بازیابی نمایید. "=Auth"که پس از 

curl https://www.google.com/accounts/ClientLogin -d 

        Email=your_user -d "Passwd=your_password" -d accountType=GOOGLE 

        -d source=Google-cURL-Example -d service=ac2dm 

 

( را می توان جهت ارسال یک registration code( و کد ثبت )authاین بخش )قطعه ی پس از 

 پیغام به دستگاه مربوطه مورد استفاده قرار داد.

curl --header "Authorization: GoogleLogin auth=your_authenticationid" 

        "https://android.apis.google.com/c2dm/send" -d registration_id=your_registration 

        -d "data.payload=payload" -d collapse_key=0 

 server appآموزش کاربردی: ایجاد 
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یک  HTTPSمی بایست از طریق پروتکل  app serverهمان طور که قبلا تشریح شد، 

Authentication key  کلیدی جهت احراز هویت( بازیابی کند. پس از آن(app server  قادر

 appبه دستگاه مربوطه ارسال نماید.  HTTPپروتکل  خواهد بود که پیغام هایی را از طریق

server  جهت شناساندن خود به سرورC2MD ( می بایست کلید احراز هویتAuth key و )

 ( را ارائه نماید.registration IDشناسه ی ثبت اپلیکیشن )

ه در تمرین حاضر قصد داریم تا سرور را به واسطه ی یک برنامه ی نوشته شده با جاوا شبی

برای ما وجود  HTTPسازی کنیم. از آنجایی که امکان برقراری ارتباط اپلیکیشن از طریق پروتکل 

در اپلیکیشن قرار دارد. به  hardcode( دستگاه به صورت registration IDندارد، شناسه ی ثبت )

طراحی شده  C2DMخاطر داشته باشید این اپلیکیشن صرفا یک مثال بوده و جهت تست آسان 

 ت.اس

 (، کلاس زیر را پیاده سازی نمایید.credentialsجهت ذخیره ی شناسه ی کاربری و اعتبارنامه )

package de.vogella.java.c2dm.server.secret; 

public class SecureStorage { 

        public static final String USER = "your_registeredUser"; 

        public static final String PASSWORD = "your_password"; 

} 

 

ایجاد نمایید. سپس کلاس  "de.vogella.java.c2dm.server"یک پروژه ی جدید جاوایی به نام 

( است که به منظور utility classزیر را پیاده سازی کنید. این کلاس در واقع یک کلاس کمکی )

مورد استفاده  Google( از سرور authentication tokenبازیابی شناسه ی امنیتی/احرازهویت )

 قرار می گیرد.

package de.vogella.java.c2dm.server.util; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.OutputStream; 

import java.net.HttpURLConnection; 

import java.net.URL; 

public class AuthenticationUtil { 

        private AuthenticationUtil() { 

                // Util class cannot get instanziated 

        } 

        public static String getToken(String email, String password) 

                        throws IOException { 

                // create the post data 
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                // Requires a field with the email and the password 

                StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

                builder.append("Email=").append(email); 

                builder.append("&Passwd=").append(password); 

                builder.append("&accountType=GOOGLE"); 

                builder.append("&source=MyLittleExample"); 

                builder.append("&service=ac2dm"); 

                // Setup the Http Post 

                byte[] data = builder.toString().getBytes(); 

                URL url = new URL("https://www.google.com/accounts/ClientLogin"); 

                HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 

                con.setUseCaches(false); 

                con.setDoOutput(true); 

                con.setRequestMethod("POST"); 

                con.setRequestProperty("Content-Type", 

                                "application/x-www-form-urlencoded"); 

                con.setRequestProperty("Content-Length", Integer.toString(data.length)); 

                // Issue the HTTP POST request 

                OutputStream output = con.getOutputStream(); 

                output.write(data); 

                output.close(); 

                // read the response 

                BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

                                con.getInputStream())); 

                String line = null; 

                String auth_key = null; 

                while ((line = reader.readLine()) != null) { 

                        if (line.startsWith("Auth=")) { 

                                auth_key = line.substring(5); 

                        } 

                } 

                // Finally get the authentication token 

                // To something useful with it 

                return auth_key; 

        } 

} 

 

را با بدنه ی زیر پیاده سازی نمایید. کلاس نام برده  GetAuthenticationTokenکلاسی به نام 

 ( را واکشی کند.auth tokenقادر است شناسه ی امنیتی )

package de.vogella.java.c2dm.server; 

import java.io.IOException; 

import de.vogella.java.c2dm.server.secret.SecureStorage; 

import de.vogella.java.c2dm.server.util.AuthenticationUtil; 

public class GetAuthenticationToken { 

        public static void main(String[] args) throws IOException { 

                String token = AuthenticationUtil.getToken(SecureStorage.USER, 

                                SecureStorage.PASSWORD); 

                System.out.println(token); 

        } 

} 
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( authentication tokenشناسه ی امنیتی )را اجرا نموده و  GetAuthenticationTokenکلاس 

 authenticationا از خط فرمان کپی نمایید. حال کلاس زیر را تعریف کرده، شناسه ی امنیتی )ر 

token( و شناسه ی ثبت اپلیکیشن )registration id.را نزد خود نگاه دارید ) 

package de.vogella.java.c2dm.server; 

public class ServerConfiguration { 

        public static final String AUTHENTICATION_TOKEN = "your_token"; 

        public static final String REGISTRATION_ID = "registration_id_of_your_device"; 

} 

 

( جهت ارسال پیغام به دستگاه مربوطه با پیاده سازی زیر utility classسپس یک کلاس کمکی )

 ایجاد نمایید.
 

package de.vogella.java.c2dm.server.util; 

import java.io.IOException; 

import java.io.OutputStream; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLEncoder; 

import javax.net.ssl.HostnameVerifier; 

import javax.net.ssl.HttpsURLConnection; 

import javax.net.ssl.SSLSession; 

public class MessageUtil { 

        private final static String AUTH = "authentication"; 

        private static final String UPDATE_CLIENT_AUTH = "Update-Client-Auth"; 

        public static final String PARAM_REGISTRATION_ID = "registration_id"; 

        public static final String PARAM_DELAY_WHILE_IDLE = "delay_while_idle"; 

        public static final String PARAM_COLLAPSE_KEY = "collapse_key"; 

        private static final String UTF8 = "UTF-8"; 

        public static int sendMessage(String auth_token, String registrationId, 

                        String message) throws IOException { 

                StringBuilder postDataBuilder = new StringBuilder(); 

                postDataBuilder.append(PARAM_REGISTRATION_ID).append("=") 

                                .append(registrationId); 

                postDataBuilder.append("&").append(PARAM_COLLAPSE_KEY).append("=") 

                                .append("0"); 

                postDataBuilder.append("&").append("data.payload").append("=") 

                                .append(URLEncoder.encode(message, UTF8)); 

                byte[] postData = postDataBuilder.toString().getBytes(UTF8); 

                // Hit the dm URL. 

                URL url = new URL("https://android.clients.google.com/c2dm/send"); 

                HttpsURLConnection 

                                .setDefaultHostnameVerifier(new CustomizedHostnameVerifier()); 

                HttpsURLConnection conn = (HttpsURLConnection) url.openConnection(); 

                conn.setDoOutput(true); 

                conn.setUseCaches(false); 

                conn.setRequestMethod("POST"); 

                conn.setRequestProperty("Content-Type", 

                                "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"); 
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                conn.setRequestProperty("Content-Length", 

                                Integer.toString(postData.length)); 

                conn.setRequestProperty("Authorization", "GoogleLogin auth=" 

                                + auth_token); 

                OutputStream out = conn.getOutputStream(); 

                out.write(postData); 

                out.close(); 

                int responseCode = conn.getResponseCode(); 

                return responseCode; 

        } 

        private static class CustomizedHostnameVerifier implements HostnameVerifier { 

                public boolean verify(String hostname, SSLSession session) { 

                        return true; 

                } 

        } 

} 

 

که وظیفه ی آن منحصرا ارسال پیغام به  "SendMessageToDevice"در پایان کلاسی به نام 

 دستگاه شما می باشد.

package de.vogella.java.c2dm.server; 

import java.io.IOException; 

import de.vogella.java.c2dm.server.util.MessageUtil; 

public class SendMessageToDevice { 

        public static void main(String[] args) throws IOException { 

                // "Message to your device." is the message we will send to the Android app 

                int responseCode = MessageUtil.sendMessage( 

                                ServerConfiguration.AUTHENTICATION_TOKEN, 

                                ServerConfiguration.REGISTRATION_ID, "Message to your device."); 

                System.out.println(responseCode); 

        } 

} 

 

اپلیکیشن را اجرا نمایید. اپلیکیشن حاضر می بایست پیغامی به دستگاه شما ارسال نموده و کد 

را در خروجی برگرداند. خواهید دید که در نمایشگر دستگاه یک اطلاعیه  "200"بازگشتی 

(notification.قابل مشاهده است که با کلیک بر روی آن پیغام مورد نظر نشان داده می شود ) 

 بخش پنجم

  Calendar APIتوابع کتابخانه ای مربوط به تقویم / آموزش 

آموزش حاضر به شرح نحوه ی فراخوانی و پیاده سازی توابع کتابخانه ای مربوط به تقویم یا 

Calendar API .پروژه و مثال های مبحث حاضر در محیط برنامه نویسی  در اندروید می پردازد
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Eclipse 3.7  و با زبانJava 1.6  سیستم عامل اندروید می  4.0نوشته شده و مبتنی بر ویرایش

 باشد.

Calendar API  سیستم عامل اندروید در اختیار توسعه دهندگان اپلیکیشن های  4.0از ویرایش

 اندرویدی قرار گرفت.

اقدام نمایید. برای  Intent( کافی است از طریق آبجکت های eventادهای جدید )جهت اعلان رخد

 تعریف رخداد نیازی به دریافت مجوز نیست. 

 extraهای مورد نظر لازم است از متغیر  eventها و ویژگی های  propertyبرای مقداردهی 

ها مورد استفاده  activityکه برای تبادل داده های اضافی بین   Intentمربوط به آبجکت های

( ایجاد شود یا eventقرار می گیرند، استفاده نمایید. اپلیکیشن شما از کاربر می پرسد آیا رخداد )

 خیر.

 به عنوان مثال، کد زیر از کاربر می پرسد آیا رخدادی با جزئیات معین ایجاد شود یا خیر.

// ACTION_INSERT does not work on all phones 

// use  Intent.ACTION_EDIT in this case 

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_INSERT); 

intent.setData(CalendarContract.Events.CONTENT_URI); 

startActivity(intent); 

 

eventدر صورتی که قرار است  در آینده مجددا رخ دهد، می توانید تاریخ و زمان را نیز اضافه  

 نمایید. 

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_INSERT); 

intent.setType("vnd.android.cursor.item/event"); 

intent.putExtra(Events.TITLE, "Learn Android"); 

intent.putExtra(Events.EVENT_LOCATION, "Home suit home"); 

intent.putExtra(Events.DESCRIPTION, "Download Examples"); 

// Setting dates 

GregorianCalendar calDate = new GregorianCalendar(2012, 10, 02); 

intent.putExtra(CalendarContract.EXTRA_EVENT_BEGIN_TIME, 

        calDate.getTimeInMillis()); 

intent.putExtra(CalendarContract.EXTRA_EVENT_END_TIME, 

        calDate.getTimeInMillis()); 

// make it a full day event 

intent.putExtra(CalendarContract.EXTRA_EVENT_ALL_DAY, true); 

// make it a recurring Event 

intent.putExtra(Events.RRULE, "FREQ=WEEKLY;COUNT=11;WKST=SU;BYDAY=TU,TH"); 
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// Making it private and shown as busy 

intent.putExtra(Events.ACCESS_LEVEL, Events.ACCESS_PRIVATE); 

intent.putExtra(Events.AVAILABILITY, Events.AVAILABILITY_BUSY); 

 

 




