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-2-14-8پياده سازی انيميشن های اختصاصی 201 ................... ................................ ................................
-2-14-9فيلتر و مرتب سازی داده ها 201 ............................. ................................ ................................
-2-14-10بروز رسانی داده ها در کالس 201 ............ ................................ ................................ adapter
-2-14-11ايجاد پروژه ها و افزودن  dependencyمورد نظر در فايل 202 .................................... gradle build
-2-14-12ايجاد فايل های  layoutمورد نياز 203 .................... ................................ ................................
استفاده از کتابخانه ی  data bindingجهت اتصال دو طرفه داده ها از  Modelبه  data binding /UIدر اندرويد 206 ........
-2-15فايل های  layoutاتصال داده از  modelبه 208 ..................................... )Data Binding Layout Files( UI
 data binding-2-15-1و مديريت  eventها 210 .................. ................................ ................................
-2-15-2بروز رسانی رابط کاربری با تغيير رخ داده در 210 ...................... ................................ data model
-2-15-3پياده سازی  data bindingو نمونه ای از کاربرد آن 211 ................................ ................................
 -2-15-4افزودن کتابخانه ی  data bindingبه پروژه 213 ........................................ ................................
-2-15-5ساخت کالس جهت مطلع ساختن  viewاز تغييرات در 213 ..................... ................................ model
-2-15-6تنظيم و ويرايش فايل ها برای استفاده از قابليت 214 .................... ................................ data binding
-2-16استفاده از کالس  ListViewدر اندرويد 216 ...................... ................................ ................................
پياده سازی  listدر اندرويد با کالس 216 ................. ................................ ................................ ListView
-2-17اندرويد و /widgetالمان رابط کاربری 218 .......................................... ................................ ListView
 View-2-17-1هايی برای مديريت ليست ها 218 .................... ................................ ................................
-2-17-2نوع داده ای آيتم های ليست 219 .............................. ................................ ................................
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 Adapter-2-17-3ها 219 ............. ................................ ................................ ................................
-2-17-4فيلتر و مرتب سازی داده ها 221 ............................. ................................ ................................
-2-17-5بروز رسانی داده ها در 221 ..................... ................................ ................................ adapter
-2-17-6تعريف  listenerبرای آگاهی از تغييرات 221 ............. ................................ ................................
 Adapter-2-18پيش فرض 221 .......................................... ................................ ................................
-2-18-1کالس های  adapterپيش فرض محيط ( )platformاندرويد 222 ....................... ................................
-2-18-2استفاده از 222 ............................. ................................ ................................ ArrayAdapter
-2-18-3نمونه ی استفاده از  ListViewبا 223 ................................... ................................ ArrayAdapter
-2-19پياده سازی  adapterهای اختصاصی 224 ....................... ................................ ................................
-2-19-1ساخت يک  adapterاختصاصی 224 ...................... ................................ ................................
-2-19-2آماده سازی سطر از ليست 225 .............................. ................................ ................................
-2-19-3بروز رسانی  data modelاز طريق کالس 227 ............................. ................................ adapter
 ListActivity-2-20و 227 ............................. ................................ ................................ ListFragment
-2-20-1ظرف آماده و پيش فرض برای استفاده از 228 ................................. ................................ ListView
 ListActivity-2-20-2و  layoutاختصاصی 229 ................... ................................ ................................
-2-20-3انتخاب يک  viewمکان نگهدار placeholdder/برای ليست خالی 229 ................ ................................
 ListView-2-21و مبحث کارايی و سرعت اپليکيشن 235 .............. ................................ ................................
-2-21-1عمليات سنگين و زمان بر 236 ............................... ................................ ................................
-2-21-2جلوگيری از  inflationفايل های  layoutو ايجاد آبجکت های جاوا جهت بهينه سازی برنامه 236 ...................
-2-21-3استفاده از الگوی توسعه ی  View holderدر اپليکيشن جهت بهينه سازی 237 .........................................
-2-22ذخيره سازی انتخاب يک ( viewتعيين وضعيت انتخاب با متد )(239 .................................. )setChoiceMode
-2-23استفاده از  Contextual action modeبرای  ListViewها ( actionbarموقتی که بر روی  actionbarاصلی قرار
می گيرد) 241 ............................... ................................ ................................ ................................
-2-24پياده سازی قابليت لغو243 ........................ ................................ ................................ undo action/
-2-24-1چه زمانی بايد قابليت لغو عمليات را به برنامه اضافه کنيد 244 ........................... ................................
-2-25بهينه سازی کارايی و سرعت اپليکيشن 248 ....................... ................................ ................................
-2-26آموزش نحوه ی نمايش دو آيتم در يک 249 ........... ................................ ................................ ListView
-2-27انتخاب چندين آيتم در 250 .............................. ................................ ................................ ListView
-2-27-1تعامل بين  modelو 250 ........................ ................................ ................................ ListView
-2-28پياده سازی يک  ListViewکشويی و قابل بسط 255 .............. ................................ ................................
255 ................................ ................................ ................................ ExpandableListView-2-28-1
-2-28-2پياده سازی يک 257 ............. ................................ ................................ ExpandableListView
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-2-29آموزش متفرقه 261 .................. ................................ ................................ ................................
-2-29-1تعريف کردن يک گوش فراخوان به کليک طوالنی مدت ( )LongItemClickListenerبه آيتم های ليست 261 ......
-2-29-2اضافه کردن  Headerو  Footerبه ليست 261 ............ ................................ ................................
262 .................................... ................................ ................................ SimpleCursorAdapter-2-30
-2-31ساير کتابخانه های کد باز (263 .................................... ................................ )Open Source libraries
-2-32ثبت وقايع و گزارش گيری ( )Loggingدر اندرويد 264 ......................................... ................................
ثبت وقايع و گزارش گيری با استفاده از ابزار 265 ................. ................................ Android logging/LogCat
-2-33-1سيستم گزارش گيری اندرويد (265 ......................................... ................................ )log system
-2-33-2ايجاد دستورات گزارش گيری (265 ................................... ................................ )log statement
-2-34پياده سازی  dialogدر اپليکيشن به وسيله ی 266 ....................... ................................ DialogFragments
نمايش پنجره ی محاوره dialog/به وسيله ی 267 ............................ ................................ DialogFragments
-2-34-1به نمايش گذاشتن  dialogدر برنامه 267 .................... ................................ ................................
-2-34-2استفاده از  dialogهای آماده و از قبل موجود 267 ......................................... ................................
-2-34-3تعريف  layoutاختصاصی برای 268 ............................... ................................ DialogFragment
-2-34-4تعامل  DialogFragmentبا 268 ................ ................................ ................................ activity
-2-34-5ايجاد پروژه و فايل های 269 ....................... ................................ ................................ layout
-2-34-6تعريف  fragmentو تنظيم 269 .................. ................................ ................................ activity
طراحی صفحات تک قطعه و چند قطعه ( )multi-pane & single-paneبا استفاده از  fragmentها در اندرويد/ايجاد
UIهای انعطاف پذير به وسيله ی  fragmentها 274 .................... ................................ ................................
 Fragment-3-1ها 274 ................... ................................ ................................ ................................
-3-1-1شرح  Layoutهای تک قطعه ( )single-paneو چند قطعه (274 ....................................... )multi-pane
-3-1-2شرح مفهوم 277 .................................. ................................ ................................ Fragment
 Fragment-3-1-3ها و دسترسی به 278 ................ ................................ ................................ Context
-3-1-4مزایای استفاده از 278 .......................... ................................ ................................ fragment
-3-1-5طراحی اپلیکیشنی با  UIانعطاف پذیر و سازگار با نمایشگرهای مختلف به وسیله ی fragment
ها 281 ................................... ................................ ................................ ................................
-3-2تعريف و استفاده از  fragmentها 282 ............................. ................................ ................................
-3-2-1تعريف 282 ........................................ ................................ ................................ fragment
-3-2-2تعامل اپليکيشن با  fragmentها 283 ......................... ................................ ................................
-3-2-3ارسال پارامتر به  fragmentها 284 ......................... ................................ ................................
-3-3چرخه ی حيات (285 ..................... ................................ ................................ fragment )life cycle
-3-4تعريف  fragmentبرای 288 ............................. ................................ ................................ activity
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-3-4-1تعريف  fragmentبرای  activityخود در فايل  layoutبه صورت 289 ........................................ static
-3-4-2مديريت  fragmentدر زمان اجرا و به صورت 289 .......................... ................................ dynamic
-3-4-3بررسی اينکه آيا يک  fragmentدر  layoutحاضر است يا خير 291 .................... ................................
-3-4-4بررسی تعداد  fragmentها 291 .............................. ................................ ................................
-3-4-5افزودن آبجکت  fragment transitionبه 292 .............................. ................................ backstack
-3-4-6استفاده از افکت های تعريف شده توسط  Property Animation APIبرای حرکت بين  fragmentها 292 ..........
-3-4-7ماندگارسازی و ذخيره ی دائمی داده در  fragmentها 293 ................................ ................................
-3-4-8نگهداری و بازگردانی اطالعات پس از تغيير در تنظيمات و 293 ................. ................................ config
 Fragment-3-5ها و پردازش در پس زمينه (293 .................. ................................ )background processing
 Fragment-3-5-1های فاقد 293 ..................................... ................................ headless fragments/UI
 Retained headless fragment-3-5-2ها جهت مديريت تغيير در تنظيمات (294 ..................... )config changes
-3-5-3تعريف فايل های  layoutبرای  fragmentها 296 ......................................... ................................
-3-5-4ايجاد کالس های 297 ............................. ................................ ................................ fragment
-3-5-5ويرايش فايل  layoutاصلی 298 .............................. ................................ ................................
-3-5-6ويرايش کالس 299 ....................... ................................ ................................ RssfeedActivity
-3-5-7تعريف  activity layoutويژه ی نمای عمودی 301 ........................................ ................................
-3-5-8تعريف يک  flagيا گزينه ی بولی مستقل از ( resource selectorگزينشگر منابع) 301 ...............................
-3-5-9تنظيم و ويرايش کالس 302 .............. ................................ ................................ RssfeedActivity
-3-5-10ذخيره ی آخرين مقدار انتخابی در يک 305 ...................... ................................ headless fragment
-3-5-11تعريف يک  flagيا گزينه ی بولی مستقل از گزينشگر 306 .................. ................................ resource
-3-5-12تنظيم و ويرايش کالس 306 ............ ................................ ................................ RssfeedActivity
استفاده از نوارابزار در اپليکيشن های اندرويد Action bar/در اندرويد 309 .......................... ................................
-3-6شرح مفهوم 309 ........... ................................ ................................ ................................ Toolbar
 Toolbar-3-6-1در اندرويد چيست و چه کاربردی دارد؟ (310 ................... ................................ )action bar
 Actionbar-3-6-2بر روی دستگاه هايی که ورژن کتابخانه های اندرويد مورد استفاده در آن ها پايين تر از  21است ( API
311 .................................. ................................ ................................ ................................ )21
311 ......................................... ................................ ................................ Options menu-3-6-3
-3-7استفاده از 311 .............. ................................ ................................ ................................ Toolbar
-3-7-1تعريف آيتم های نوار ابزار actions/در 312 ..................................... ................................ toolbar
-3-7-2عملياتی که در پی انتخاب آيتم های نوارابزار رخ می دهند (واکنش نشان دادن به انتخاب  actionها) 313 ............
-3-7-3جستجو برای يک  actionيا آيتم در نوارابزار314 .......................... ................................ action bar/
-3-7-4ويرايش منو 314 ................ ................................ ................................ ................................
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 Contextual action mode-3-7-5و ( toolbarوابسته کردن  toolbarبه قرائن با استفاده از contextual action
314 ............................. ................................ ................................ ................................ )mode
-3-7-6اضافه نمودن آيتم به  action barبا استفاده از  fragmentها 315 ........................ ................................
-3-7-7تنظيم قابليت رويت ( )visibilityو دسترسی 315 ................................. ................................ toolbar
-3-7-8تخصيص يک عکس  drawableبه 315 ...................................... ................................ action bar
-3-7-9پنهان يا کم رنگ کردن دکمه ی پيمايش (316 .......................................... )diming navigation button
-3-7-10استفاده از حالت نمايش تمام صفحه (318 .......................................... )immersive full screen mode
-3-7-11پياده سازی قابليت دو نيم کردن نوار ابزار (319 ........................ ................................ )split toolbar
-3-7-12ايجاد محتوا و منابع مربوطه menu resource/در پوشه ی 320 ......................................... res/menu
-3-7-13تنظيم و ويرايش کد برنامه 320 ............................... ................................ ................................
 Dynamic-3-8تعريف کردن 324 ......................... ................................ ................................ action bar
 View-3-8-1هايی با پياده سازی اختصاصی در 324 ................................ ................................ action bar
325 ............. ................................ ................................ ................................ Action view-3-8-2
327 .............. ................................ ................................ ................................ Action provider-3-9
 Action provider-3-9-1چيست و چه کاربردی دارد؟ 327 ....................................... ................................
-3-10پيمايش در اپليکيشن از طريق آيکون 329 .......................... ................................ ................................
-3-10-1استفاده از آيکون اپليکيشن در  action barجهت راهبری به صفحه ی اصلی 329 .....................................
-3-10-2استفاده از آيکون اپليکيشن به عنوان دکمه ی 331 ..................................... ................................ Up
-3-10-3اضافه کردن منابع الزم برای منو 332 ....................... ................................ ................................
-3-10-4غيرفعال کردن  action barپيش فرض از طريق تگ 333 ....................... ................................ style
-3-10-5اضافه کردن يک آبجکت ( toolbar )viewبه 333 .................. ................................ layout activity
-3-10-6حذف داده های اوليه 336 ..................................... ................................ ................................
-3-10-7بروز رسانی  ،MyListFragmentدر صورتی که  refreshانتخاب شد 336 ........... ................................
پياده سازی الگو توسعه و قابليت ( Swipe-To-Refreshکشيدن صفحه به پايين جهت بروز رسانی ليست) در اپليکيشن 337 ....
-3-11پياده سازی قابليت بروز رسانی آيتم های ليست با استفاده از 337 ....................................... swipe to refresh
ديتابيس  SQLiteو 341 ............................ ................................ ................................ content provider
 SQLite-4-1و 341 ............ ................................ ................................ ................................ Android
 SQLite-4-1-1چيست و چه کاربردی دارد؟ 341 .................... ................................ ................................
 SQLite-4-1-2در اندرويد 342 ........................................ ................................ ................................
-4-2معماری 342 ................. ................................ ................................ ................................ SQLite
 Package-4-2-1ها 342 ............... ................................ ................................ ................................
-4-2-2ايجاد و آپديت ديتابيس با 343 ....................................... ................................ SQLiteOpenHelper
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-4-2-3کالس پدر 344 ........................... ................................ ................................ SQLiteDatabase
-4-2-4آبجکت 346 ............ ................................ ................................ ................................ Cursor
 ListView-4-2-5هاListActivity ،ها و 347 ........................ ................................ SimpleCursorAdapter
-4-3آموزش :استفاده از 347 ..................................... ................................ ................................ SQLite
-4-3-1مقدمه ای بر پروژه 348 ........................................ ................................ ................................
-4-3-2ساخت  Databaseو 349 .................... ................................ ................................ Data Model
-4-3-3ساخت ظاهر و  UIاپليکيشن 352 .............................. ................................ ................................
-4-3-4نصب و اجرای اپليکيشن 354 .................................. ................................ ................................
-4-4شرح مفهوم 354 .............................. ................................ ................................ Content Provider
 Content Provider-4-4-1چيست و چه کاربردی دارد؟ 354 ..................................... ................................
-4-4-2قالب پايه ای و الگوی تعريف  URIجهت دسترسی به 355 ......................................... Content Provider
-4-4-3دسترسی به 356 ........................ ................................ ................................ content provider
-4-4-4پياده سازی  content providerاختصاصی 356 ........... ................................ ................................
 Content provider-4-4-5و مبحث امنيت 357 .................... ................................ ................................
( Thread safety-4-4-6برطرف سازی مشکل همزمانی با استفاده از کليدواژه ی 358 .................... )synchronized
-4-4-6ايجاد  contactها (مخاطبين) در محيط شبيه ساز 359 ...................................... ................................
-4-4-7استفاده از 361 .............. ................................ ................................ Contact Content Provider
 Cursor-4-5ها و  Loaderها 363 ....................................... ................................ ................................
-4-5-1تعريف کالس های مديريت 366 ................. ................................ ................................ Database
-4-5-2ايجاد 368 ................................ ................................ ................................ ContentProvider
-4-5-3منابع ( Resourceها) 372 .................................... ................................ ................................
-4-5-4تعريف فايل های 373 ................................. ................................ ................................ layout
-4-5-5تنظيم  Activityها 376 ......................................... ................................ ................................
-4-5-6محل ذخيره سازی ديتابيس 382 ...................... ................................ ................................ SQLite
-4-5-7دسترسی به ديتابيس از راه دور به وسيله ی 383 ................................... )Shell access( command line
پردازش فايل های  XMLدر اندرويد با استفاده از تحليلگر نحوی (386 ................................. xmlPullParser )Parser
-4-6پردازش فايل های  XMLبا استفاده از تحليلگر نحوی 386 ..................... ................................ XmlPullParser
ذخيره ی ماندگار داده ها در اپليکيشن اندرويد با استفاده از ( preferences APIذخيره و بازيابی اطالعات مربوط به تنظيمات
کاربر) و 389 ..................... ................................ ................................ ................................ File API
( File based persistence-4-7ذخيره داده ها در سيستم فايل) 389 ................................. ................................
-4-7-1روش های ذخيره ی ماندگار داده ها به صورت محلی (389 ............................... )local data persistence
-4-7-2ذخيره سازی  internalداده در مقايسه با ذخيره ی داده ها به صورت 391 ................................... external
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-4-7-3جايگذاری اپليکيشن در حافظه ی خارجی 391 ................ ................................ ................................
( Preferences-4-8ذخيره و بازگردانی اطالعات مربوط به تنظيمات کاربر) 391 .................. ................................
-4-8-1ذخيره جفت های کليد-مقدار از نوع داده ای اوليه 391 ....................................... ................................
-4-8-2گوش فراخوانی به تغييرات در تنظيمات کاربر به وسيله ی 393 ................................ preference listener
-4-8-3ايجاد فايل 394 .................................. ................................ ................................ preference
-4-8-4ايجاد  activityجهت دريافت ورودی از کاربر 394 ......................................... ................................
-4-8-5متصل کردن  activityمربوط به تنظيمات و دريافت ورودی کاربر 394 .................. ................................
-4-8-6بارگذاری  RSS feedبا استفاده از مقدار 395 ................................ ................................ preference
397 .......................... ................................ ................................ ................................ File API-4-9
-4-9-1استفاده از 397 ....................................... ................................ ................................ File API
-4-9-2حافظه و محل ذخيره سازی خارجی (399 ........................... ................................ )external storage
اتصال به اينترنت ،اجرای عمليات  HTTPو دسترسی به منابع موجود در سطح وب در اندرويد401 . Android networking /
-4-10مروری بر اتصال به اينترنت و دسترسی به منابع از اينترنت در اندرويد 401 ................. ................................
-4-10-2مجوز اتصال به اينترنت 402 ................................. ................................ ................................
-4-10-3بررسی وضعيت اتصال به اينترنت 402 ..................... ................................ ................................
-3-10-4روش های بهينه برای اتصال و دسترسی به اينترنت در اندرويد 402 ..................... ................................
استفاده از کتابخانه ی  Retrofit 2.0به عنوان 404 ..................................... ................................ REST Client
-4-11-1ساخت پروژه و تنظيمات اوليه 406 .......................... ................................ ................................
-4-11-2تعريف  APIو کالس 407 ............. ................................ ................................ Retrofit adapter
آموزش 413 .................. ................................ ................................ ................................ RxJava 2.0
413 .................... ................................ ................................ ................................ RxJava 2.0-4-12
 RxJava-4-12-1و شرح مفهوم برنامه نويسی  Reactiveيا ناهمزمان 413 ....................... ................................
-4-12-2اضافه کردن کتابخانه 414 ..................... ................................ ................................ RxJava 2.0
-4-12-3برنامه نويسی ناهزمان (415 ....................... ................................ ................................ )Async
 Observable-4-12-4ها Observer ،ها و  Subscriptionها 416 ............................. ................................
-4-12-5تعريف  threadاجرا و يک  threadبرای گوش دادن به تغييرات (416 ................................... )observe
 Operator-4-13ها 416 .................. ................................ ................................ ................................
-4-14استفاده از  delayو به تعويق انداختن توليد و ارسال نتيجه 417 ................................. ................................
-4-14-1ايجاد  Observableها و  Observerها 417 .............. ................................ ................................
-4-15انجام عمليات تبديل 418 ............. ................................ ................................ ................................
 Subject-4-14-2ها 419 .............. ................................ ................................ ................................
-4-15آبجکت  Singleيا همان ( Promiseمکان نگهدار مقدار مورد نظر) 419 ...................... ................................
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-4-16دور انداختن  subscriptionها (قطع اتصال بين  observerو  )observableو استفاده از کالس
421 ........... ................................ ................................ ................................ CompositeDisposable
-4-17ذخيره ی موقتی مقدار  Observableهای ارسال شده (422 ................................... )completed obervables
 Flowable<T>-4-18و 424 .......................... ................................ ................................ Backpressure
-4-19تبديل نوعی به نوع ديگر 424 ....................................... ................................ ................................
-4-20تست  Observableو  Subscriptionهای 426 ....................................... ................................ RxJava
-4-20-1تست  observableها 426 ................................... ................................ ................................
آموزش پياده سازی پردازش پس زمينه ای و ناهمگام با  AsyncTask ، Handlerو 427 ................................. Loader
-4-21پردازش پس زمينه ای در اندرويد 427 ............................. ................................ ................................
-4-21-1چرا استفاده از مفهوم همروندی concurrency/توصيه می شود؟ 427 ................... ................................
 Thread-4-21-2اصلی يا 428 ......................... ................................ ................................ UI thread
-4-21-3پردازش ناهمزمان و استفاده از  threadها در اندرويد 429 .............................. ................................
-4-21-4ارائه ی  feedbackو توضيح مختصر برای کاربر در طول اجرای عمليات طوالنی 429 .............................
-4-22کالس 430 ................ ................................ ................................ ................................ Handler
-4-22-1استفاده از کالس  Handlerجهت مديريت همروندی 430 .................................. ................................
-4-22-2ايجاد و استفاده ی مجدد از  threadاصلی 430 ............ ................................ ................................
-4-23کالس 433 ............ ................................ ................................ ................................ AsyncTask
-4-23-1هدف استفاده از کالس 433 .................... ................................ ................................ AsyncTask
-4-23-2استفاده ی کاربردی از کالس 433 ............ ................................ ................................ AsyncTask
-4-23-3اجرای همزمان چندين 434 .................. ................................ ................................ AsyncTasks
-4-24پردازش پس زمينه ای و مديريت چرخه ی حيات (436 ............................. ................................ )lifecycle
-4-24-1حفظ اطالعات مربوط به وضعيت ( )stateبين تغييراتی که در نحوه ی پيکربندی رخ می دهد 436 ..................
-4-24-2استفاده از آبجکت  applicationجهت ذخيره اطالعات چندين آبجکت 437 .............. ................................
 Fragment-4-25ها و پردازش موازی در پس زمينه (439 ........................................ )background processing
-4-25-1نگهداری اطالعات آبجکت جهت بازگردانی آن پس از تغيير در نحوه ی پيکربندی 439 ................................
 Fragment-4-25-2های فاقد 439 ................................ ................................ )headless fragments( UI
-4-26کالس 439 ................. ................................ ................................ ................................ Loader
-4-26-1هدف از کاربرد کالس 440 ........................ ................................ ................................ Loader
-4-26-2پياده سازی کالس 440 ............................. ................................ ................................ Loader
-4-24-3ديتابيس  SQLiteو پياده سازی کالس 441 .............................. ................................ CursorLoader
-4-24-4پياده سازی کالس 442 ........................................ ................................ ................................
-4-25استفاده از  serviceها 444 ......................................... ................................ ................................

13
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

 JSON-4-26و اندرويد 449 ................ ................................ ................................ ................................
-4-26-1کتابخانه ی پيش فرض و درون ساخته ی اندرويد برای پردازش 450 ............ ................................ JSON
-4-26-2ساخت 450 ............. ................................ ................................ ................................ JSON
بخش اول 453 .............................. ................................ ................................ ................................ :
-5-1استفاده از  drag & dropدر اندرويد 453 .......................... ................................ ................................
-5-1-1پياده سازی قابليت کشيدن 453 .......................... ................................ ................................ view
-5-1-2تعريف مشخصات و اطالعات محل جايگذاری ( viewمشخص کردن 454 .............................. )drop target
-5-1-3ايجاد فايل های ( Drawableفايل های تصويری تعريف شده در فرمت 456 ...................................... )XML
 Activity-5-1-4و تنظيم فايل  layoutمربوطه 457 ................. ................................ ................................
بخش دوم 461 .............................. ................................ ................................ ................................ :
 Drawable-5-2چيست؟ 461 ............. ................................ ................................ ................................
-5-3استفاده از  drawableها در  viewها 462 ......................... ................................ ................................
-5-4بارگذاری  Bitmapها و  drawableها 463 ....................... ................................ ................................
 Drawable-5-5های مبتنی بر 464 ............................... ................................ ................................ XML
464 ..................... ................................ ................................ ................................ Shape-5-5-1
 Drawable-5-5-2های مبتنی بر 466 ........................ ................................ ................................ state
 Drawable-5-5-3هايی که طی انتقال جايگزين  drawableديگری می شوند (466 .............. )transition drawable
 Drawable-5-6های برداری/توسعه پذير بدون از دست رفت کيفيت (467 ................................. )vector drawable
( Drawable animation-5-7تعريف انيميشن با بارگذاری يک  drawableپس از ديگری) 468 ................................
 Drawable-5-7-1های ( nine-patchفايل های ترسيم شونده ی منعطف با کناره های بسط پذير) 468 .......................
 Drawable-5-8های اختصاصی 469 .................................... ................................ ................................
-5-9ساخت  drawableهای اختصاصی 470 ............................ ................................ ................................
بخش سوم 472 ............................. ................................ ................................ ................................ :
-5-10اصول طراحی  UIدر اندرويد 472 ................................. ................................ ................................
-5-10-1طراحی انعطاف پذير و واکنش گرا برای اپليکيشن (475 ...................................... )Responsive design
-5-11استفاده از  styleو  themeدر اپليکيشن 477 ..................... ................................ ................................
-5-11-1طراحی ساده و بهينه برای اپليکيشن های اندرويدی با /material designتم گذاری و 477 .... material design
-5-11-2شرح مفهوم  styleو 478 ........................... ................................ ................................ theme
-5-12-3دسترسی و اشاره به  attributeها در  themeجاری 479 ............................... ................................
 Theme-5-12-4چيست؟ 481 ......................................... ................................ ................................
-5-13استفاده از  themeهای خود محيط اندرويد 482 .................. ................................ ................................
-5-13-1استفاده از  material designو کتابخانه ی الزم برای پشتيبانی از آن در طراحی اپليکيشن اندرويدی 482 ..........
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-5-13-2تنظيم رنگ های پايه ی 483 .................. ................................ )Styling the color palette( theme
-5-13-3سبک دهی و تنظيم ظاهر  viewهای فردی و  view groupها 484 ..................... ................................
-5-14استفاده از  themeاز پيش تعريف شده و آماده 484 .............. ................................ ................................
تمرين :پياده سازی يک  themeاختصاصی 484 ..................... ................................ ................................
بخش چهارم 486 ........................... ................................ ................................ ................................ :
-5-15مرور کلی 486 ....................... ................................ ................................ ................................
 / Live Wallpapers-5-15-1تصاوير زنده 487 .................... ................................ ................................
-5-15-2نحوه ی ساخت 487 ....................... ................................ ................................ live wallpaper
-5-15-3استفاده از  intentبرای تنظيم 488 ........... ................................ ................................ wallpaper
بخش پنجم 495 ............................. ................................ ................................ ................................ :
-5-16شرح مفهوم Widgetدر اندرويد 496 .............................. ................................ ................................
-5-16-1مروری بر 496 ............................. ................................ ................................ AppWidgets
-5-16-2مراحل ساخت يک 496 ............................. ................................ ................................ widget
-5-16-3اندازه ی 497 ........................................ ................................ ................................ widget
-5-17ايجاد  Broadcast receiverبرای 497 ................ ................................ ................................ widget
-5-17-1ساخت و تنظيم 497 ................................. ................................ ................................ widget
 View-5-17-2ها و  layoutهای موجود و قابل استفاده 498 ....................................... ................................
499 .............. ................................ ................................ ................................ AppWidgetProvider
 Receiver-5-17-3و پردازش ناهمزمان 500 ........................ ................................ ................................
-5-18بروز رسانی 500 .......................................... ................................ ................................ widget
507 ................................. ................................ ................................ Collection View Widget-5-19
-5-20فعال سازی يک  widgetبرای قفل نمايشگر دستگاه (509 ..................... ................................ )lock screen
بخش ششم 513 ............................. ................................ ................................ ................................ :
 View-5-21های اختصاصی 513 ......................................... ................................ ................................
 View-5-21-1های پيش فرض محيط اندرويد 513 .................. ................................ ................................
-5-21-2اندرويد چگونه  view hierarchyرا ترسيم می نمايد! 515 ............................... ................................
-5-21-3استفاده از  viewهای جديد در فايل های 516 ..................................... ................................ layout
-5-21-4تهيه ی تصوير آنی ( )screenshotاز  viewها 516 ..................................... ................................
 view-5-22های ترکيبی (517 ................. ................................ ................................ )Compound views
-5-23ساخت  viewهای اختصاصی 518 ................................. ................................ ................................
-5-23-1پياده سازی  viewهای اختصاصی 518 ..................... ................................ ................................
-5-23-2اندازه گيری  viewها 518 .................................... ................................ ................................
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-5-23-3تعريف  layout managerاختصاصی 519 ................ ................................ ................................
519 ..................... ................................ ................................ ................................ Life Cycle-5-24
 event-5-24-1ها و توابع مربوط به مديريت چرخه ی حيات 519 .................... ................................ window
 Event-5-24-1های مربوط به  life cycleبه صورت ترتيبی/پيمايشی (520 ................ )Traversal life cycle event
-5-24-2چرخه ی حيات 521 ................................ ................................ ................................ activity
-5-25تعريف  attributeهای بيشتر برای  viewهای اختصاصی 521 ............................... ................................
-5-25-1تعريف و استفاده از  attributeهای جديد 524 ............. ................................ ................................
-5-25-2ساخت  Viewترکيبی 525 .................................... ................................ ................................
-5-25-3تنظيم و ويرايش 526 ............................... ................................ ................................ activity
( Canvas API-5-26توابع مرتبط با کالس 528 ............. ................................ ................................ )Canvas
-5-26-1شرح مفهوم 528 .............................. ................................ ................................ Canvas API
-5-26-1کالس 529 ........... ................................ ................................ ................................ Canvas
-5-26-2کالس 529 ............. ................................ ................................ ................................ Paint
530 .................. ................................ ................................ ................................ Shader-5-26-3
-5-26-4ذخيره ی دائمی و ماندگارسازی داده های 530 ...................................... ................................ view
بخش هفتم 531 ............................. ................................ ................................ ................................ :
-5-27تنظيمات و پيکربندی های مختلف دستگاه های اندرويد 532 ...................................... ................................
-5-27-1طراحی برنامه برای انواع دستگاه های اندرويد (با نمايشگر و اندازه های مختلف) 532 ................................
( Resource qualifier-5-27-2تعريف کننده و گزينشگر منابع) 532 ............................. ................................
 Resource qualifier-5-27-3های مهم 533 ........................ ................................ ................................
استفاده از وضعيت نمايش orientation/به عنوان يک ( resource qualifierگزينش منابع بر اساس وضعيت نمايش) 533 ....
( Version qualifier-5-27-4گزينش منابع بر اساس ورژن اندرويد) 533 ....................... ................................
 Width&Height-5-27-5به عنوان گزينشگر منبع 533 ........... ................................ ................................
 String-5-28ها و محتوای متنی (ترجمه ی نوشته های برنامه) 534 .................................. ................................
 Plural-5-28-1ها 535 ................ ................................ ................................ ................................
-5-28-2استفاده از 536 ......................... ................................ ................................ google translate
-5-28-3مديريت مبحث کيفيت تصوير و تراکم پيکسلی نمايشگر های مختلف 536 ................ ................................
-5-28-4استفاده از  densityبه عنوان گزينش گر منابع (انتخاب محتوا بر اساس چگالی پيکسلی) 538 .........................
-5-28-5ارائه ی آيکون در اندازه های مختلف 539 .................. ................................ ................................
-5-29تعيين اندازه ی کامپوننت های  UIدر فايل های 540 .................................... ................................ layout
-5-29-1اندازه بندی در ابعاد ثابت ( )fixedيا نسبی (540 .............................. ................................ )relative
-5-29-2استفاده از واحد  dpبرای اندازه بندی و تعيين ابعاد المان های  UIبه صورت نسبی 540 ...............................
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-5-29-3اندازه بندی نوشته ها بر حسب واحد 541 ................ ................................ ................................ sp
-5-30تعيين اندازه ی کامپوننت های  UIدر کد برنامه (541 ......................... ................................ )source code
بخش هشتم 542 ............................ ................................ ................................ ................................ :
-5-31انيميشن سازی در اندرويد 543 ...................................... ................................ ................................
-5-31-1استفاده از انيميشن در اندرويد 543 ........................... ................................ ................................
-5-31-2کالس های  Animatorو 543 ..................................... ................................ AnimatorListener
-5-31-3کالس 544 .................... ................................ ................................ ViewPropertyAnimator
546 .................................. ................................ ................................ Layout animations-5-31-4
-5-31-5اعمال انيميشن بر روی انتقال بين  activityها (پياده سازی انيميشن بر روی  transitionبين دو 546 .. )activity
-5-32اعمال انيميشن بر روی انتقال بين  activityها در اندرويد با  shared viewها 552 .........................................
بخش اول 557 .............................. ................................ ................................ ................................ :
-6-1سرويس های اندرويد 557 ............. ................................ ................................ ................................
-6-1-1سرويس چيست 557 ............. ................................ ................................ ................................
-6-1-2سرويس ها و پردازش پس زمينه ای (558 ................. ................................ )background processing
-6-1-3سرويس های خود محيط اندرويد ( )platformو سرويس های اختصاصی 558 ..........................................
-6-1-4راه اندازی و تعريف سرويس های اختصاصی 559 .......................................... ................................
-6-1-5سرويس های پيش زمينه (559 ............... ................................ ................................ )foreground
-6-2تعريف سرويس های اختصاصی 559 ................................ ................................ ................................
-6-2-1پياده سازی و اعالن 560 ....................................... ................................ ................................
-6-2-2فرايند راه اندازی و اجرای سرويس 561 ...................... ................................ ................................
-6-2-3رفتار بازآغازی و  restartسرويس 562 ..................... ................................ ................................
-6-2-4متوقف کردن يک سرويس 563 ................................ ................................ ................................
-6-3متصل کردن دوطرفه ی سرويس ها (564 ................................... ................................ )service binding
-6-3-1وصل شدن از  activityها به سرويس ها 564 ............... ................................ ................................
-6-3-2اتصال به سرويس های محلی 565 ............................. ................................ ................................
-6-3-3اتصال به سرويس با استفاده از 565 ...................... ................................ ................................ IPC
-6-4اجرای سرويس ها در فرايندهای مجزا 565 ......................... ................................ ................................
-6-4-1اجرای يک سرويس در فرايند مختص به خود 565 ........... ................................ ................................
-6-4-2چه زمان می بايست يک سرويس را در فرايند مجزا اجرا کرد؟ 566 ....................... ................................
-6-4تبادل داده و ارتباط با سرويس ها 567 ............................... ................................ ................................
-6-4-1روش های مختلف برای برقراری ارتباط با سرويس ها 567 ................................ ................................
-6-4-2استفاده از داده های کپسوله شده در 567 ............. ................................ ................................ intent
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-6-4-3استفاده از 567 ...................................... ................................ ................................ receiver
-6-4-4اتصال  activityبه سرويس محلی 568 ....................... ................................ ................................
 Handler-6-4-5و  ResultReceiverيا 569 ...................................... ................................ Messenger
-6-4-6اتصال به سرويس در فرايند ديگر با استفاده از 569 .................................. ................................ AIDL
بخش دوم 580 .............................. ................................ ................................ ................................ :
-6-5زمان بندی تسک ها 580 .............. ................................ ................................ ................................
-6-5-1نحوه ی پياده سازی 581 ........................................ ................................ ................................
-6-5-2روش ها و ابزار مختلف زمان بندی تسک ها 581 ........... ................................ ................................
-6-6زمان بندی  background taskها با استفاده از 581 .......................... ................................ JobScheduler
-6-6-1توابع کتابخانه ای 582 ...................... ................................ ................................ job scheduler
-6-6-2مزايای استفاده از 582 ...................... ................................ ................................ JobScheduler
-6-6-3نحوه ی ايجاد يک 583 .................................... ................................ ................................ Job
-6-6-4ايجاد 584 ........................................ ................................ ................................ JobService
-6-6-5ساخت  activityآزمايشی 585 ................................. ................................ ................................
-6-6-6ايجاد 586 ............ ................................ ................................ ................................ receiver
-6-6-7ايجاد 587 ................... ................................ ................................ ................................ Job
بخش سوم 588 ............................. ................................ ................................ ................................ :
588 .......................................... ................................ ................................ Broadcast receiver-6-7
-6-7-1شرح مفهوم 588 ..................... ................................ ................................ broadcast receiver
-6-7-2پياده سازی 589 ..................................... ................................ ................................ receiver
 Lifecycle-6-7-3يا چرخه ی حيات کامپوننت 589 ...................... ................................ broadcast receiver
-6-7-4پردازش ناهمزمان (589 .............. ................................ ................................ )async processing
-6-7-5محدوديت هايی در تعريف و استفاده از 590 ....................... ................................ broadcast receiver
-6-7-6ارسال  broadcastبه اپليکيشن به منظور تست 590 ........................................ ................................
-6-7-7شرح مفهوم 591 ........................... ................................ ................................ Pending Intent
 Broadcast-6-8ها و رخدادهای سيستمی 592 .......................... ................................ ................................
-6-9اجرا و راه اندازی سرويس به صورت خودکار از 592 ............................... ................................ Receiver
-6-9-1پياده سازی  receiverبرای گوش فراخوانی به رخدادهای مربوطه به وضعيت تلفن و تماس ها 595 ...................
-6-9-2اعطا مجوز گوش فراخوانی به تغييرات مربوط به وضعيت در 595 ........... ................................ receiver
-6-10تعريف  broadcast receiverبه صورت ( dynamicدر زمان اجرای برنامه و به وسيله ی کدهای جاوا) 600 ..........
 Receiver-6-10-1هايی که به صورت  dynamicاعالن شده 600 ............................... ................................
-6-10-2استفاده از  package managerجهت غيرفعال سازی  receiverهای 601 ................................... static
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 Intent-6-10-3های ماندگار (601 ................................ ................................ )Sticky broadcast intent
بخش چهارم 602 ........................... ................................ ................................ ................................ :
603 .................................... ................................ ................................ Notification manager-6-11
-6-11-1شرح مفهوم 603 ................ ................................ ................................ notification manager
-6-11-2تنظيم و مقدار دهی  notificationها 604 .................. ................................ ................................
-6-11-3لغو کردن  notificationها 607 ............................ ................................ ................................
بخش پنجم 609 ............................. ................................ ................................ ................................ :
 Backup-6-12در اندرويد 610 ........... ................................ ................................ ................................
-6-12-1هدف از تهيه ی نسخه ی پشتيبان از داده ها 610 ........... ................................ ................................
-6-12-2تهيه ی نسخه ی پشتيبان از ( shared preferencesداده های کوچک همچون اطالعات مربوط به تنظيمات
اپليکيشن) و فايل ها 611 ................. ................................ ................................ ................................
-6-12-3تهيه ی  Backupکلی 611 .................................... ................................ ................................
-6-12-4راه اندازی و فعال کردن پروسه های  backupو ( restoreبازگردانی داده ها) 613 ..................................
بخش ششم 614 ............................. ................................ ................................ ................................ :
-6-13رهنمودهايی جهت طراحی و ارائه ی اپليکيشن های کارامد 614 ................................ ................................
-6-13-1چرا بايد در استفاده از منابع اندرويد مراقب بود؟ 614 ...................................... ................................
-6-13-2اجتناب از تخصيص و ايجاد آبجکت غير ضروری 614 ................................... ................................
-6-13-3استفاده از  data structureهای کارامد 615 .............. ................................ ................................
-6-14مديريت 616 ............... ................................ ................................ ................................ bitmap
-6-15استفاده از 618 .............. ................................ ................................ ................................ Cache
-6-15-1استفاده از حافظه ی نهان 618 ................................ ................................ ................................
-6-15-2پاک سازی 620 ....................................... ................................ ................................ cache
بخش اول 622 .............................. ................................ ................................ ................................ :
-7-1هدف از نوشتن تست های نرم افزاری چيست؟ 622 ................ ................................ ................................
-7-1-1شرح مفهوم تست های نرم افزاری 622 ....................... ................................ ................................
-7-1-2چرا استفاده از تست ها توصيه می شود؟ 623 ................ ................................ ................................
-7-1-3فريم ورک های تست گيری ( )testing frameworksبرای 623 .................. ................................ Java
-7-2واژه ها و مفاهيم مرتبط با تست گيری 623 .......................... ................................ ................................
-7-2-1کد (يا اپليکيشن) مورد تست 623 ..................................... ................................ Code Under Test/
( Test fixture-7-2-2مقادير ثابت تست) 624 ....................... ................................ ................................
-7-2-3شرح مفهوم  Unit testو تست بخش های مختلف نرم افزار (کد) به صورت مجزا 624 .................................
( Integration test-7-2-4تست اپليکيشن در  contextو بستر خودش) 625 ................... ................................
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( Performance test-7-2-5تست های بررسی کارايی) 625 ..................................... ................................
 Behavior testing-7-2-6و 625 ................. ................................ ................................ State testing
-7-3سازماندهی تست 626 .................. ................................ ................................ ................................
-7-3-1تست در کجا بايستی نوشته شود 626 .......................... ................................ ................................
-7-3-2کدام بخش نرم افزار بايستی تست شود 626 ................... ................................ ................................
-7-4استفاده از 627 ................. ................................ ................................ ................................ JUnit
(JUnit framework -7-4-1فريم ورک انجام  unit testبر روی پروژه های جاوا) 627 ......................................
-7-4-2نحوه ی طراحی يک تست در فريم ورک تست گيری JUnit؟ 628 ......................... ................................
-7-4-3نمونه ای از 628 .................................. ................................ ................................ JUnit test
-7-4-4قرارداد/روش های نام گذاری تست های مبتنی بر 629 .............................. ................................ JUnit
-7-4-5قراردادهای نام گذاری  JUnitبرای 629 ........... ................................ ................................ Maven
-7-4-6مجموعه تست های 629 ...................................... ................................ )JUnit test suites( JUnit
-7-4-7اجرای تست از طريق خط فرمان630 ................................... ................................ command line/
-7-5ساختارهای پايه ای فريم ورک 631 .......................... ................................ ................................ JUnit
 Annotation-7-5-1های 631 ................................ ................................ ................................ JUnit
-7-5-2دستورات 632 ......................................... ................................ ................................ Assert
-7-5-3ترتيب اجرای تست 633 ........................................ ................................ ................................
-7-5-4غيرفعال سازی تست ها 634 ................................... ................................ ................................
-7-6پشتيبانی محيط برنامه نويسی  Eclipseاز 634 .............. ................................ ................................ JUnit
-7-6-1ايجاد تست های 634 .................................... ................................ ................................ JUnit
-7-6-2اجرای تست های 635 .................................. ................................ ................................ JUnit
-7-6-3استخراج و بازيابی تست های ناموفق و  stacktraceها 638 ............................... ................................
-7-6-4امکان  static importدر فريم ورک 638 ........... ................................ ................................ JUnit
-7-6-5برنامه ی راهنما Wizard/برای ساختن مجموعه تست (639 ................ ................................ )test suite
-7-6-6تست  exceptionو خطاها 640 ............................... ................................ ................................
-7-6-7تست نويسی برای افزونه ها (641 .................................. ................................ )JUnit Plug-in Test
-7-7نصب 641 ...................... ................................ ................................ ................................ JUnit
-7-7-1استفاده از  JUnitبا سيستم کامپايل 641 ............. ................................ ................................ Gradle
-7-7-2استفاده از  JUnitبا سيستم کامپايل 641 ............. ................................ ................................ Maven
-7-7-3استفاده از  JUnitدرون ساخته ی محيط کاری 642 ............................... ................................ Eclipse
-7-7-4دانلود کتابخانه ی 642 .................................. ................................ ................................ JUnit
-7-8تنظيم محيط برنامه نويسی  Eclipseبرای استفاده از امکان  static importکتابخانه ی 642 ......................... JUnits
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-7-8-1ساخت يک کالس 646 ................................... ................................ ................................ Java
-7-8-2ساخت و طراحی يک تست 647 ....................... ................................ ................................ JUnit
-7-8-2اجرای تست در محيط برنامه نويسی 651 .......................................... ................................ Eclipse
-7-9تنظيمات و امکانات پيشرفته ی 652 .......................... ................................ ................................ JUnit
-7-9-1اجرای تست های دارای پارامتر مشخص (653 ................. ................................ )Parameterized test
-7-9-2دستور (655 ......................... ................................ ................................ @Rule )annotation
-7-9-3طراحی و تنظيم  ruleهای اختصاصی برای 656 .................................... ................................ JUnit
 Category-7-9-4ها و دسته بندی تست ها 658 ..................... ................................ ................................
-7-10ايجاد آبجکت های ساختگی يا شبيه سازی رفتار آبجکت658 ....................... ................................ Mocking/
بخش دوم 659 .............................. ................................ ................................ ................................ :
-7-10مقدمه ای بر تست اپليکيشن های اندرويدی 660 ................... ................................ ................................
-7-10-2بخش هايی که در تست نرم افزاری ،تمرکز بر روی آن قرار می گيرد 661 ............. ................................
-7-10-3پيش شرط های تست گيری (663 ............................ ................................ )testing preconditions
 ATSL-7-10-4و تست اپليکيشن با ابزار 663 .............. ................................ ................................ JUnit 4
-7-11ساختار پروژه ی اندرويدی و ايجاد پوشه ی تست 665 ........... ................................ ................................
-7-11-1سازماندهی پروژه ی اندرويدی برای تست 665 ............. ................................ ................................
-7-11-2برطرف کردن خطای "665 ......................... ................................ "error duplicate files in path
-7-12اجرای  Unit testبر روی 666 ............................. ................................ ................................ JVM
-7-12-1اجرای  Unit testبر روی نرم افزار در بستر 666 ............... ................................ Android runtime
-7-12-2محل جايگذاری  unit testها در پروژه ی اندرويدی 666 ................................ ................................
-7-12-3کتابخانه ها dependency/های الزامی در فايل 667 ................... ................................ Gradle build
-7-12-4اجرای  unit testها از طريق سيستم کامپايل 667 .............................. ................................ Gradle
-7-12-5اجرای  unit testها از محيط کاری 667 ............................ ................................ Android Studio
-7-12-6محل قرارگيری نتايج و گزارش های مربوط به تست (668 ............. ................................ )test reports
-7-12-7فعال سازی مقادير بازگشتی پيش فرض متدهای ساختگی ( )mocked methodsدر فايل 669 ...... android.jar
-7-12-8افزودن  / dependencyکتابخانه ی 670 ........... ................................ ................................ JUnit
-7-12-9اجرای  unit testبر روی پروژه 671 ...................... ................................ ................................
-7-13طراحی  instrumentation testبرای اجرای تست بر روی اپليکيشن در بستر دستگاه حقيقی اندرويد 671 ..............
671 .............................. ................................ ................................ Instrumentation test-7-13-1
-7-13-2سيستم اندرويد چگونه تست ها را اجرا می کند 673 ........................................ ................................
-7-13-3شبيه سازی رفتار آبجکت ها در اندرويد (ايجاد آبجکت های ساختگی جهت تست) 673 .................................
-7-13-4محل قرارگيری تست های 674 ....................................... ................................ instrumentation

21
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

-7-13-5تعريف  dependencyها و  testInstrumentationRunnerداخل فايل674 ...................... Gradle build
-7-13-6استفاده از )674 .................................. ................................ @RunWith(AndroidJUnit4.class
-7-13-7اجرای  unit testاز طريق سيستم کامپايل 675 .................................. ................................ Gradle
-7-13-8اجرای  unit testاز داخل محيط برنامه نويسی 675 ................ ................................ Android Studio
-7-13-9محل جايگذاری گزارش های تست 675 ..................... ................................ ................................
-7-13-10نحوه ی جايگزين کردن بخش های اپليکيشن با  instrumentation testها 675 .....................................
-7-13-11ايجاد کالسی جهت تست گيری 676 ........................ ................................ ................................
-7-13-12ساخت  unit testجديد 677 ................................ ................................ ................................
-7-14اطالعات بيشتر در خصوص اجرای تست بر روی اپليکيشن های اندرويدی 678 .............. ................................
-7-14-1کالس های 678 ...................................... ................................ ................................ assert
 Test group-7-14-2ها (گروه بندی تست ها) 678 ................. ................................ ................................
-7-14-3فيلتر کردن تست 679 .......................................... ................................ ................................
-7-14-4دستور 680 ................................... ................................ ................................ @FlakyTest
-7-14-5ساخت کالس و پروژه ی تست 681 .......................... ................................ ................................
-7-15استفاده از ابزار  Monkeyجهت ايجاد و ارسال شبه  eventبه دستگاه 682 ................... ................................
-7-15-1توضيحی درباره ی ابزار 682 ................... ................................ ................................ monkey
-7-15-2نحوه ی استفاده از ابزار 683 .................... ................................ ................................ Monkey
-7-16تست آبجکت 683 ................................... ................................ ................................ Application
-7-16-1تعريف  unit testبرای تست آبجکت 685 ................................. ................................ application
-7-16-2طراحی  instrumentation testبرای آبجکت 685 ..................... ................................ application
-7-17تست ساير کامپوننت های نرم افزاری اندرويد 686 ............... ................................ ................................
-7-17-1تست سرويس 686 ............. ................................ ................................ ................................
-7-17-2تست کامپوننت نرم افزاری 687 .................................... ................................ Content provider
-7-17-3تست 687 ............ ................................ ................................ ................................ Loader
 Annotation-7-18های متفرقه يا پشتيبان 688 ......................... ................................ ................................
 Annotation-7-18-1های مربوط به 688 ............. ................................ ................................ Nullness
 Annotation-7-18-2های مربوطه به 688 ............... ................................ ................................ thread
-7-18-3تهيه ی گزارش از مقدار کد تست شده از کل پروژه (689 ................................ )Code coverage report
-7-19ساخت پوشه ی تست در محيط کاری 691 ................................... ................................ Android Studio
بخش سوم 697 ............................. ................................ ................................ ................................ :
-7-20تست بخش های مجزای نرم افزار با استفاده از آبجکت های ساختگی (697 ............................... )mock objects
-7-20-1هدف از نوشتن  unit testو چالش هايی که در تست با آن ها مواجه می شويد 697 ....................................
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-7-20-2طبقه بندی کالس های تست گيری مختلف 698 .............. ................................ ................................
-7-20-3نحوه ی ساخت 699 ......................... ................................ ................................ mock object
-7-20-4استفاده از  Mockitoبرای شبيه سازی و ايجاد آبجکت ساختگی 700 .................... ................................
-7-21افزودن  Mockitoدر قالب  dependencyبه پروژه 701 ...................................... ................................
-7-21-1استفاده از سيستم کامپايل 701 ...................... ................................ ................................ Gradle
-7-21-2استفاده از سيستم کامپايل 701 ...................... ................................ ................................ Maven
-7-21-3استفاده از محيط کاری 701 ........................ ................................ ................................ Eclipse
-7-21-4افزونه نويسی برای  Eclipseيا ( OSGiچارچوب توسعه و نصب کتابخانه ها و کامپوننت های نرم افزاری) 702 ...
-7-22استفاده از توابع کتابخانه ای 703 .................................. ................................ Mockito API / Mockito
-7-22-1دستورات 703 .............................. ................................ ................................ Static import
-7-22-2اعالن و تنظيم آبجکت های ساختگی  mock objects /با فريم ورک 704 .................................. Mockito
-7-22-3تنظيم آّبجکت های ساختگی  mock /ها 705 ............... ................................ ................................
-7-22-4متد )(( verifyبررسی صحت فراخوانی يک متد با پارامترهای مورد نظر) 707 ........................................
-7-22-5قرار دادن آبجکت های جاوا در ( Spyرصد و شنود آبجکت های جاوا و توابع فراخوانده شده بر روی آن با )spy
708 ....................................... ................................ ................................ ................................
-7-22-6پياده سازی الگوی  dependency injectionدر فريم ورک  Mockitoبا استفاده از دستور @InjectMocks
708 ....................................... ................................ ................................ ................................
-7-22-7دسترسی به آرگومان های ارسالی به توابع (709 ........... ................................ )Capturing arguments
-7-22-8محدوديت های فريم ورک 710 .................. ................................ ................................ Mockito
-7-23استفاده از فريم ورک  Mockitoدر اندرويد 710 ................. ................................ ................................
-7-23-1اضافه کردن  dependencyمورد نياز ( )Mockitoبه فايل 711 ............................... app/build.gradle
-7-23-2ساخت يک  unit testجديد 712 ............................. ................................ ................................
-7-23-3ايجاد يک نمونه713 .......................... ................................ ................................ Twitter API
-7-23-4شبيه سازی از نمونه ی 713 ....................... ................................ ................................ ITweet
-7-23-5بررسی صحت فراخوانی متد 714 ............................ ................................ ................................
-7-23-6مرحله ی اعتبار سنجی تست 714 ............................ ................................ ................................
-7-24استفاده از  PowerMockبه همراه 714 .............. ................................ ................................ Mockito
-7-24-1استفاده از  PowerMockبرای شبيه سازی متدهای 714 ......................... ................................ static
-7-25استفاده از يک  wrapperبجای 715 ............. ................................ ................................ Powermock
بخش چهارم 716 ........................... ................................ ................................ ................................ :
-7-26هدف از 716 ............. ................................ ................................ Hamcrest matcher framework
-7-27استفاده از  matcherها در 718 ..................... ................................ ................................ Hamcrest
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-7-27-1اعالن  dependencyهای مربوطه برای 718 .................................. ................................ Gradle
-7-27-2اعالن  dependencyهای الزم برای سيستم 718 .............................. ................................ Maven
-7-27-3اضافه کردن  Hamcrestبه طور مستقيم به  classpathپروژه در محيط کاری 719 ........................ Eclipse
-7-28استفاده کاربردی از 720 .............................. ................................ ................................ Hamcrest
-7-28-1استفاده از matcherهای  Hamcrestبرای  listها 720 .......................... ................................
-7-28-2مرور کلی بر  matcherهای 721 ............ ................................ ................................ Hamcrest
-7-29ساخت  Hamcrest matcherاختصاصی خود 722 ............. ................................ ................................
بخش پنجم 724 ............................. ................................ ................................ ................................ :
-7-30مقدمه ای بر 724 .......................................... ................................ ................................ AssertJ
-7-31استفاده ی کاربردی از 725 .............................. ................................ ................................ AssertJ
725 ..................... ................................ ................................ ................................ Gradle-7-32
725 .................. ................................ ................................ ................................ Maven-7-31-2
-7-31-3تنظيمات مرتبط با محيط کاری 725 ............... ................................ ................................ Eclipse
-7-31-4تنظيمات مرتبط با محيط کاری 725 ................ ................................ ................................ IntelliJ
بخش ششم 726 ............................. ................................ ................................ ................................ :
-7-32فريم ورک تست گيری  Espressoو تست اليه ی  UIاپليکيشن 727 ............................ ................................
-7-33نصب و استفاده از 729 ................................ ................................ ................................ Espresso
-7-33-1نصب 729 ...................... ................................ ................................ ................................
-7-33-2تنظيم فايل  Gradle buildبرای استفاده از توابع 729 ........................ ................................ Espresso
-7-33-3تنظيمات دستگاه (730 ................. ................................ ................................ )Device settings
-7-33-4تنظيم و ويرايش فايل 733 ............. ................................ ................................ app build.gradle
-7-33-5تست نويسی برای پروژه بر اساس فريم ورک 733 ........................... ................................ Espresso
-7-33-6ساخت و تنظيم  intent( start intentاجرا و راه اندازی  activityدوم) 734 .........................................
-7-33-7ضبط تعامل با  UIاپليکيشن و جهت اجرای تست 735 ....................... )Espresso UI recorder( Espresso
-7-33-8تنظيم  activityمورد تست 737 .............................. ................................ ................................
-7-34اجرای تست های 739 .................................. ................................ ................................ Espresso
-7-34-1اجرای تست در محيط کاری 739 ...................................... ................................ Android Studio
-7-34-2استفاده از سيستم کامپايل 740 ...................... ................................ ................................ Gradle
-7-34-3بررسی صحت نمايش پيغام 741 ..................... ................................ ................................ toast
-7-35شبيه سازی آبجکت های  Intentبا توابع کتابخانه ای 742 ......................... ................................ Espresso
-7-36نوشتن تست برای بررسی عملکرد 743 .................. ................................ ................................ intent
-7-36-1ايجاد پروژه ی آزمايشی (743 .................................... ................................ )project under test
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-7-36-2بررسی صحت تست (اعتبارسنجی) 745 .................... ................................ ................................
-7-36-3طراحی تست های  functionalبرای  activityها 746 ................................... ................................
-7-37آزمايش عملکرد کد ناهزمان با استفاده از فريم ورک تست گيری 747 ............. ................................ Espresso
بخش هفتم 752 ............................. ................................ ................................ ................................ :
-7-38تست تعامل بين چندين کامپوننت نرم افزاری اپليکيشن با استفاده از فريم ورک 752 ...................... UI Automator
-7-39تست تعامل بين کامپوننت های نرم افزاری اپليکيشن به روش 753 ................ ................................ blackbox
-7-39-1استفاده از  UI Automatorجهت تست تعامل بين کامپوننت های اپليکيشن (تست کل اپليکيشن) 753 .................
-7-39-2دسترسی به اطالعات مربوط به  viewبا ابزار 754 ........... ................................ uiautomatorviewer
-7-39-3محل قرارگيری تست ها 757 ................................. ................................ ................................
-7-39-4نحوه ی نوشتن تست 757 ..................................... ................................ ................................
-7-39-5ساخت پروژه و تنظيم فايل 757 ............ ................................ ................................ Gradle build
بخش هشتم 760 ............................ ................................ ................................ ................................ :
-7-41نصب 761 ............. ................................ ................................ ................................ Robotium
-7-42نمونه ای از پياده سازی تست های 762 ............. ................................ ................................ Robotium
-7-43توابع کتابخانه ای 763 ........................ ................................ ................................ Robotium API /
-7-43-1ساخت پروژه ی آزمايشی و اضافه کردن کتابخانه ی  Robotiumبه آن 766 ........... ................................
-7-43-2ايجاد پروژه ی آزمايشی و افزودن کتابخانه ی 766 .......................... ................................ Robotium
بخش نهم 768 .............................. ................................ ................................ ................................ :
-7-44مقدمه ای بر مفهوم  >> dependency injectionاستفاده از  dependency injectionدر محيط و بستر اجرای
769 .................................... ................................ ................................ ................................ Java
 Dependency injection-7-44-1چيست؟ 769 ................... ................................ ................................
-7-44-2استفاده از  annotationها جهت توصيف و شرح نيازمندی ها  dependency /های کالس 771 ...................
-7-44-3بر اساس  ،JSR330آّبجکت ها به کدام بخش از کالس تزريق يا پاس داده می شوند؟ 772 ..............................
-7-44-4ترتيبی که  DIبر اساس آن در کالس اجرا و پياده سازی می شود 773 .................... ................................
-7-45فريم ورک های جاوا و 774 ......................................... ................................ dependency injection
 Dependency injection-7-46با فريم ورک 774 ....................................... ................................ Dagger2
 Dagger2-7-46-1چيست؟ 774 ....................................... ................................ ................................
-7-46-2اعالن  dependency providerها (تعريف ارائه دهندگان آّبجکت های موردنياز و نيازمندی های کالس)775 ....
-7-46-3تعريف آبجکت های مورد نياز يا  dependencyها (776 ...................................... )Object consumer
-7-46-4برقراری ارتباط بين  Consumerها (کالس های درخواست کننده يا مصرف کننده) و  providerهای (ارائه
دهندگان) آبجکت های مورد نياز 776 .................................. ................................ ................................
777 ................................... ................................ ................................ Scope annotation-7-46-5
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-7-46-6برخورد ويژه ی  Daggerبا فيلدها (777 ............................. ................................ )field injection
-7-47-7استفاده از  Dagger 2در محيط کاری  Eclipseهمراه با سيستم کامپايل 778 ................................. Maven
-7-46-7ساخت پروژه ی آزمايشی و استفاده از فريم ورک 780 ....................... ................................ Dagger 2
-7-46-8تعريف يا تنظيم و ويرايش فايل 780 ....................................... ................................ Maven build
-7-46-9تعريف و استفاده از کالس هايی که به آبجکت هايی از بيرون نياز دارند (درخواست  dependencyدارند) 781 ...
-7-46-10تعريف کامپوننت های مورد نياز (دستور 781 ...................... ................................ )@Component
-7-46-11استفاده از کد توليد شده توسط 782 .............. ................................ ................................ Dagger
 Dagger 2 7-47و اندرويد 783 ......................................... ................................ ................................
-7-47-1پياده سازی الگو توسعه ی  DIدر پروژه های اندرويدی 783 .............................. ................................
-7-47-2استفاده ی کاربردی از  Dagger 2در اندرويد 783 ........................................ ................................
-7-47-3افزودن  dependencyها و کتابخانه های مورد نياز سيستم کامپايل 786 ..................................... Gradle
-7-47-4ترسيم يا اعالن نمودار  dependencyها و نمايش وابستگی آبجکت های مورد نياز به يکديگر 787 .................
-7-47-5ساخت آبجکت  Applicationپروژه (788 ............ ................................ )Wiring up the application
-7-47-6تست اپليکيشن و کسب اطمينان از عملکرد صحيح اپليکيشن 789 ......................... ................................
-7-48جايگزين کردن  @Moduleبا کالس های اختصاصی خود در تست 791 ..................... ................................
بخش دهم 792 .............................. ................................ ................................ ................................ :
-7-49مرور کلی 792 ....................... ................................ ................................ ................................
792 ................... ................................ ................................ ................................ StrictMode-7-50
-7-50-1مقدمه 794 ...................... ................................ ................................ ................................
-2-50-7استفاده از ابزار  TraceViewدر محيط کاری 795 .................. ................................ Android Studio
-7-50-3راه اندازی و فراخوانی ابزار  TraceViewاز طريق خط دستور (797 ............................ )command line
-7-50-4رصد و سنجش کارايی اپليکيشن (801 ............. ................................ ................................ )Trace
-7-50-5برطرف کردن کاستی های مربوط به کارايی اپليکيشن 801 ............................... ................................
( Hierarchy Viewer-7-51ابزار نمايش درختی  viewها) 802 ..................................... ................................
-7-52بهينه سازی 804 ........... ................................ ................................ ................................ Layout
-7-53تهيه ی روگرفت از حافظه (807 .......................................... ................................ )Memory Dumps
-7-54ابزار 807 ................ ................................ ................................ ................................ Systrace
-7-55شبيه سازی چگالی يا تراکم پيکسلی ( )pixel densityاز طريق خط دستور 811 .............. ................................
-7-56قالب های آماده يا الگوهای پياده سازی پروژه ی اندرويد (811 ....................................... )Android template
-7-57گزارش گيری و ثبت اطالعات مربوط به کارايی موتور گرافيکی (ابزار 811 ................ )Profile GPU rendering
-7-58تحليل و بررسی وضعيت ( Overdrawترسيم يک آيتم بر روی آيتم ديگر) 812 .............. ................................
-7-59ابزار رايگان و متن باز کارا برای تحليل و بهينه سازی کارايی اپليکيشن 813 ................. ................................
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-7-59-1استفاده از  Leak Canaryبرای يافت و برطرف نمودن هدر رفت حافظه (814 .................... )memory leak
-7-59-2استفاده از  AndroidDevMetricsجهت مشاهده ی اطالعات مربوط به کارايی اپليکيشن 814 ........................
بخش اول 817 .............................. ................................ ................................ ................................ :
-8-1استفاده از  Gradleبرای کامپايل پروژه های اندرويدی 817 ....................................... ................................
-8-1-1فايل های  buildاپليکيشن های اندرويد 817 .................. ................................ ................................
-8-1-2پروسه ای که کد برای تبديل به اپليکيشن اندرويد طی می کند 818 ......................... ................................
-8-1-3يا821 .................................. ................................ ................................ resource shrinking
-8-1-4تعريف  dependencyها و اعالن ورژن کتابخانه های الزم خارج از بدنه ی بستار (dependencies )closure
821 ....................................... ................................ ................................ ................................
 build-8-2و کامپايل ورژن های ( )flavorمختلف از اپليکيشن اندرويدی خود 822 ................. ................................
-8-2-1انواع 822 ............................ ................................ ................................ )build flavor( build
-8-2-2تعريف انواع  flavorدر فايل 823 .......................................... ................................ Gradle build
-8-2-3ارائه ی منابع مختلف برای  flavorها و ورژن های مختلف اپليکيشن 824 ................ ................................
-8-2-4تعريف  source setهای متفاوت برا  flavorهای مختلف از اپليکيشن 824 .............. ................................
-8-2-5اعتبارسنجی و تست پروژه 828 ................................ ................................ ................................
-8-2-6کامپايل و  buildپروژه از طريق خط دستور 829 ................................. ................................ Gradle
-8-2-7تست ورژن يا  flavorهای مختلف از يک اپليکشن ( gradle flavorهای يک اپليکيشن) 829 ..........................
-8-2-8پياده سازی نسخه های مختلف از کالس  MainActivityدر  flavorمورد نظر از اپليکيشن 829 .......................
-8-3تنظيم اختصاصی فايل 830 ......................... ................................ ................................ Gradle build
-8-3-1ويرايش اسم فايل  apkخروجی 830 ........................... ................................ ................................
-8-3-2تعريف  keystoreمجزا برای 830 .......................................... ................................ debug build
-8-4انتقال  migrate /کردن يک پروژه ی خروجی گرفته شده از محيط  Eclipseبه 831 ................................ Gradle
-8-4-1وارد کردن ( )importيک پروژه ی خروجی گرفته شده از  Eclipseدر محيط کاری 831 ....... Android Studio
-8-4-2اضافه کردن فايل  Gradleبه پروژه ی اندرويدی که از محيط  Eclipseخروجی گرفته شده است 831 .................
بخش دوم 832 .............................. ................................ ................................ ................................ :
-8-5کامپايل و اجرای پروژه های اندرويدی با 833 ........... ................................ ................................ Jenkins
-8-5-1پيش نيازهای کامپايل پروژه ( )build jobبا 833 ................................. ................................ Jenkins
-8-5-2نصب مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی نرم افزار اندرويد (833 ....................................... )Android SDK
-8-5-3نصب افزونه ها يا  plug-inهای 834 ............. ................................ ................................ Jenkins
-8-5-4ايجاد  build jobبرای اپليکيشن های اندرويدی 834 ......................................... ................................
-8-5-5اجرای تست بر روی دستگاه 837 .............................. ................................ ................................
-8-5-6ديگر افزونه های مفيد برای  buildپروژه های اندرويدی 838 .............................. ................................
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بخش سوم 840 ............................. ................................ ................................ ................................ :
استفاده از ابزار ( Android Debug Bridgeپل برقراری ارتباط و کنترل دستگاه يا شبيه ساز محيط اندرويدی و خطازدايی کد)
840 .......................................... ................................ ................................ ................................
آموزش حاضر شرح می دهد چگونه با استفاده از ابزار  ADBبه دستگاه واقعی يا شبيه ساز محيط اندرويد ( )AVDمتصل شده و
آن را مديريت کنيد840 .................... ................................ ................................ ................................ .
-8-6ابزار دسترسی ،مديريت و اشکال زدايی پروژه ی اندرويدی 840 ........................ ................................ ADB /
-8-7استفاده از 841 ................... ................................ ................................ ................................ adb
-8-7-1اجرای یک  activityاز خط دستور (841 .......................... ................................ )command line
-8-8حذف اپليکيشن از دستگاه به وسيله ی دستورات 841 ......................................... ................................ adb
-8-9اتصال به دستگاه با استفاده از 842 ......................... ................................ ................................ Telnet
-8-10دريافت اطالعات سيستمی با ابزار خط دستور 842 ................................. ................................ dumpsys
-8-10-1دستور 843 ................................. ................................ ................................ adb dumpsys
-8-10-2مروری بر ميزان مصرف حافظه با دستور 843 .............................. ................................ dumpsys
-8-10-3واکشی اطالعات درباره ی عمليات و تسک های زمان بندی شده 843 .................... ................................
بخش اول 845 .............................. ................................ ................................ ................................ :
توابع کتابخانه ای مکان يابی اندرويد 846 ................................ ................................ Android Location API /
بدست آوردن اطالعات مربوط به مکان جغرافيايی دستگاه 846 ...................................... ................................
نصب 846 ................................ ................................ ................................ ................................
استفاده از 846 .................................. ................................ ................................ LocationManager
( forward and reverse
بدست آوردن مختصات جغرافيايی به صورت دو طرفه
847 ....................... ................................ ................................ ................................ )geocoding
امنيت 847 ................................ ................................ ................................ ................................
درخواست از کاربر برای فعال سازی حسگر ( GPSامکان سخت افزاری  GPSيا مکان ياب) 847 .............................
استفاده از امکان  GPSو تنظيم موقعيت جاری 848 ....................... ................................ ................................
فعال سازی امکان  GPSدر محيط شبيه ساز 848 ...................... ................................ ................................
تنظيم موقعيت جغرافيايی 849 ........... ................................ ................................ ................................
آموزش :استفاده از توابع کتابخانه ای  Location APIاندرويد 850 ..................................... ................................
بخش دوم 854 .............................. ................................ ................................ ................................ :
854 ....................... ................................ ................................ ................................ Google Maps
854 ........................ ................................ ................................ ................................ MapsView
کالس 855 ........... ................................ ................................ ................................ MapFragment
درج ( markerنشانه) بر روی نقشه 856 ............................. ................................ ................................
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تنظيم اختصاصی 856 .................................. ................................ ................................ GoogleMap
نرم افزار شبيه ساز محيط اندرويد ( )emulatorو 857 .......................... ................................ Google Maps
نصب 857 .................................. ................................ ................................ Google Play service
ساخت و دريافت کليد شناسگر )858 ........... ................................ ................................ Google Map (key
ايجاد  SHA-1برای امضای ديجيتالی (858 ....................................... ................................ )Signature key
ثبت نام در 859 ............................ ................................ ................................ Google APIs Console
ساخت کليد و امضای ديجيتالی برای اپليکيشن 859 .................... ................................ ................................
بخش اول 867 .............................. ................................ ................................ ................................ :
امکان سخت افزاری 867 ....................................... ................................ ................................ Camera
بخش دوم 873 .............................. ................................ ................................ ................................ :
پياده سازی کالس  SensorManagerو دسترسی به حسگرهای دستگاه اندرويد 873 ................ ................................
گوش فرادهنده به تغييرات حسگر (874 ......................................... ................................ )Sensor listener
آموزش استفاده ی کاربردی از حسگر 875 ...................................... ................................ Accelerometer
آموزش کاربردی :ساخت يک قطب نما 877 ........................... ................................ ................................
بخش سوم 880 ............................. ................................ ................................ ................................ :
رخدادهای مربوط به لمس نمايشگر (880 ........... ................................ ................................ )Android touch
واکنش نشان دادن به  eventهای مربوط به 880 ............ ................................ ................................ touch
وضعيت لمس يک نقطه از نمايشگر (882 .......................................... ................................ )single touch
قابليت لمس چندين نقطه از صفحه (883 ............. ................................ ................................ )Multi touch
کالس 885 ...................................... ................................ ................................ GestureDetectors
تمرين :پياده سازی قابليت پشتيبانی از لمس چندين نقطه از نمايشگر (890 ........................................ )Multitouch
آموزش :پياده سازی قابليت بزرگ نمايی  /کوچک نمايی و استفاده از 894 ........................................ multitouch
بخش چهارم 896 ........................... ................................ ................................ ................................ :
کار با  Gestureها و پياده سازی کالس  GestureOverlayViewدر اندرويد 897 ................. ................................
بخش اول 903 .............................. ................................ ................................ ................................ :
استفاده از  Support libraryهای 903 ........................ ................................ ................................ Google
شرح مفهوم 903 ................................... ................................ ................................ Support Library
نصب 904 .......................................... ................................ ................................ Support library
 Support libraryهايی که توسط گوگل ارائه می شوند 904 ........................................ ................................
حذف  support libraryاز پروژه 906 ............................... ................................ ................................
چرا بايد  support libraryرا حذف کرد؟ 906 ....................... ................................ ................................
تبديل پروژه به يک پروژه ی استاندارد اندرويد 906 ...................... ................................ ................................
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بخش دوم 909 .............................. ................................ ................................ ................................ :
پروژه های کتابخانه ای اندرويد و کتابخانه های جاوا 909 ............... ................................ ................................
استفاده از کتابخانه های اندرويد و جاوا 909 ........................... ................................ ................................
نحوه ی استفاده از فايل  JARدر اپليکيشن اندرويدی 910 ............. ................................ ................................
محدوديت هايی در استفاده از کتابخانه های 910 ................ ................................ ................................ java
ماژول های اختصاصی کتابخانه ای اندرويد (910 ................................ ................................ )library modules
ماژول های کتابخانه ای (910 .................... ................................ ................................ )library module
اولويت در انتخاب منابع (911 ........... ................................ ................................ )conflicting resources
ايجاد ماژول های کتابخانه ای اختصاصی در اندرويد (911 ....................................... )Android library module
ايجاد يک کتابخانه ی جديد (912 ................. ................................ ................................ )library module
ايجاد کالس 914 ............................ ................................ ................................ )data model( model
ايجاد کالس های مورد نياز (915 ....................... ................................ ................................ )instances
اضافه کردن کتابخانه به عنوان  dependencyبه پروژه 915 ....................................... ................................
استفاده از پروژه کتابخانه جهت بروز رسانی داده های  details fragmentها 918 .............. ................................
تست اپليکيشن و بررسی عملکرد صحيح آن 919 ..................... ................................ ................................
بخش سوم 919 ............................. ................................ ................................ ................................ :
پروژه های کتابخانه ای کارامد و پرکابرد اندرويد 920 ................... ................................ ................................
ليست کتابخانه های پرکاربرد اندرويد 920 ............................. ................................ ................................
 Code repositoryو انباره نمونه کدها و پروژه ها 921 ............ ................................ ................................
بخش چهارم 921 ........................... ................................ ................................ ................................ :
نصب کتابخانه 922 ....................... ................................ ................................ ................................
چه زمانی بايد از  Ottoاستفاده کرد؟ 923 ............................. ................................ ................................
چگونگی تنظيم 923 .............. ................................ ................................ ................................ Otto
نحوه ی  registerيا گوش دادن به  eventها و  unregisterآن ها 923 .......................... ................................
نحوه ی ارسال  eventها 924 ...................................... ................................ ................................
چگونه کامپوننت های نرم افزاری جديد می توانند آخرين  eventرا دريافت کنند؟ 924 ........... ................................
بخش اول 930 ................................ ................................ ................................ ................................
مديريت صدا در محيط اندرويد (930 ............... ................................ ................................ )Android Sound
پخش صدا 930 ........................... ................................ ................................ ................................
کالس 931 ......................................... ................................ ................................ MediaRecorder
افزودن  Mediaجديد به 931 ....................... ................................ ................................ Media library
فرمت های مورد پشتيبانی 932 .......................................... ................................ ................................
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آموزش کاربردی :پخش صدا به وسيله ی کالس 932 ................................. ................................ SoundPool
آموزش کاربردی :ضبط صدا ( )mediaبا استفاده از کالس 934 ............. ................................ MediaRecorder
بخش دوم 936 ................................ ................................ ................................ ................................
دريافت کد برنامه (936 ...................... ................................ ................................ )Android source code
نصب ابزار مورد نياز 936 .............. ................................ ................................ ................................
کپی کردن کد اصلی اپليکيشن (937 ...................................... ................................ )source code cloning
ابزار ساخت و توسعه ی اپليکيشن های اندرويدی (937 ...................................... ................................ )ADT
کمک به توسعه ی پروژه 938 .................................... ................................ ................................ ADT
نحوه ی ساخت ابزار 938 ............... ................................ ................................ ................................
بخش سوم 938 ............................... ................................ ................................ ................................
برنامه نويسی و توسعه اپليکيشن برای 938 ................... ................................ ................................ Android
سيستم عامل اندرويد 938 ................ ................................ ................................ ................................
سيستم داخلی اندرويد (939 ................................ ................................ ................................ )internals
بخش چهارم 942 ............................. ................................ ................................ ................................
942 .................................... ................................ ................................ Cloud to device messaging
مقايسه ی  pollو 942 ............ ................................ ................................ ................................ push
سرويس ارسال اطالعات از  serverبه اپليکيشن های اندرويدی  /سرويس 942 .......................................... Cloud
ابزار الزم برای تست کاربردی 944 .......................... ................................ ................................ C2DM
مجوزهای الزم 944 ...................... ................................ ................................ ................................
( Intent Receiverاعالن  intent receiverجهت دريافت  intentهای مربوطه) 945 ........................................
ثبت و معرفی ) app serverسرويس دهنده ی اپليکيشن( 945 ....................................... ................................
دريافت شناسه ی ثبت ( )registration IDاپليکيشن تحت موبايل 947 .............................. ................................
ثبت و اعالن يک  Receiverويژه ی پيغام های ارسالی از سرورهای 950 .............. ................................ C2DM
ارسال پيغام 951 .......................... ................................ ................................ ................................
ثبت نام و درخواست برای استفاده از سرويس 953 .......................................... ................................ C2DM
ايجاد پروژه و فايل 953 ........................................ ................................ ................................ layout
ايجاد  receiverها و  activityهای مورد نياز 954 .................. ................................ ................................
ثبت اپليکيشن برای دريافت پيغام (960 .............. ................................ ................................ )Registration
بخش پنجم 964 ............................... ................................ ................................ ................................
توابع کتابخانه ای مربوط به تقويم  /آموزش 964 ...................................... ................................ Calendar API
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-1-1مقدمه ای بر برنامه سازی تحت موبایل برای سیستم عامل
اندروید
-1-1-1سیستم عامل اندروید
 Androidیک سیستم عامل تحت موبایل و مبتنی بر هسته ی  Linuxاست .پروژه ی توسعه و ارتقا
اندروید  AOSPیا پروژه ی کد باز اندروید نام دارد که شرکت  Googleآن را رهبری می کند.
سیستم عامل اندروید از چهار ل ایه تشکیل شده است ،اما یک توسعه دهنده ی اندروید معمولا با
دو لایه ی بالایی ( Applicationو  )Application Frameworkآن سروکار دارد.
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معماری اندروید به شرح زیر می باشد:








لایه ی  – Applicationپروژه ی کد باز اندروید دربردارنده ی چندین اپلیکیشن پیش فرض
همچون مرورگر وب ،اپلیکیشن استفاده از دوربین ( ،)Cameraاپلیکیشن پخش موسیقی
 ،Musicاپلیکیشن برقراری تماس  Phoneو 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 ی  – Application frameworkیک  APIاست 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
بهره گیری از این امکانات در توسعه ی اپلیکیشن را می دهد.
لایه ی  Librariesو  – runtimeکتابخانه هایی که انجام کارهای معمول نظیر نمایش و
ارائه ی خروجی گرافیکی ( ،)renderingذخیره ی داده ها ،قابلیت وبگردی را به صورت
آماده فراهم می آورند .این لایه همچنین  Runtimeاندروید و کتابخانه های اصلی که امکان
اجرای اپلیکیشن ها را فراهم می آورد ،شامل می شود.
لایه ی هسته ی  – Linuxاین 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:

API level

Version

Code name

24

N

Nougat

23

6.0

Marshmallow

22

5.1

Lollipop

21

5.0

Lollipop

19

4.4 - 4.4.4

KitKat
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16 - 18

4.1.x - 4.3.x

Jelly Bean

14 -15

4.0.1 - 4.0.4

Ice Cream Sandwich

13

3.2.x

Honeycomb

11 - 12

3.0 - 3.1

Honeycomb

9-10

2.3 - 2.3.7

Gingerbread

8

2.2.x

Froyo

7

2.1

Eclair

5 -6

2.0 - 2.0.1

Eclair

4

1.6

Donut

3

1.5

Cupcake

2

1.1

)(no code name

1

1.0

)(no code name

-1-1-2نحوه ی برنامه سازی برای سیستم عامل تحت موبایل اندروید
زبان برنامه نویسی که برای ساخت و توسعه ی اپلیکیشن اندروید بکار گرفته می شود ،زبان شی
گرا و همه منظوره ی  Javaاست .به عبارت دیگر ،برنامه نویس اندروید تمامی فایل های تنظیمات
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و منطق اپلیکیشن که برای یک برنامه ی کاربردی اندروید ضروری است را با زبان چند منظوره ی
 Javaمی نویسد.
( Android development toolingمجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندروید) فایل
هایی که توسط محیط کاری و برنامه نویس تولید شده را به اپلیکیشن اندروید تبدیل می کند .حال
اگر برنامه نویس فرایند  deploymentرا آغاز کند ،کل اپلیکیشن اندروید به زبان ماشین ترجمه،
کلاس های اپلیکیشن پوشه بندی و  packageشده (تحت یک  namespaceیا پوشه ی واحد سازمان
دهی شده) ،سپس برای اجرا تنظیم و آماده می شود (و در نهایت به اجرا در می آید).
( deploymentفرایندی است که طی آن اپلیکیشن برای بهره برداری کاملا آماده می شود).
( SDKمجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن اندروید) و ( Gradleسیستم ترجمه و کامپایل
کدها به زبان ماشین) ابزار لازم جهت ایجاد ،کامپایل و  packageکردن (سازمان دهی یا دسته بندی
کلاس ها تحت یک  namespaceواحد) اپلیکیشن های اندروید را بر عهده دارد .تیم توسعه دهندگان
اندروید افزونه ی  Gradleرا جهت هدایت اپلیکیشن های اندروید به مرحله ی کامپایل فراهم می
آورد که می توانید آن را از اینترنت دانلود کرده و بر روی محیط کاری  Android Studioنصب نمایید.
 SDKیا مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندروید ،ابزار ( ADBپل ارتباطی به دستگاه
اندروید و اشکال زدایی اپلیکیشن) را نیز شامل می شود ADB .یک پل ارتباطی به دستگاه های
واقعی و مجازی اندروید جهت مدیریت یا اشکال زدایی اپلیکیشن می باشد.

/ADT-1-1-3مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن اندروید و محیط
توسعه ی Android Studio
شرکت  Googleجهت توسعه و تست اپلیکیشن های اندروید IDE ،یا محیط برنامه نویسی Android
 Studioرا ارائه کرده و توصیه می کند .این محیط کاری خود از محیط برنامه نویسی  IntelliJبرگرفته
شده است.
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در  ADTویرایشگرهای اختصاصی ویژه ی فایل های اندروید تعبیه شده .بیشتر فایل های تنظیمات
اندروید مبتنی بر  XMLهستند .ویرایشگرهایی که از آن ها نام برده شد به شما امکان می دهند بین
نسخه ی ( XMLحالت ویرایش) فایل و رابط کاربری ساخت یافته که امکان وارد کردن داده را مهیا
می کند ،راه گزینی (سویچ) نمایید.

-1-1-4پروسه ی تبدیل و ترجمه از کد برنامه به اپلیکیشن اندروید
توجه :مطالبی که در بخش حاضر مطالعه می کنید مربوط به فرایند کامپایل بوده و برای توسعه
ی اپلیکیشن ضروری نمی باشد .در صورت تمایل می توانید از آن رد شوید.
کامپایلر  Javaفایل های حاوی کد و دستورات ( )source fileجاوا را به فایل های کلاس ()class file
تبدیل می کند .در واقع  SDKاندروید در خود ابزاری به نام  dxدارد که فایل های  Javaرا به یک فایل
اجرایی با پسوند  )Dalvik Executable( .dexتبدیل می کند .تمامی فایل های کلاس اپلیکیشن داخل
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
 Stringهمزمان در چندین فایل کلاس وجود داشته باشد ،فایل  .dexتنها یک اشاره گر ()reference
به این  Stringرا در خود نگه می دارد.
با توجه به توضیح بالا ،فایل های  .dexبسیار کم حجم تر از فایل های کلاس متناظر هستند.
فایل  .dexو محتویات یک پروژه ی اندروید ( )resourceهمچون تصاویر و فایل های  XMLهمگی
به صورت پکیج داخل فایل ( .apkفایل  )Android packageقرار داده می شوند .این عملیات را

برنامه ای به نام  aaptانجام می دهد.
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فایل  .apkخروجی ،تمامی داده های لازم برای اجرای اپلیکیشن را شامل می شود .حال کافی است
این فایل را به وسیله ی ابزار ( adbپل ارتباطی مدیریت دستگاه اندروید و اشکال زدایی اپلیکیشن)
بر روی دستگاه اندروید نصب ( )deployکرد.
از ویرایش  5.0به بعد اندروید ART ،به عنوان سیستم مدیریت اجرای برنامه برای تمامی اپلیکیشن
های اندروید مورد استفاده قرار می گیرد ART .از ( Ahead Of Time compilationترجمه ی کل کد
برنامه به زبان ماشین به صورت یکجا در ابتدای اجرای اپلیکیشن) بهره می گیرد .حین نصب یک
اپلیکیشن بر روی دستگاه اندروید ،کد آن اپلیکیشن به زبان ماشین ترجمه می شود .این امر سبب
می شود کد پس از کامپایل با افزایش  30درصدی حجم مواجه شود ،اما در زمان راه اندازی برنامه
سرعت اجرا را بالا می برد.
از آنجایی که کد اپلیکیشن تنها به هنگام اجرا و راه اندازی اولیه اپلیکیشن به زبان ماشین ترجمه می
شود ،مصرف باتری به مراتب کاهش می یابد.
ابزار  dex2oatفایل  .dexتولید شده را به فرمت  ELFتبدیل می کند .این فایل کد  ،dexکد ترجمه
شده به زبان ماشین که مستقیما توسط پردازنده اجرا می شود ( )native codeو meta-data
(اطلاعاتی پیرامون اپلیکیشن) را شامل می شود .فایل با نگه داشتن کد  .dexامکان استفاده از ابزار
جاری را همچنان فراهم می آورد.
عملیات مدیریت حافظه ( )garbage collectionدر  ARTبهینه سازی شده ،از این جهت مدت زمانی
که اپلیکیشن ممکن است به طور موقت کند شده یا متوقف شود ،کاهش می یابد.

-1-1-5فروشگاه مجازی Google Play
شرکت گوگل سرویسی به نام  Google Playرا ارائه می دهد که این سرویس یک فروشگاه مجازی
است و برنامه نویسان می توانند اپلیکیشن خود را در آن برای استفاده ی کاربران به صورت رایگان
و پولی عرضه کنند .کاربران ،اپلیکیشن  Google Playرا نصب کرده و به واسطه ی آن برنامه های
کاربردی دلخواه خود را از سرویس  Google playدانلود و نصب می کنند.
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اپلیکیشن  Google Playیک سرویس ویژه کاربران ارائه می دهد که آن ها را از آپدیت و نسخه ی
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 playهمچنین کتابخانه ها و سرویس هایی را ویژه ی برنامه سازان اندروید ارائه می دهد.
به عنوان مثال می توان به سرویسی اشاره کرد که امکان استفاده و نمایش  Google Mapsرا مهیا
می سازد .ارائه ی این سرویس ها از طریق  Google Playاین مزییت را دارد که ویرایش های قدیمی
اندروید نیز می توانند از آن ها استفاده کنند Google .می تواند آن ها را بدون اینکه نیازی به بروز
آوری کلی سیستم عامل اندروید باشد ،بروز رسانی کند.

-2-1نصب محیط برنامه نویسی Android Studio
-1-2-1سیستم مورد نیاز برای نصب Android Studio
می توان بر روی یک سیستم سخت افزاری متوسط به راحتی برای سیستم عامل اندروید برنامه
نویسی کرد .هر چند برای شرایط مطلوب ،بهتر است محیط سخت افزاری مدرن با پردازنده ی 2.6
گیگاهرتز و رم  8گیگابایت استفاده نمایید .هارد  SSDنیز می تواند به شدت در اجرا و راه اندازی
سریع برنامه شبیه ساز اندروید موثر باشد.

-1-2-2ابزار الزم برای نصب و استفاده از سیستم عامل Linux
 SDKاندروید  32بیتی است ،به همین جهت بر روی یک سیستم لینوکس  64بیتی ،می بایست پکیج
 ia32-libsرا نصب نمایید .در نسخه ی  Ubuntuمی توانید این کار را با اجرای دستور ز یر انجام دهید:
apt-get install ia32-libs

چنانچه از نسخه ی دیگر  Linuxاستفاده می کنید ،توصیه می شود توضیحات و مستندات ارائه شده
همراه با آن نسخه را در خصوص دستور مربوط مطالعه نمایید.
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-1-2-3دانلود  Android Studioاز اینترنت
می توانید  Android Studioرا از آدرس http://developer.android.com/sdk/index.html
دانلود نمایید.
دانلود در دو نسخه عرضه می شود .1 :یک نسخه فقط  SDK Toolsرا شامل می شود  .2دیگری کل
پکیج های  Android Studio Packagesرا دربر می گیرد .شما می بایست Android Studio
 Packageرا دانلود نمایید.

-1-2-4نصب محیط برنامه نویسی Android Studio
پروسه نصب بر روی سیستم عامل  Windowsآسان است ،کافی است فایل اجرایی  .exeرا که از
اینترنت دانلود کردید ،اجرا نمایید .در سیستم عامل  Max OSXکافی است  Android Studioرا با
اشاره گر موس کشیده و در پوشه ی  Applicationsجایگذاری نمایید.
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در سیستم عامل  Linuxمی بایست فایل  ZIPدانلود شده را از حالت فشرده خارج ساخته و در
مکان مناسب جایگذاری نمایید .به منظور راه اندازی پروسه ی نصب  ،Android Studioابتدا به
آدرس  android-studio/bin/داخل یک پنجره ی فرمان ( )terminalپیمایش نموده و سپس دستور
 studio.shرا اجرا نمایید.
زمانی که پروسه ی نصب  Android Studioرا راه اندازی می کنید ،این امکان در اختیار شما قرار
می گیرد که تنظیمات مورد نیاز نسخه ی نصبی موجود را (برای مثال  settingویرایش قدیمی تر
 Android Studioکه قبلا بر روی سیستم خود نصب کردید) به محیط جدید وارد نمایید.

باقی مراحل نصب را به صورت ویزاردی دنبال نمایید.
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در آخرین صفحه ی نصب ،بر روی دکمه ی  Finishکلیک نمایید.
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تمرین :شروع به کار با Android Studio
در این تمرین می توانید یک پروژه ی اندروید تعریف کرده ،سپس دستگاه مجازی (Android )VM
را بر روی آن راه اندازی نمایید.

-1-2-5ایجاد یک پروژه ی اندروید
جهت ساخت یک اپلیکیشن ساده ی اندروید ،می توانید بر روی لینک Start a new Android
 Studio projectکلیک نمایید و یا اگر قبلا یک پروژه ی اندروید ایجاد کردید ،این مسیر را طی
نمایید.File ▸New Project :
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پروژه ی اندروید خود را با مقادیر زیر تنظیم نمایید (فیلدهای پنجره ی  Create new projectرا با
مقادیر زیر مقداردهی نمایید) .محل ذخیره ی پروژه (مقدار فیلد  )project locationو اسم پکیج
(فیلد  )package nameاز مقادیری که شما وارد می کنید ،بر گرفته می شود .برای ویرایش اسم
پکیج ،کافی است بر روی لینک کوچک  Editکلیک نمایید.

Value

Property

Test App

Application name
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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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اگر قبلا  SDKرا دانلود نکرده باشید Android Studio ،به صورت خودکار  SDKمورد نیاز را از
اینترنت بارگیری می کند.
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در پنجره ی  ،Add an Activity to Mobileقالب آماده ی  Empty Activityرا انتخاب نمایید.
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در آخرین صفحه ی تنظیمات پروژه ی جدید ،گزینه ی ( Backwards Compatibilityقابلیت
پشتیبانی از ویرایش های قبلی) را از حالت انتخاب خارج نمایید.
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-1-2-6بررسی پروژه ی ایجاد شده
برنامه ی راهنما ( )wizardاکنون یک پروژه ی  Androidبرای شما ایجاد می کند .بد نیست ساختار
و فایل های تولید شده ی پروژه را بررسی نمایید.
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-1-2-7نصب نسخه ی مورد انتخاب سیستم عامل اندروید
در  ،SDK Managerنسخه ی دلخواه اندروید برای نصب را از نمای درختی انتخاب نموده و
سپس دکمه ی  Installرا کیلک نمایید .همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنیدAPI 18 ،
از کتابخانه های اندروید انتخاب شده و نصب می شود.

با کلیک بر روی دکمه ی  OKپروسه ی نصب را آغاز نمایید.
در تب  ،SDK Platformsمی توانید ورژن  APIیا کتابخانه های اندروید را برای نصب انتخاب نمایید.
در تب  SDK Toolsنیز می توانید ابزار توسعه و ساخت اپلیکیشن را نصب نمایید.
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-1-2-8نصب ( support libraryکتابخانه ی پشتیبانی از  APIهای جدید
اپلیکیشن در نسخه های قدیمی تر آن)
 Support Libraryاین 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
به صورت جدا از  Androidعرضه می شود ( ،)unbundledهمچون ابزارک ()widget
 RecycleViewجهت نمایش بهینه ی لیست ،را در اختیار شما قرار می دهد.
در حال حاضر ویرایش های متعددی از این کتابخانه وجود دارد v7 ،v4 :و  .v13این کتابخانه ها هر
یک برای ورژن های مربوطه قابل استفاده می باشند .به عنوان مثال support library v7 ،برای
دستگاه های اندروید که از کتابخانه های ورژن  )API 7( 7اندروید استفاده می کنند ،قابل استفاده
می باشد .لازم به ذکر است که نسخه های بالاتر  support libraryبرای عملکرد صحیح خود نیاز
به ورژن های پایین تر دارند .به طور مثال support library v7 ،برای عملکرد صحیح خود به کتابخانه
ی  v4احتیاج دارد.

-3-1تست اپلیکیشن های اندروید بر روی محیط مجازی ( )ADVیا
دستگاه واقعی
-1-3-1محیط شبیه ساز اندروید ( )emulatorو دستگاه مجازی اندروید
()ADV
مجموعه ابزار اندروید ( )Android Toolingدر خود یک نرم افزار شبیه ساز ( Android device
 )emulatorدارد .این شبیه ساز  AVDرا اجرا می کند AVD .می تواند محیط و سخت افزار یک
گوشی واقعی اندروید را شبیه سازی کند.
 AVDها این امکان را برای شما فراهم می کنند تا اپلیکیشن های اندروید خود را بر روی ورژن های
مختلف اندروید با تنظیمات سخت افزاری مختلف تست کنید .حتی اگر هم یک دستگاه واقعی
اندروید برای تست اپلیکیشن های خود دارید ،لازم است نحوه ی کار با  AVDها را بیاموزید چرا که
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دستگاه های مجازی به شما اجازه می دهند برنامه ی کاربردی خود را بر روی ورژن های مختلف
اندروید با تنظیمات سخت افزاری خاص اجرا و تست نمایید.
تنظیمات دلخواه دستگاه مجازی را می بایست در طول پروسه ی ایجاد  AVDمشخص نمایید .این
تنظیمات انتخاب کیفیت تصویر ( ،)resolutionورژن کتابخانه های اندروید ( )API versionو تراکم
پیکسلی مد نظر را شامل می شود.
می توانید چندین  AVDبا تنظیمات مختلف تعریف نمایید و آن ها را همزمان اجرا کنید .این کار به
شما اجازه می دهد به طور همزمان اپلیکیشن خود را بر روی چندین دستگاه با تنظیمات مختلف
امتحان کنید.
نکته :اگر  AVDرا حین راه اندازی اولیه متوقف نمایید ،دستگاه مجازی خراب می شود .راه اندازی
اولیه در دستگاه های قدیمی کمی زمان می برد .در دستگاه های جدید فرایند راه اندازی اولیه معمولا
 1تا  3دقیقه طول می کشد.
پس از اجرای کامل  ،AVDمی توانید  GUIرا به وسیله ی موس کنترل نمایید .شبیه ساز همچنین با
ارائه ی منویی در سمت راست محیط ،به شما امکان می دهد تا به دکمه های گوشی دسترسی
داشته باشید .سعی کنید در طول پروسه ی توسعه ی اپلیکیشن AVD ،را متوقف نکنید .چنانچه در
اپلیکیشن خود تغییراتی را اعمال نموده و هم اکنون می خواهید نسخه ی جدیدی از آن را تست
نمایید ،بهتر است اپلیکیشن خود مجددا بر روی  AVDمستقر ( )deployکنید.

( Debug certificate-1-3-2شناسنامه ی تاریخ تولید و ثبت اپلیکیشن) و
تاریخ ابطال آن ()expiry date
اپلیکیشن های اندروید می بایست قبل از نصب بر روی دستگاه ،امضا شده و کلید منحصر بفردی
به آن تخصیص داده شود .در واقع در طول پروسه ی توسعه ی برنامه ،محیط کاری Eclipse
اپلیکیشن شما را به صورت خودکار با یک  certificateیا امضای دیجیتالی خاص به نام debug
 keyنشانه گذاری می کند تا امکان کپی برداری از آن وجود نداشته باشد.
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حال این امضای دیجیتالی که به برنامه ی کاربردی تخصیص داده می شود ،حدودا تا  365روز
اعتبار دارد .زمانی که این تاریخ به پایان می رسد ،اپلیکیشن یک خطای زمان کامپایل ()build error
صادر کرده و به شما اعلان می کند که  certificateیا امضای دیجیتالی تخصیص داده شده به
اپلیکیشن منقضی شده و دیگر معتبر نیست.
به منظور رفع این مشکل ،کافی است فایل  debug.keystoreرا حذف نمایید .محل ذخیره ی
فایلی های اپلیکیشن به صورت پیش فرض در سیستم عامل  OS Xو  Linuxدر آدرس
~/.android/و

در

سیستم

عامل

\andSettings\[username]\.android

ویندوز
در

و

XP

در

آدرس

Vista

و

C:\Documents
7

در

آدرس

\ C:\Users\[username]]\.androidمی باشد.
دفعه ی بعد که اپلیکیشن را کامپایل ( )buildمی کنید ،ابزار کامپایل پروژه یک  keystoreبه همراه
 debug keyجدید برای اپلیکیشن تولید کرده و به آن اختصاص می دهد ( = key storeجهت تایید
اعتبار  idتوسعه دهندگان مورد استفاده قرار می گیرد).

 Google AVD-1-3-3در مقایسه با Android AVD
در طول ایجاد یک  ،AVDاین اختیار را دارید که بین  Android deviceیا  Google deviceیکی را
انتخاب نمایید.
یک  Android AVDاغلب برنامه هایی از پروژه ی کد باز اندروید ( Android Open Source
 )Projectرا شامل می شود .این در حالی است که یک  AVDساخته شده با  APIهای Google
معمولا کدهای اضافی (کتابخانه ها یا توابع اضافی) از  Googleرا دربرمی گیرد.
 AVDهایی که برای  APIهای گوگل ایجاد می کنید به شما امکان می دهند تا اپلیکیشن هایی را
که از سرویس های ( Google Playبه عنوان مثال سرویس های موقعیت یابی مانند Google
 )Maps APIاستفاده می کنند ،تست نمایید.
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-1-3-4بهینه سازی و افزایش سرعت اجرا با انتخاب  GPUرایانه ی میزبان
(تنظیمات آیتم ی )Emulated Performance
در طول فرایند تنظیم و آماده سازی یک محیط شبیه ساز برای تست برنامه ( ،)emulatorمی
توانید یکی از دو گزینه ی  Snapshotیا  Use Host GPUرا انتخاب نمایید.
توجه  :پنجره ی محاوره ای حاضر به شما اجازه می دهد هر دو گزینه را انتخاب نمایید .اما اگر هر
دو گزینه را فعال نمایید ،با خطا مواجه خواهید شد.
با انتخاب گزینه ی اول ،هنگامی که شما برای دومین بار دستگاه را راه اندازی می کنید ،می بینید
که دستگاه مجازی با سرعت خارق العاده ای اجرا می شود .می دانید چرا؟ به این علت که به هنگام
بستن دستگاه مجازی AVD ،وضعیت و اطلاعات جاری خود را ذخیره می کند و طبیعتا با اجرای
بعدی این وضعیت بلافاصله بازگردانده می شوند .چنانچه گزینه ی  Use Host GPUرا انتخاب
نمایید AVD ،مستقیما از کارت گرافیک سیستم میزبان برای پردازش و نمایش گرافیک بهره می
گیرد که سرعت برنامه را در شبیه ساز به طور قابل توجهی بالا می برد.
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-1-3-5افزایش سرعت با انتخاب Intel image system
می توانید یک  AVDرا با  image systemمبتنی بر معماری  ARM CPUیا  Intel CPIاجرا نمایید.
دستگاه مجازی که از  Intel image systemبهره می گیرد ،در اجرا بر روی سخت افزار AMD/Intel
نسبت به  system imageمبتنی بر  ARMبسیار سریع تر عمل می کند .در شرح علت آن باید گفت
که شبیه ساز نیازی ندارد که دستورات پردازنده ی  ARMرا بر روی کامپیوتر شما به Intel/AMD
ترجمه کند .حقیقت این است که  imageتهیه شده از  ARMبیشتر با دستگاه های اندروید مطابقت
دارد ،اما لازمه ی این است که پردازنده شبیه سازی شود و این افت سرعت را در پی داردx86 .
بسی ار سریع تر است چرا که سعی می کند با استفاده از مکانیزم های مربوطه ی  AVDکد را به
صورت  nativeاجرا کند.
 Intel imageرا می توان به راحتی توسط  Android SDK Managerبرای  APIمربوطه نصب کرد.
در محیط برنامه نویسی  ، Android Studioبه هنگام ایجاد دستگاه مجازی ،این اتفاق به صورت
خودکار رخ می دهد .می توان تنظمیات لازم را از طریق  package detailsانجام داد.
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نکته :لازم به ذکر است که  intel imageبرای تمامی ورژن های مجموعه کتابخانه های اندروید
( )API Levelدر دسترس نیست.
لازم است برای ویندوز درایورهای بیشتری دانلود و نصب نمایید.
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پس از دانلود ،می توانید به فایل مورد نظر در محل قرار گیری فایل های نصبی اندروید در پوشه
ی  extras/intelدسترسی داشته باشید .برای نصب درایورها می بایست است فایل اجرایی .exe
را کلیک نمایید .این مرحله ی اضافی برای سیستم عامل ویندوز ضروری است .صرفا دانلود درایور
کافی نیست و باید آن را نصب نمایید.
پس از دانلود ،می توانید یک  AVDمبتنی بر شبیه ساز  Intelایجاد نمایید .شبیه ساز با سرعت
چندان بیشتری راه اندازی نمی شود ،اما سرعت اجرای خود اپلیکیشن بسیار سریع تر خواهد بود.

-1-3-6تست برنامه بر روی یک دستگاه واقعی اندروید
ابتدا در دستگاه اندروید خود به بخش  settingمراجعه نموده و در آنجا قابلیت USB Debugging
را فعال نمایید .برای این منظور مسیر رو به رو را طی کنید▸ USB-Debugging :
.Settings ▸ Development Options
شاید لازم باشد درایور مورد نیاز برای گوشی همراه خود را نیز نصب نمایید .برای سیستم عامل
های  Linuxو  Mac OXاین درایور از پیش نصب شده و آماده ( )out of boxدر اختیار شما قرار
می گیرد ،اما برای سیستم عامل  Windowsشما می بایست درایور مربوطه را خود نصب نمایید.
توجه :پایین ترین ورژن اندرویدی که اپلیکیشن شما بر روی آن قابلیت اجرا دارد و به اصطلاح پشتیبانی
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
استفاده قرار گیرد .چنانچه تنها یک دستگاه به کامپیوتر وصل است ،اپلیکیشن به صورت خودکار بر
روی دستگاه مربوطه مستقر و نصب ( )deployمی شود.

-4-1کامپوننت های(اجزای تشکیل دهنده)نرم افزاری یک
اپلیکیشن اندروید
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-1-4-1اپلیکیشن اندروید
اپلیکیشن اندروید در حقیقت یک موجودیت واحد و قابل نصب است که می توان آن را راه اندازی
نموده و مستقل از دیگر اپلیکیشن های اندورید مورد استفاده قرار داد .اجزای تشکیل دهنده یا به
اصطلاح کامپوننت های نرم افزاری دو اپلیکیشن می توانند بر اساس یک آبجکت به نام  Intentبه
یکدیگر وصل شوند .به تعبیر دیگر با استفاده از آبجکت  Intentمی توان عملیات یا  taskهایی
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 محتوا ( )resource filesتشکیل می شوند .کامپوننت های نرم افزاری
اندروید هر یک به همراه شرح چیستی و کاربرد آن در زیر عنوان شده اند:
 .1کامپوننت  :Applicationهر برنامه ی اندروید می تواند تنها یک کلاس Application
داشته باشد که این کلاس قبل از دیگر کامپوننت های اندرو ید نمونه سازی می شود (یک
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.
اگر خودتان به صورت صریح یک آبجکت از این کلاس نسازید ،اندروید خود به صورت
خودکار یکی برای شما ایجاد می کند.
 : Activity .2جز 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
می گیرد ،یک نقشه را بر روی نمایشگر گوشی خود مشاهده می کند یا ایمیلی را ارسال
می کند .به هر  activityیک پنجره اختصاص می یابد که در آن رابط کاربری و ظاهر برنامه
( )UIترسیم می گردد.به عبارت دیگر Activity ،جز ء اصلی اپلیکیشن های اندروید است
که از دو بخش تشکیل شده .1 :کلاس که کد و رفتار برنامه را در آن پیاده سازی می کنید
 .2لایه ی گرافیکی .یک اپلیکیشن می تواند چندین  activityداشته باشد activity .ها با
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استفاده از  viewها و  fragmentها ظاهر برنامه ی خود را ساخته و با کاربر تعامل برقرار
می کنند.
 : Service .3یکی از اجزا تشکیل دهنده ی اپلیکیشن های اندروید که عملیاتی را انجام می
دهد ولی رابط کاربری یا  UIندارد .به عبارت دیگر ،یک کامپوننت نرم افزاری که در پس
زمینه کار می کند و با کاربر هیچ تعاملی ندارد .سرویس ها می توانند با دیگر کامپوننت
های اندروید ارتباط بر قرار کنند .به عنوان مثال  broadcast receiverمی تواند از طریق
 notification frameworkبه کاربر درباره ی رخداد خاصی خبر بدهد.
 :Broadcast receiver .4یک  Broadcast receiverمی تواند به پیغام ها سیستمی و intent
ها گوش فرا دهد و به اصطلاح منتظر باشد اتفاق خاصی رخ دهد .در واقع زمانی که
 eventمورد نظر رخ می دهد receiver ،ای که به آن گوش فرا می دهد توسط سیستم
اندروید مطلع می گردد.

به عنوان مثال می توانید یک  receiverتخصیص دهید که کار آن گوش دادن به پیغام
های سیستمی یا  intentها است .یا  receiverای اعلان کنید که منتظر تغییر در وضعیت
گوشی (زمانی که گوشی زنگ می زند) است.
به عبارت دیگر سیستم اندروید رخدادهایی را که اتفاق می افتد توسط  broadcastاعلان
می کند و شما می توانید برای این رخدادها  receiverتعریف کنید که به رخداد گوش
داده و در زمان فعال شدن رخداد از آن مطلع شود.
شما می توانید ویژه ی  eventمربوط به اتمام فرایند راه اندازی سیستم ( ،)bootیک
 receiverتعریف نمایید.
 :Content provider .5یک جزء نرم افزاری که که رابط ساخت یافته یا یک پل ارتباطی به
داده های اپلیکیشن فراهم می آورد .کامپوننت  Content providerاین قابلیت را دارد که
داده های مورد نیاز چندین اپلیکیشن را در مکانی واحد به اشتراک گذاشته تا برنامه هایی
که به این داده ها نیاز دارند بتوانند به آن داده ها دسترسی داشته و از آن ها استفاده
کنند.
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سیستم اندروید یک دیتابیس به نام  SQLiteدارد که به طور مکرر همراه با content provider
مورد استفاده قرار می گیرد .دیتابیس داده ها را ذخیره می کند و سپس این داده ها توسط
واسطی به نام  providerدر اختیار اپلیکیشن قرار می گیرد.

-1-4-2طراحی ظاهر و  UIبرنامه با استفاده از  fragmentها view ،ها و
 layout managerها
 Fragmentها کامپوننت هایی هستند که در بستر ( )contextیک  activityکه همان فرم در اندروید
است ،اجرا می شوند fragment .ها با کپسوله سازی کدهای اپلیکیشن در خود امکان استفاده ی
مجدد از آن ها در  activityهای مختلف را فراهم آورده و همچنین توسعه دهنده را قادر می سازد
برای دستگاه های اندروید با اندازه صفحه متفاوت  UIداینامیک و انعطاف پذیر تعریف کنند.
تصویر زیر یک  activityبه نام  MainActivityرا به نمایش می گذارد Activity .حاضر ،در نمایشگر
کوچک ،تنها یک  fragmentرا برای کاربر نمایش می دهد .این در حالی است که همین ،activity
به هنگام نمایش در دستگاه تبلت هر دو  fragmentرا همزمان در یک صفحه به نمایش می گذارد.
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 Viewها ابزارک های رابط کاربری ( )UI Widgetهمچون دکمه یا  text fieldهستند که به وسیله
ی  attributeمی توان رفتار و ظاهرشان را تنظیم و ویرایش کرد.
در اندروید مفهومی به نام  ViewGroupوجود دارد ViewGroup .خود یک  viewاست که نقش
میزبان یا ظرف را برای دیگر  viewها (که در اصطلاح  viewهای فرزند آن خوانده می شوند) ایفا
می کند .به این  viewمیزبان در اندروید  layout managerنیز گفته می شود چرا که قادر است
چینش  viewهای دیگر را مدیریت کند.
کلاس پایه که  layout mangerها از آن ارث بری می کنند  android.view.ViewGroupاست .
این کلاس خود از  android.view.Viewکه کلاس پدر تمامی  viewها است مشتق می شود.
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می توان با قرار دادن  layout managerها در دل یکدیگر (تودرتو کردن آن ها) layout ،یا قالب
های ترکیبی و پیچیده تری ایجاد کرد.

-1-4-3ابزارک های رابط کاربری یا  widgetهای مورد استفاده در صفحه ی
اصلی ()home screen widget
 Widgetها یا ابزارک های رابط کاربری که در صفحه ی اصلی موبایل به نمایش در می آیند ،در
واقع یک سری  broadcast receiverهستند که کامپوننت های تعاملی ارائه می دهند .شما از
طریق این کامپوننت ها

می توانید به بخش هایی از برنامه در صفحه ی اصلی موبایل ( home

 ) screenدسترسی 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
را به صفحه ی مربوطه در اپلیکیشن هدایت کند.
 Live wallpapersبه شما این امکان را می دهند تا  backgroundهای متحرک و پویا برای نمایش
در صفحه ی اصلی سایت خود ایجاد کنید.

-1-4-4کالس Context
نمونه یا آبجکت های ایجاد شده از کلاس  ،android.content.Contextاتصال/امکان دسترسی به
سیستم اندروید و دستگاهی که اپلیکیشن بر روی آن اجرا می شود را فراهم می آورد .به عبارت
بهتر ،نمونه های این کلاس به سیستم ،منابع و سرویس های اپلیکیشن دسترسی دارند.
برای مثال ،می توانید به وسیله ی  Contextاندازه ی دقیق صفحه نمایش دستگاه جاری را بدست
بیاورید.
 Activityها و سرویس ها از کلاس  Contextارث بری می کنند.

-5-1فایل تنظیمات اندروید ()manifest
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تنظیمات اپلیکیشن های اندروید-1-5-1
 آنAndroidManifest.xml  یک اپلیکیشن اندروید در فایلmetadata  تنظیمات و،کامپوننت ها
. قید می شود،که فایل تنظیمات در سیستم اندروید است
 اپلیکیشن باید در این فایلcontent provider  سرویس ها و کامپوننت های، هاactivity تمامی
 در فایلstatic  را می توان به صورتBroadcast receiver  اما. تعریف شوندstatic و به صورت
 سیستم اندروید این. و در زمان اجرا در اپلیکیشن تعریف کردdynamic  یا به صورتmanifest
 قابلیت،فایل تنظیمات را به هنگام نصب اپلیکیشن خوانده و سپس با توجه به اطلاعات داخل آن
.ها و امکانات متعدد اپلیکیشن مورد نظر را شناسایی می کند
 سیستم کامپایل و دسته بندی کلاس های اندروید تحت یک پوشه ی واحد، Gradle
 برای. را ایجاد کرده و در اختیار شما قرار دهدmanifest  می تواند فایل،)build&packaging(
. عرضه می شودgradle build  ورژن اپلیکیشن معمولا توسط فایل،مثال

)manifest( نمونه ای از فایل تنظیمات اندروید-1-5-2
:) را مشاهده می کنیدmanifest( در 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

-1-5-3خصیصه ی  Packageو تعین نسخه های اپلیکیشن با استفاده از
خصیصه های  Versionدر فایل تنظیمات ()manifest
در فایل تنظیمات  attributeیا خصیصه ای به نام  packageمشاهده می شود که اسم پکیجی
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.
برای عرضه ی اپلیکیشن در فروشگاه مجازی  ،Google playآن اپلیکیشن باید یک اسم پکیج
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
آن را از دیگر اپلیکیشن ها برای سیستم اندروید تمییز می دهد.
 android:versionNameو  android:versionCodeورژن اپلیکیشن را مشخص می کنند.
 versionNameاسم قابل مشاهده برای کاربرانی است که اپلیکیشن را بارگیری و نصب می کنند
و هر می تواند هر مقدار رشته ای باشد.
مقدار  versionCodeباید یک عدد صحیح یا  integerباشد .به وسیله ی این مقدار عددی Google
 playهم خود اپلیکیشن را شناسایی می کند و هم نسخه های جدید و آپدیت های آن را دنبال می
کند .مقدار این خصیصه معمولا در اولین ورژن بر روی  1تنظیم می شود و همین طور که ویرایش
های جدید از آن منتشر می شود ،این مقدار بالا می رود.
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-1-5-4تگ <( >applicationیک ظرف برای اجزا) و کامپوننت های دیگر
به شما این امکان را می دهد تا برای اپلیکیشن خود  metadataبنویسید (اطلاعاتی را پیرامون
برنامه ی خود ارائه دهید) و علاوه بر آن یک کلاس  applicationبه صورت صریح تعریف نمایید.
این تگ همچنین می تواند ظرفی برای تعریف دیگر کامپوننت های اندروید باشد.
توسط تگ > <activityیک کلاس  activityتعریف می شود .در این تگ خصیصه ()attribute
 nameبه کلاسی اشاره دارد که اگر به طور کامل قید نشده باشد ،نسبت به پکیجی که در خصیصه
ی  packageآن اپلیکیشن قید کردید ،آدرسی دهی می شود.
در واقع > <action android:name="android.intent.action.MAIN" /بیانگر این است که
اپلیکیشن می تواند با این  activityاجرا شود و این  activityنقطه ی اجرا برنامه می باشد .پارامتر
> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /نیز اعلان می دارد
که  activityحاضر بایستی به لانچر اضافه شود (در لیست اپلیکیشن های دستگاه به صورت فایل
اجرایی ارائه شود).
مقدار > <@string/app_nameبه فایل های محتوا ( )resourceاشاره دارد که اسم اپلیکیشن در
آن تعریف شده است .با بهره گیری از فایل های محتوا می توان به راحتی منابع ،محتوای مختلف
(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).
تگ  receiver ،serviceو  providerنیز می توانند مانند  ،activityنقش ظرف را برای تعریف دیگر
کامپوننت و اجزا اندروید ایفا کنند.
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-1-5-5تعیین پایین/باالترین نسخه ی اندروید که برنامه بر روی آن اجرا می
شود (خصیصه های  minSdkVersionو )targetSdkVersion
بخش  uses-sdkدر فایل تنظیمات به شما این امکان را می دهد که پایین ترین نسخه و همچنین
نسخه ی مورد نظر از اندروید که می خواهید اپلیکیشن بر روی آن قابل اجرا باشد را به ترتیب از
طریق  attributeهای  minSdkVersionو  targetSdkVersionمشخص نمایید.
 :minSdkVersion .1این خصیصه به شما امکان می دهد پایین ترین ویرایش اندروید
که اپلیکیشن شما بر روی آن قابل اجرا می باشد را مشخص نمایید .مقداری که اینجا
مشخص می کنید در واقع به منزله ی یک فیلتر در فروشگاه مجازی Google Play
مورد استفاده قرار می گیرد ،به طوری که دستگاه هایی که اندروید نصب شده بر
روی آن پایین تر از مقدار مشخص شده در این  attributeاست ،امکان نصب آن را
پیدا نمی کنند.
 :targetSdkVersion .2مقدار این  attributeنشانگر ورژنی از سیستم عامل اندروید
است که اپلیکیشن در اصل ویژه ی آن طراحی و بر روی آن تست شده است .لازم
به ذکر است که این مقدار برابر ورژن کتابخانه های اندروید یا  API versionدستگاه
نیست .سیستم اندروید ممکن است جهت سازگاری و قابلیت اجرای برنامه بر روی
ورژن های جدید یا قدیمی تر تغییراتی را اعمال کند ( forward/backward
 .)compatibilityتوصیه می شود این  attributeرا جهت بهره وری از آخرین امکانات
اندروید ،برابر آخرین  API versionقرار دهید.

-1-5-6تعیین مجوزهای دسترسی با استفاده از تگ permission
فایل تنظیمات اندروید ( )manifestهمچنین می بایست مجوزهای لازم را مشخص کند .به عنوان
مثال ،در صورتی که اپلیکیشن به اینترنت نیاز دارد ،مجوز دسترسی به آن باید در این فایل تعریف و
اعطا شود.
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اپلیکیشن با استفاده از تگ < >uses-permissionبه سیستم اندروید اعلان می کند که به مجوز
خاصی احتیاج دارد.
برخی از مجوزها ،همچون دسترسی به اینترنت ،از اندروید  6.0به بعد به صورت خودکار اعطا می
شوند .اما برخی دیگر جهت فعال شدن به تاییدیه ی کاربر نیاز دارند.

-1-5-7تعیین سیستم سخت افزاری مورد نیاز (بخش uses-configuration
و  uses-featureدر فایل تنظیمات)
در فایل تنظیمات ( )manifestاندروید همچنین بخشی به نام  uses-configurationوجود دارد که
روش های دریافت ورودی برای دستگاه را مشخص می کند .برای مثال ،تکه کد زیر اعلان می کند
که دستگاه مورد نظر بایستی از صفحه کلید مجزا (به صورت سخت افزاری) برخوردار باشد.
><uses-configuration android:reqHardKeyboard="true"/

بخش  uses-featureبه شما این امکان را می دهد تا سیستم سخت افزاری که دستگاه میزبان
اپلیکیشن باید داشته باشد را مشخص نمایید .به عنوان مثال ،تکه کد زیر اعلان می کند که دستگاه
مورد نظر باید برای اجرای اپلیکیشن و بهره وری از قابلیت های آن ،دوربین داشته باشد.
><uses-feature android:name="android.hardware.camera" /

-1-5-8تعیین محل نصب (خصیصه ی )installLocation
به واسطه ی خصیصه ی  installLocationمی توانید مشخص کنید آیا اپلیکیشن شما اجازه یا
امکان نصب بر روی حافظه ی خارجی دستگاه را دارد یا خیر .برای اعطای این مجوز کافی است
 attributeذکر شده را با یکی از دو مقدار  autoیا  preferExternalبرابر قرار دهید.
در حقیقت ،این امکان به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد چرا که اپلیکیشن (مسقر بر روی حافظه
ی خارجی) به مجرد وصل شدن به کامپیوتر و استفاده از آن به عنوان یک حافظه ی  ،USBبلافاصله
متوقف می شود.

71
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

-6-1فایل های محتوا ()Resources
اندروید به شما اجازه می دهد فایل های محتوای پروژه ی خود را به صورت مجزا و جدا از کد برنامه
( )source codeدر قالب منابع ( staticفایل های تنظیمات مبتنی بر  ، XMLعکس ،متن و غیره )...
تعریف نمایید.
فایل های محتوا بایستی داخل پوشه ی  /resاپلیکیشن شما ،در زیرپوشه ای از پیش تعریف شده
جایگذاری شود .این زیرپوشه معمولا به نوع محتوایی که در آن قرار داده می شود ،بستگی دارد .در
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 qualifierخوانده می شوند .به عنوان مثال ،می توانید مشخص کنید که فایل  layoutیا
تنظیم چیدمان های المان رابط کاربری فقط برای اندازه صفحه ی خاصی قابل استفاده می باشد.
جدول زیر توضیح مختصری در خصوص منابع ( )resourceمورد پشتیبانی و پیشوند مربوطه ی هر
یک ارائه می دهد.

شرح

پوشه ی مربوطه

فایل های تصویری (برای مثال ،png
 drawable/)jpegهای برداری
( ،)vectorفایل های  XMLکه به طور
خودکار خود را متناسب با تراکم
پیکسلی نمایشگر اندازه بندی و تنظیم
می کنند را دربرمی گیرد .می توان از
طریق کلاس  R.drawableبه آن ها
دسترسی داشت.

/res/drawables

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
قالب فایل  XMLتعریف و ذخیره می

/res/values

 Resourceیا
محتوای مورد نظر

Drawables

Simple Values
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شرح

پوشه ی مربوطه

 Resourceیا
محتوای مورد نظر

شوند .به طور قرار دادی ،هر نوع در
پوشه ی جدا و مختص به خود قرار می
گیرد ،برای مثال مقادیر رشته ای در
آدرس  res/values/strings.xmlذخیره
می شوند.
فایل های  XMLبا مقادیر مربوط به
 layoutاپلیکیشن که امکان طراحی
محیط کاربری با  activityها و
 fragmentها را فراهم می آورند در
این مسیر نگهداری می شوند.

/res/layout

Layouts

فایل هایی که ظاهر و سبک نمایش
اپلیکیشن اندروید را تعریف می کنند.

/res/values

Styles and
themes

می توانید دستورات انیمیشن را به
صورت  xmlداخل این فایل (برای کار با
 )animation APIتعریف کنید که به
شما اجازه می دهد مقادیر property
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.

/res/animator

داده هایی که می خواهید با فرمت
خام خود ذخیره شوند را در این فایل
تعریف می کنید .می توانید از طریق
آبجکت  InputStreamبه راحتی به آن
ها دسترسی داشته باشید .در واقع بهتر
است فایل های که فرمت آن ها با دیگر
فایل متفاوت است در این پوشه
جایگذاری نمایید.

/res/raw

Animations

Raw data
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شرح

پوشه ی مربوطه

فایل های  XMLای که منوهای
اپلیکیشن را تشکیل می دهند در این
پوشه قرار دارند .برای دسترسی به آن
ها کافی است از  R.menuاستفاده
نمایید.

/res/menu

 Resourceیا
محتوای مورد نظر

Menus

-1-6-1نمونه فایل ( resourceتعریف تعدادی ثابت رشته ای ،آرایه ی رشته
ای ،ثابت رنگ و ابعاد)
به یک نمونه فایل  resourceمی توان به  values.xmlدر پوشه ی  /res/valuesاشاره کرد .این 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

-1-6-2فایل های  resourceو R.java
سیستم  buildو کامپایل اندروید به تمامی فایل های محتوا و  resourceهای مربوطه در پوشه ی
 ،resیک  IDمنحصر بفرد تخصیص می دهد .اندروید سپس یک فایل به نام  R.javaایجاد می کند
که مقادیر این  IDها را در خود ذخیره می کند ID .ها (اشاره گرها) در واقع مقادیر  staticو عددی از
نوع  intهستند.
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بلافاصله پس از ایجاد یک فایل  resourceجدید ID ،متناظر با آن به صورت خودکار در فایل R.java
ایجاد می شود .نیازی به تغییرات دستی در فایل  R.javaنیست و در صورت اعمال چنین تغییراتی
هم Android development tooling ،آن ها را بازنویسی می کند .سیستم اندروید تعدادی متد
ارائه می دهد که  IDمربوط به یک  resourceرا به عنوان آرگومان پذیرفته و فایل  resourceمتناظر
آن را بازیابی می کند.
برای مثال ،جهت دسترسی به یک  Stringبا  IDمنحصر بفرد  R.string.yourStringدر کد برنامه،
شما می بایست متد ) getString(R.string.yourStringاز کلاس  Contextرا فراخوانی نمایید.

-1-6-3فایل های ( Layoutفایل های چیدمان رابط کاربری)
 Activityها (یا فرم ها در اندروید) ظاهر و  UIخود را با استفاده از  viewها ( widgetیا ابزارک
های رابط کاربری) و  fragmentها می سازند .در سیستم عامل اندروید کدهای مربوط به چیدمان
المان های  UIو طراحی رابط کاربری در قالب فایل های محتوا مبتنی بر  XMLدر پوشه ی
_ <filename class="filename">/res/layoutتعریف می شوند یا در قالب کد جاوا نوشته و
ذخیره می گردند .در صورت تمایل می توانید تلفیقی از دو روش را بکار ببرید ،هر چند روش اول
بیشتر توصیه می شود .بدین وسیله می توان منطق برنامه ( )programming logicرا از ظاهر
آن ( ) layout definitionجدا کرد .همچنین این امکان بوجود می آید که برای هر دستگاه ظاهر و
فایل  layoutویژه ای تعریف نمایید.
فایل محتوا ( )resource fileکه کدهای  UIبرنامه از آن خوانده می شوند در اصطلاح برنامه نویسی
اندروید  layoutگفته می شود Layout .یا فایل تنظیم چیدمان المان های رابط کاربری تمامی
 viewها ViewGroup ،ها و رابطه میان آن ها و  attributeهای آن ها را در قالب فایل های XML
تعریف می کنند.
کد زیر یک نمونه ساده از فایل  layoutرا به نمایش می گذارد.
"<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 میUI  جهت نمایش درactivity  به یکsetContentView  با فراخوانی متدlayout فایل
: مانند زیر،یابد
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 سادهlayout افزایش سرعت و کارایی با استفاده از-1-6-4
 ها یک عملیات سنگین بوده و منابع و محتوای حجیمی را شاملview  پردازش و ترسیم،محاسبه
 های ساده استفاده نمایید تا سرعت اجرا و کاراییlayout  شما بایستی تا حد امکان از.می شود
 ساده کفایتlayout manager  بهتر است در شرایطی که یک، برای مثال.کلی برنامه بهبود یابد
. ها خودداری نماییدlayout manager  از تودرتو سازی بیش از حد،می کند

 های اختصاص داده شدهID رهنمودها و روش های بهینه در خصوص-1-6-5
resource/به فایل های محتوا
 ای به نامattribute  لازم است با تنظیم مقدار،XML  از کد جاوا یاview به منظور دسترسی به یک
ID  جهت تخصیص یک. یا شناسه ی منحصر بفردی تخصیص دهیدID  دلخواهview  به،android:id
 باlayout  از المان متناظر را در فایلandroid:id  کافی است خصیصه ی، مورد نظرview جدید به
.مقدار دلخواه تنظیم نمایید
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 SDKیا مجموعه ابزار ساخت توسعه برنامه های اندرویدی ،از سیستم نشانه گذاری camelCase
برای نگارش مقدار  IDبهره می گیرد.
مثال .buttonRefresh :توصیه می شود شما نیز از همین سیستم استفاده نمایید.
در نمونه ی زیر می بینید که با تنظیم مقدار  attributeنام برده (خصیصه ی  android:idالمان
مربوطه) بر روی پارامتر رشته ای " ،"@+id/button1به المان دکمه یک شناسه ی منحصر بفرد
اختصاص داده می شود .طبق قراردادهای تعریف شده ،این دستور یک  IDجدید در فایل R.java
ایجاد کرده و سپس آن را به  viewمربوطه انتساب می دهد.
<Button
"android:id="@+id/button1
"android:layout_width="wrap_content
"android:layout_height="wrap_content
> "android:text="Show Preferences
></Button

توصیه می شود تمامی  IDها را در یک فایل تنظیمات ( )Configواحد تعریف نمایید .این فایل
معمولا  ids.xmlنام گذاری شده و در پوشه ی  /res/valuesجایگذاری می شود .با این کار شما می
توانید  IDهای از پیش تعریف شده را در فایل  layoutمورد استفاده قرار دهید .لازم به ذکر است
که شما می توانید  IDها را در فایل جداگانه تعریف نمایید ،اما در آن صورت بایستی آیتم  @+idرا
از فایل های  layoutخود حذف نمایید چرا که در غیر این صورت با یک پیغام خطا مبنی بر اینکه این
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

77
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

توجه :روشی که هم اکنون از آن نام برده شده برای پروژه های واقعی بسیار کارامد و مناسب می
باشد .اما در آموزش حاضر ،به علت زمان بر بودن این پروسه ،مورد استفاده قرار نمی گیرد.

-1-6-6محتوای و منابعی که توسط سیستم اندروید ارائه می شود ( system
)resources
سیستم اندروید خود نیز محتوا و  resourceارائه می دهد .به این محتویات و منابع system
 resourcesگفته می شود .فایل های  resourceکه خود سیستم در اختیار برنامه نویس قرار می
دهد توسط پیشوند  androidاز دیگر فایل های محتوا ( )local resourceمتمایز می شوند .به
عنوان مثال android.R.string.cancel ،یک  stringاست که محیط اندروید ( )platformویژه ی
عملیات  cancelتعریف می کند.

-7-1مفهوم  viewدر اندروید – المان ها و ابزارک های رابط
کاربری یا UI Widget
همان طور که می دانید یک اپلیکیشن اندروید دارای یک یا چند  activityهست Activity .همان
فرم یا پنجره در برنامه های تحت ویندوز است .حال داخل هر  activityشما می توانید المان های
رابط کاربری همچون دکمه ،کادر متن و غیره داشته باشید .این اجزا رابط کاربری در واقع نمونه
هایی از کلاس  viewیا  subclassهای (کلاس های ارث بری شده از)  ViewGroupهستند.
به عبارت دیگر  viewکلاس پدر ( )superclassاست که تمامی کامپوننت های  GUIدر اندروید از
آن ارث بری می شوند .به عنوان مثال ،کلاس  TextViewکه یک برچسب متنی را در  UIبه نمایش
می گذارد یک کلاس فرزند از  Viewاست ( ViewGroupنیز یک کلاس مشتق شده از  Viewاست.
از خود  ViewGroupآبجکت هایی ساخته می شود که این آبجکت ها نقش ظرف را برای گروه بندی
نمونه های کلاس  Viewایفا می کند .به عنوان مثال می توان به کلاس  LinearLayoutاشاره کرد
که یک کلاس فرزند از  ViewGroupاست).
هر  viewدر اندروید نماینده ی یک ( widgetابزارک یا المان کاربری) همچون دکمه یا یک layout
 managerهست SDK .سیستم اندروید این ابزارک یا المان های رابط کاربری را از طریق کلاس
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 TextView ،Buttonو  EditTextدر اختیار شما قرار می دهد ( ListViewکه لیستی از آیتم ها را در
نمایشگر به صورت فهرست ارائه می دهد) .
تمامی  viewها از کلاس  android.view.Viewارث برده می شوند .این کلاس پدر ،بسیار سنگین
و حاوی حدودا  18هزار خط کد است که قابلیت های پایه ای مختلفی را در اختیار کلاس های فرزند
خود قرار می دهد.
کلاس های پایه ی  viewها همگی در پوشه ی  android.viewقرار دارند و  widgetهای پیش
فرض محیط اندروید ( )platformداخل پوشه ی .android.widget

layout manager -8-1و ViewGroup
-1-8-1استفاده از layout manager
 Layout managerوظیفه ی تنظیم ظاهر خود و مدیریت چیدمان  viewهای فرزندش را بر عهده
دارد .در واقع  Layout managerیک کلاس مشتق شده از  ViewGroupاست.
 Layout managerهای متعددی در سیستم اندروید تعبیه شده که در زیر به پرکاربردین آن ها
اشاره می شود:


 - ConstraintLayoutتوسط یک کتابخانه ی خارجی به اندروید اضافه می شود.



LinearLayout



FrameLayout



RelativeLayout



GridLayout

-1-8-2تنظیم و ویرایش  layout managerها از طریق  attributeها
تمامی  layout managerها را می توان با ویرایش مقادیر  attributeبه آسانی طبق نیاز تنظیم
کرد View .های موجود در  layout managerمی توانند  attributeهایی داشته باشند و از طریق
آن ها ظاهر خود همچون اندازه ی عرض و طول را مشخص کنند.
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 Viewهای موجود در  layout managerمی توانند طول و عرض مد نظر خود را به واسطه ی
 attributeهای زیر تنظیم کنند.


 : android:layout_widthعرض  widgetرا تعیین می کند.



 : android:layout_heightطول  widgetرا مشخص می کند.

اندازه ی  layout managerها را می توان بر حسب واحد های اندازه گیری متعارف مشخص نمود
یا مقادیر آماده و از پیش تعریف شده ی  layoutرا مورد استفاده قرار داد .مثال.100dp :
مقدار  match_parentبه اپلیکیشن دستور می دهد  widgetموجود در ( layout managerیا view
پدر) را دقیقا از لحاظ اندازه با  viewپدر (میزبان) برابر قرار دهد .در مقابل این پارامتر ،مقدار
 wrap_contentوجود دارد که به  layoutاعلان می کند تنها به میزان مورد نیاز به  widgetفضا
تخصیص دهد .در تصویر زیر اثر هر دو پارامتر به نمایش گذاشته شده است.
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Constraint Layout-1-8-3
 Constraint layoutیکی از ابزار کنترل ظاهر و چیدمان المان های  UIاست که توسط کتابخانه ی
خارجی در اختیار توسعه دهنده قرار می گیرد .این نوع  layoutبه شما امکان استفاده از view
 hierarchyتخت و  flatرا می دهد که در افزایش سرعت اجرای اپلیکیشن بسیار موثر است .علاوه
بر آن تمامی ابزارهای طراحی ( )design toolبه راحتی از  constraint layoutپشتیبانی می کنند.
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در پروژه های جدید بهتر است که از  constraint layoutبرای طراحی ظاهر اپلیکیشن استفاده
شود.
در واقع با  constraint layoutمی توان قالب های انعطاف پذیر ،واکنشگرا و پیچیده (تودرتو)
تعریف کرد که علاوه بر قابلیت تطبیق خودکار خود با نمایشگرهای مختلف و تغییر جهت نمایش
یا وضعیت چیدمان ،می تواند سرعت بالایی داشته باشد.

FrameLayout-1-8-4
 FrameLayoutیک  layout managerاست که تمامی المان های داخل خود ( )child elementرا بر
روی هم ترسیم می کند .این به شما امکان می دهد جلوه های بصری و افکت های جالب طراحی
کنید.
تصویر زیر اپلیکیشن  Gmailرا به نمایش می گذارد که با استفاده از  FrameLayoutچندین دکمه را
بر روی  layoutدیگر قرار می دهد .در این  layoutالمان ها می توانند بر روی یکدیگر قرار گیرند.

LinearLayout-1-8-5
 LinearLayoutتمامی المان های داخل خود را ،بر اساس مقدار خصیصه ی  ،orientationدورن
یک ستون یا سطر واحد قرار می دهد .در واقع با استفاده از این  layoutالمان های فرزند همگی
پشت سرهم در یک مسیر قرار می گیرند .همان طور که گفته شد ،این  layoutیک  attributeبه
نام  orientationدارد که می توان آن را با دو مقدار مختلف تنظیم کرد vertical :و .horizontal
مقدار  horizontalکه المان مربوطه را به صورت افقی نمایش می دهد ،حالت پیش فرض می
باشد.
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در صورت مقداردهی  attributeنام برده با  ،horizontalالمان های داخل  layout managerبه
صورت زیر در نمایش گر ارائه می شوند.

در صورت تنظیم مقدار  attributeبر روی  ،verticalالمان های داخل  layout managerبه صورت
زیر در نمایشگر نشان داده می شود:

 LinearLayoutرا می توان در حالت  nestedو تودرتو بکار برد .به عبارت دیگر این امکان وجود
دارد که با تعریف کردن چند  layoutداخل یکدیگر ،قالب های پیچیده و جالب تر ایجاد نمود.
در  LinearLayoutشما می توانید اندازه ی هر یک از المان های حاضر در  layout managerرا با
مقداردهی خصیصه ی  android:layout_weightتنظیم نمایید .این مقدار مشخص می کند چه
میزان از ف ضای اضافی موجود به هر یک از المان ها اختصاص داده شود .برای مثال ،چنانچه در
قالب خود دو  widgetداشته باشید و خصیصه ی  layout_weightیکی را با  1و دیگری را با 2
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مقداردهی کنید ،در آن صورت اولین المان  1/3فضای موجود را می گیرد و دومین المان  2/3فضا
را به خود اختصاص می دهد .همچنین می توانید با قرار دادن مقدار  layout_widthبر روی  0یک
نسبت مشخص را رعایت کنید.
 Inflateکردن :تبدیل فایل  LAYOUT XMLبه کلاس  viewجهت قرار گرفتن در کلاس .ACTIVITY

RelativeLayout-1-8-6
در این نوع  ،layoutالمان های رابط کاربری ( )widgetنسب به محل قرارگیری یکدیگر چیده می
شوند relativelayout .را می توانید برای ساخت رابط های کاربری پیچیده مورد استفاده قرار دهید.
در واقع  RelativeLayoutیک  layout managerپیچیده و قدرتمند است که فقط باید در شرایط
پیچیده مورد استفاده قرار گیرد زیرا این قالب برای چیدمان و تنظیم ظاهر المان های داخل خود
به منابع زیاد و محاسبات سنگین احتیاج دارد.
یکی از موارد استفاده ی  RelativeLayoutزمانی است که می خواهید فقط یک کامپوننت را در
مرکز صفحه قرار دهید .برای این منظور کافی است یک کامپوننت به  RelativeLayoutاضافه نموده
و مقدار خصیصه ی  android:layout_centerInParentرا بر روی  trueتنظیم کنید.
>?"<?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

GridLayout-1-8-7
 GridLayoutبرای اولین بار در ویرایش  4.0اندروید ارائه شد layout .نام برده به شما این امکان
را می دهد تا فضای جاری را خانه بندی کنید و هر  viewمی تواند یک یا چند خانه را اشغال کند.
در واقع  GridLayoutقالب را مانند یک جدول به خانه ،سطر و ستون تقسیم بندی می کند.

84
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

 چند ستون را بهView  شما می توانید دقیقا تعیین کنید هرlayout manager به وسیله ی این
. در کدام سطر و ستون قرار گیرد و در نهایت چند سطر و ستون را اشغال کند،خود تخصیص دهد
 مقادیر پیش فرض راGridLayout  در آن صورت،اگر خودتان به صورت صریح مشخص نکنید
view  یک ستون و یک سطر اختصاص می یابد و محلview  به هر، برای مثال.تخصیص می دهد
.نیز به ترتیبی که در کد تعریف کردید مشخص می شود
. تعریف می کندGridLayout  زیر یک قالب باXML فایل
<?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.

ScrollView-1-8-8
گاهی لازم است تمامی  viewها را در  UIبه نمایش بگذارید ،حتی اگر فضای کافی برای نمایش
آن ها وجود نداشته باشد .در صورتی که  viewبیش از حد بزرگ باشد ،آنگاه  ScrollViewیک نوار
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
است که  ScrollViewیا  HorizontalScrollViewهیچ یک  layout managerمحسوب نمی
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 تعدادی فرزند در خود داشتهview  میزبان باشند و آنview  بلکه خود می توانند یک،شوند
.باشد

 (جهت نمایش کل محتوای صفحهScrollView  مشاهده می کنید که در آن ازXML در 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

خصیصه ی " android:fillViewport="trueسبب می شود که  ScrollViewکل صفحه را در بر گیرد
حتی اگر المان ها کوچکتر از کل صفحه باشند و اساسا نیازی به نوار پیمایش وجود نداشته باشد.

تمرین :ویرایش ( view layoutتنظیم چیدمان المان های رابط
کاربری) در زمان اجرا
در این تمرین شما تعدادی  radio buttonبه قالب ( )layoutاپلیکیشن که در تمرین قبلی ایجاد
کردید ،اضافه خواهید نمود .بسته به انتخابی که کاربر می کند ،چیدمان دکمه از افقی به عمودی
و بالعکس تغییر می کند.

-1-8-9افزودن  radio groupو  radio buttonبه قالبlayout/
فایل  layoutرا باز نمایید و سپس یک  radio groupبا دو  radio buttonبه قالب برنامه ی خود
اضافه نمایید.
شناسه ی المان ها را بر اساس جدول زیر مقداردهی کنید.

جدول تخصیص  IDبه المان ها
View

ID

Radio Group

orientation

First radio button

horizontal
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 به المان هاID جدول تخصیص
ID

View

vertical

Second radio button

 با کمی دقت متوجه می. می بایست به صورت زیر باشدXML در حال حاضر کد موجود در فایل
. جدید می باشدlayout  در اینRadioGroup شود 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>
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<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 گذاردUI کد فوق خروجی زیر را در

90
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

-1-8-10ویرایش /orientationوضعیت چیدمان  radio groupدر زمان
اجرا (به صورت )dynamic
تابع )( onCreateرا در کلاس  activityویرایش نمایید .سپس با فراخوانی متد )(findViewById
کلاس  RadioGroupرا در فایل ( layoutفایل  xmlکه ظاهر برنامه را تعریف می کند) پیدا کنید.
یک  Linstenerداخل  radio groupپیاده سازی نمایید که به تغییرات گوش فرا داده و وضعیت
چیدمان یا  orientationدکمه را بر اساس انتخاب جاری کاربر تغییر دهد .اینکه کدام دکمه انتخاب
شده را می توان توسط پارامتر  IDتشخیص داد.
RadioGroup

را

در

قالب

متغیر

در

کلاس
را

RadioGroup.OnCheckedChangeListener

activity
به

خود

اعلان

واسطه

نمایید.

سپس

ی

متد

)( setOnCheckedChangeListenerاز پکیج  android.widget.RadioGroupاضافه نمایید .این
متد ( )listenerمتنظر انتخاب کاربر می ماند و به محض رخداد اتفاق مورد نظر (تغییر انتخاب کاربر)
از آن مطلع شده و متعاقبا دستورات پیاده سازی شده در  onCheckedChangedرا اجرا می کند.
می توانید از قالب آماده ی زیر به عنوان الگو جهت پیاده سازی  listenerاستفاده نمایید.

;)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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-1-8-11تست اپلیکیشن
برنامه ی خود را اجرا نموده و انتخاب خود را تغییر دهید .بایستی بر اساس گزینه ی مورد انتخاب
 orientationدکمه ها تغییر کند.

-9-1دسترسی به محتوای  staticو استفاده از آن
-1-9-1دسترسی به فایل های محتوا ( )resourcesاز طریق کالس
Resources
کلاس  Resourcesبه شما اجازه می دهد به منابع و محتوای اپلیکیشن خود به صورت مجزا و
فردی دسترسی داشته باشید .می توانید با فراخوانی متد )( getResourcesاز کلاس  Contextبه
راحتی به نمونه ی کلاس  Resourcesدسترسی داشته باشید .از آنجایی که کلاس های activity
و  serviceهمگی از ( propertyها و متدهای کلاس)  Contextارث بری دارند ،شما می توانید این
متد را مستقیما در پیاده سازی های این کامپوننت ها بکار ببرید.
سایر کلاس های  frameworkاندروید نیز به نمونه ای از کلاس  Resourcesاحتیاج دارند .برای
مثال ،کد زیر برای شما نمایش می دهد چگونه یک فایل  Bitmapاز  IDاشاره گر ایجاد نمایید.
// BitmapFactory requires an instance of the Resource class
;)BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.ic_action_search

-1-9-2دسترسی به  viewها از  layoutدر کالس activity
طبیعتا برای تنظیم ظاهر  viewها ،شما لازم دارید که در کد  activityو  fragmentبه آن ها
دسترسی داشته و  propertyهای آن ها را ویرایش نمایید.
جهت دسترسی به  viewمورد نظر از  layoutجاری ،کافی است متد ) findViewById(idرا فراخوانی
نمایید .پارامتر ورودی  idدر واقع اشاره به خصیصه ی  IDاز  viewمورد نظر در فایل  layoutدارد.
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 hierarchy  در یک،findViewById(id) همچنین این امکان وجود دارد که به وسیله ی متد
. مد نظر را پیدا کرده و به آن دسترسی داشتview ) به آسانیlayout  های تودرتو در فایلview(
) تعریف کنید و به وسیله ی آن آسان تر بهutility method( همچنین می توانید یک متد کمکی
. دلخواه دسترسی داشته باشیدview
 آسان تر و سریع تر به،) صریحcast( با این روش شما می توانید بدون طی کردن پروسه ی تبدیل
. مورد نظر دسترسی داشته باشیدview
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

-1-9-3دسترسی به محتوای مورد نظر در فایل های  XMLاز دیگر فایل های
resource
در فایل های  XMLخود ،برای مثال فایل های  layoutاپلیکیشن ،می توانید به سایر  resourceها
اشاره کرده و در واقع از داخل فایل مورد نظر به آن ها دسترسی داشته باشید .این کار از طریق
درج علامت @ صورت می پذیرد.
برای مثال ،جهت دسترسی به مقدار  colorکه در یک فایل  )resource file( XMLتعریف شده،
کافی است این ساختار نگارشی را بکار ببرید .@color/your_id :همچنین ممکن است قبلا یک
 Stringبا  IDیا شناسه ی " "titlepageدر فایل  XMLتعریف کرده باشید و اکنون می خواهید به
آن دسترسی داشته باشید .می توانید با دستور  @string/titlepageبه راحتی به آن متغیر
دسترسی داشته باشید.
به منظور دسترسی به محتوایی که خود سیستم اندروید ارائه می دهد ( ،)system resourceلازم
است  namespaceیا پوشه ی  androidرا در اشاره گرها ( idهایی که برای دسترسی به آن منبع
مورد استفاده قرار می دهید) لحاظ نمایید (مثال.) android.R.string.cancel:
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-1-9-4استفاده از پوشه ی  assetsو دسترسی به داده های ذخیره شده در
آن
در سیستم اندروید ،پوشه ای به نام  resتعریف شده که دربردارنده ی مقادیر ساخت یافته و
سازماندهی شده (با  semanticsو معانی از پیش تعریف شده) ویژه ی محیط کاری اندروید است.
هر نوع داده ای را می توان در این پوشه ذخیره کرد .شما می توانید به فایل های ذخیره شده در
پوشه ،بر اساس محل قرارگیری آن فایل دسترسی داشته باشید .داخل این پوشه ی  assetsهمچنین
می توانید زیرپوشه داشته باشید .برای نگهداری داده هایی که با ساختار مشخصی سازمان دهی
و ذخیره نشده اند ( ،)unstructured dataمی توانید از پوشه ی  /res/rawاستفاده نمایید .هر
چند بهتر است این نوع اطلاعات را نیز در همان پوشه ی  assetsذخیره نمایید (منابعی که در پوشه
ی  resذخیره می شود برای کاربر قابل دسترسی هستند).
می توانید با فراخوانی متد )( getAssetsکه نمونه ای از کلاس  AssetManagerرا برمی گرداند،
به فایل های خام ذخیره شده در پوشه ی  /res/rawدسترسی داشته باشید .این متد از کلاس
انتزاعی  Contextبرگرفته شده است.
در ز یر یک آبجکت از کلاس  AssetsManagerایجاد می کنید که این کلاس اجازه ی دسترسی به فایل
های خام مستقر در پوشه ی  assetsرا می دهد .اسم این آبجکت را  managerانتخاب می کنید.
سپس با فراخوانی متد )( getAssetsنمونه ای از کلاس  AssetsManagerرا برمی گردانید .از کلاس
 InputStreamیک آبجکت به نام  openایجاد می کنید .سپس متد )( openرا بر روی آبجکت ایجاد
شده از کلاس  InputStreamفراخوانی می کنید و اسم فایل مورد نظر را به عنوان پارامتر ورودی
به متد )( openپاس می دهید .این متد فایل را می خواند و در آبجکت  openاز کلاس InputStream
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
}
}
}

تمرین :استفاده از محتوا resource/در فایل های  XMLو در کد
-1-9-5افزودن عکس به اپلیکیشن
در این تمرین نیز اپلیکیشن قبلی را ادامه می دهید .دو تصویر جدید ایجاد می کنید و آن را به
پروژه ای به نام  ic_tetheringو  ic_offlineاضافه می نمایید.

-1-9-6افزودن  viewجدید به پروژه
فایل  layoutخود را باز نموده و یک تگ  Buttonو  ImageViewبه آن اضافه نمایید .سپس فایل
 ic_offlineرا از طریق فایل  layoutبه  ImageViewاضافه 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" /

-1-9-7جایگزین کردن عکس ها با کلیک بر روی دکمه
زمانی که بر روی دکمه کلیک می شود ،با استفاده از متد )( findViewByIdبه ImageView
دسترسی پیدا می کنید .سپس با استفاده از متد )( SetImageResourceفایل  pngرا (که در زمان
اجرای برنامه به صورت یک آبجکت  Drawableنمایش داده می شود) به  ImageViewخود اضافه
نمایید .پارامتر ارسال شده به متد )( SetImageResourceیک شناسه یا  IDاست که به فایل
 R.drawable.your_png_fileاشاره دارد و شناسه ی متناظر فایل مورد نظر می باشد.
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تست اپلیکیشن-1-9-8
 تصویری که، در پی کلیک بر روی دکمه ی جدید. حال بر روی دکمه کلیک کنید.برنامه را اجرا نمایید
. قابل مشاهده می باشد باید با تصویر دیگری جایگزین شودUI در

 در پروژهScrollView  استفاده از:تمرین
 به پروژه اضافه می کنید که یک نوار پیمایش به اپلیکیشنScrollView در این تمرین یک کلاس
 را در صفحه ی نمایشگر برای کاربرview اضافه نموده و امکان مشاهده ی تمامی بخش های
 ایجاد کرده و سپسde.vogella.android.scrollview  یک پروژه اندروید به نام.فراهم می آورد
. را به آن اضافه نماییدScrollViewActivity  با نامactivity کلاس
 را به عنوان فایلی که اپلیکیشن ظاهر برنامه را بر اساس آن طراحی می کندactivity_main.xml
. انتخاب نمایید،)layout(
: به صورت زیر ویرایش نمایید، خود فراخوانی می کنیدactivity  مزبور را که درlayout فایل
<?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>

کد کلاسScrollViewActivity. را به صورت زیر ویرایش نماییدpackage 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);
}
}

 بایستی بتوانید با استفاده از، با توجه به کدی که برای برنامه نوشته اید.اپلیکیشن خود را اجرا کنید
.نوار پیمایش به پایین صفحه دسترسی داشته و دکمه ها را مشاهده نمایید
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-1-9-9تست اپلیکیشن
اکنون می بایست با کلیک بر روی دکمه ی جدید ،تصویر قابل مشاهده در نمایشگر را جایگزین
نمایید.

تمرین :نوشتن برنامه ی تبدیل دما
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در طی این تمرین شما نحوه ی ایجاد و استفاده از  resourceو محتوای اندروید را خواهید آموخت.
این

اپلیکیشن

از

قبل

نوشته

شده

و

به

صورت

در

آماده

آدرس

http://play.google.com/store/apps/details?id=de.vogella.android.temperature

از

طریق  Google Playقابل دسترسی می باشد.
می توانید با گوشی اندروید خود بارکد زیر را اسکن کرده ،سپس برنامه ی تبدیل دما را از طریق
اپلیکیشن  Google Playدانلود و نصب نمایید.

-1-9-10ساخت پروژه
یک پروژه ی جدید اندروید بر اساس پارامتر های ارائه شده در جدول زیر ایجاد نمایید.

Table 7. New Android project
Property

Value

Temperature Converter

Application
Name

com.vogella.android.temperatureconverter

Package name

Latest

API (Minimum,
Target, Compile
)with
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Table 7. New Android project
Property

Value

Template

Empty Activity

Activity

MainActivity

Layout

activity_main

 هاattribute ایجاد-1-9-11
. آن را انتخاب و سپس بر روی آن دابل کلیک نماییدres/values/strings.xml جهت ویرایش فایل
. بر اساس جدول زیر اضافه نماییدString  وColor دو 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 شودXML مقادیر 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

-1-9-12ایجاد فایل  Layoutو تنظیم کننده ی ظاهر اپلیکیشن
فایل  res/layout/activity_main.xmlرا انتخاب نموده و با دوبار کلیک بر روی آن ویرایشگر
متناظر را باز نمایید.
تمامی  viewها را از  layoutحذف نمایید .این کار را می توانید یا به طور مستقیم از طریق فایل
 XMLو یا به وسیله ی ویرایشگر گرافیکی انجام دهید.
سپس یک  LinearLayoutاضافه نموده و بعد از آن یک  LinearLayoutدیگر با  ViewTextو
 EditTextبه عنوان فرزند در داخل آن تعریف کنید.
پس از آن یک  RadioGroupبه همراه دو  radio buttonبه  layoutخود اضافه نمایید .این کار را
می توانید یا از طریق فایل  XMLو یا ویرایشگر گرافیکی انجام دهید .یک روش ساده برای سازمان
دهی کامپوننت ها این است که آن ها را با اشاره گر موس کشیده و بر روی Component Tree
 viewجایگذاری نمایید.
خروجی می بایست به صورت زیر باشد.
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اکنون بر روی تب  XMLفایل  layoutخود کلیک نمایید .آن را با کد زیر تطبیق داده و از مشابه
بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
توجه  :تیم توسعه دهندگان ابزار اندروید این کد را هر چند وقت یکبار تغییر می دهند ،به همین
خاطر اگر فایل  XMLشما کمی متفاوت بود ،جای تعجب نیست.
"<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>

 این خطاها را در بخش بعدی تمرین برطرف. با تعدادی پیغام هشدار مواجه می شوید:توجه
.خواهید نمود

You see some warning messages. You fix these in the following section of this exercise.
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-1-9-13ویرایش مقادیر  propertyهای view
نسخه ی  XMLفایل را باز نمایید و مقدار  @string/Celsiusرا به  propertyیا خصوصیت
 android:textاز اولین  radio buttonتخصیص دهید .سپس رشته ی  farenhietرا به خصوصیت
 textاز دومین  radio buttonانتساب دهید.

مقدار خصوصیت  Checkedرا بر روی  trueتنظیم نمایید و سپس مقدار  onClickرا به خوصیصت
 onClickاختصاص دهید.
مقدار  @string/calcرا به خصوصیت  textاولین دکمه اختصاص داده ،سپس مقدار  onClickرا به
خصوصیت  onClickانتساب دهید.
خوصیصت  inputTypeرا در  EditTextبا  numberSignedو  numberDecimalمقداردهی نمایید.
این اصلاحات در فایل  XMLزیر قابل مشاهده می باشد .در پایان  IDآن را به " "InputValueتغییر
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" />

 رنگ پس زمینه. تعریف می شوندXML  با فرمتlayout  در یکUI تمامی کامپوننت های
.) را نیز در این فایل اضافه نماییدbackground color(
 رنگ پس زمینه ی. را در کادر محاوره ای انتخاب نماییدmyColor  را انتخاب نموده و سپسColor
. به صورت زیر در آخرین خط تنظیم می شودXML  در فایلUI
<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">

هر چند تشخیص. تنظیم شودwhitesmoke  پس زمینه بایستی با رنگ،پس از افزودن این خط کد
.این تغییر ممکن است با توجه به رنگ انتخابی کمی دشوار باشد
 کلیک نموده و با بررسی آن از صحیح بودن کامل کد اطمینانactivity_main.xml حال 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 class( تعریف 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;
}
}

108
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

activity ویرایش کد-1-9-15
: را به صورت زیر ویرایش کنیدMainActivity کد 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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-1-9-16راه اندازی اپلیکیشن
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
اطمینان حاصل نمودن از عملکرد صحیح برنامه در تبدیل بالعکس ،گز ینه ی دیگر را انتخاب نمایید.

-10-1فرایند آماده سازی ،عرضه ،توزیع و نصب اپلیکیشن
()Deployment
-1-10-1نحوه ی آماده سازی و عرضه ی اپلیکیشن برای نصب
روش های مختلفی برای نصب اپلیکیشن بر روی دستگاه وجود دارد .شما می توانید اپلیکیشن را
از طریق  USBو در حالت تست بر روی دستگاه مستقر نمایید یا آن را از طریق ایمیل به خود ارسال
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
های معمول و پرطرفدار عرضه و نصب اپلیکیشن تشریح شده اند.
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-1-10-2مشخص کردن اجزا نرم افزاری و سیستم سخت افزاری مورد نیاز
برای اپلیکیشن
شما می توانید با تعریف تگ > <uses-featureدر فایل تنطیمات اندروید ( )manifestمشخص
نمایید اپلیکیشن شما برای اجرای موفقیت آمیز بر روی دستگاه به چه ابزاری نیاز دارد .با تنظیم
مقدار خصیصه ی ( android:required )attributeبر روی  trueدر واقع شما به دستگاه اعلان
می کنید که برای اجرای اپلیکیشن بایستی از سخت افزار و نرم افزار مربوطه برخوردار باشد یا
چنانچه آن ویژگی در دستگاه تعبیه شده باشد برنامه بهتر کار می کند اما در عین حال به گونه ای
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
را در فایل تنظیمات این برنامه تعریف کرده و مقدار خصیصه ی  android:requiredآن را بر روی
 trueتنظیم نمایید.

 Sign-1-10-3کردن (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
امضا ی الکترونیکی منحصربفردی به آن اختصاص یابد .به هنگام ساخت و توسعه ی اپلیکیشن،
پروسه ی کامپایل و  buildبرنامه ی شما را با یک ( debug keyامضای الکترونیکی جهت دیباگ)
امضا می کند.
جهت نصب اپلیکیشن اندروید ،شما می بایست فایل  apkاندروید را با یک کلید منحصر بفرد
( )signature keyکه به صورت خودکار تولید می شود ،امضا نمایید.
لازم به ذکر است که برای بروز رسانی اپلیکیشن خود ،می بایست از همان  signature keyدر
فروشگاه مجازی  Google Playاستفاده نمایید .اگر این کلید منحصربفرد را از دست بدید ،دیگر
هیچ وقت نمی توانید برنامه ی خود را بروز رسانی کنید .توصیه می شود از این کلید نسخه ی
پشتیبان تهیه نمایید.
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-1-10-4خروجی امضا شده دادن ( )Exportاپلیکیشن از طریق محیط کاری
Android Studio
جهت خروجی دادن اپلیکیشن از داخل محیط  Android Studioمنوی اصلی را باز نموده و سپس
مسیر روبرو را طی نمایید.Build ▸ Generate Signed APK :

-1-10-5خروجی امضا شده دادن Export/اپلیکیشن از طریق محیط برنامه
نویسی (Eclipse )IDE
جهت خروجی دادن اپلیکیشن از محیط کاری  ،Eclipseکافی است بر روی آن راست کلیک کرده و
سپس این مسیر را طی نمایید.Android Tools ▸ Export Signed Application Package :
ویزارد به شما اجازه می دهد یک کلید جدید ایجاد کنید یا همان کلید از پیش آماده را مورد استفاده
قرار دهید.

-1-10-6نصب اپلیکیشن از روش های دیگر
اندروید به شما اجازه می دهد تا اپلیکیشن را به طور مستقیم نصب نمایید .کافی است بر روی
لینکی که در یک پیوست ایمیل یا صفحه ی وب به فایل  .apkاشاره دارد ،کلیک کنید .اندروید از
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
اپلیکیشن هایی که خارج از فروشگاه های مجازی معتبر عرضه می شود را به طور صریح اعطا
نمایید .می توانید به گزینه ی مورد نظر در بخش  Securityتنظیمات دستگاه خود دسترسی داشته
باشید.

-1-10-7فروشگاه مجازی Google Play
جهت عرضه ی اپلیکیشن های اندرویدی خود در  Google playمی بایست مبلغ  25دلار را برای
یکبار پرداخت کنید .پس از پرداخت این مبلغ می توانید برنامه های خود را به همراه آیکون های
مربوطه تحت آدرس  https://play.google.com/apps/publishمسقیما در Google Play
بارگذاری نمایید.
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گوگل ابتدا برنامه را اسکن کرده و از عدم وجود بدافزار در آن اطمینان حاصل می کند .معمولا چند
دقیقه پس از بارگذاری ،اپلیکیشن برای دانلود و نصب در دسترس قرار می گیرد.

-11-1آشنایی با محیط برنامه نویسی Android Studio
 Android Studioدر حال حاضر محیط برنامه نویسی مورد تایید شرکت  Googleاست .محیط
 Android Studioخود بر اساس محیط برنامه نویسی  IntelliJشکل گرفته و در اصل همان کد و
دستورات نوشته شده برای محیط برنامه نویسی ( )code baseمزبور است که قابلیت های جدیدی
ویژه ی برنامه سازی برای اندروید به آن اضافه شده است ( )forkیا به عبارت دیگر Android
 Studioاز  IntelliJمنشعب گردیده و قابلیت های جدیدی ویژه ی توسعه ی برنامه برای سیستم
عامل اندروید به آن اضافه شده است.

-1-11-1نوارابزار محیط برنامه نویسی Android Studio
 Toolbarو نوار ابزار محیط کاری  Android Studioدربردارنده ی تعداد زیادی گزینه ویژه ی
ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندرویدی می باشد .در زیر به هر یک از ابزار موجود در این
 ToolBarاشاره شده است.
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ابزار های موجود در  toolbarمحیط برنامه نویسی اندروید استودیو
Action

Number

AVD Manager

1

Sync Project with Gradle Files

2

Project Structure / Settings

3

Android SDK manager

4

-1-11-2محل ذخیره سازی پروژه های اندروید
 Android Studioتمامی پروژه های شما را به صورت پیش فرض در پوشه ی  homeکاربر تحت
نام  AndroidStudioProjectsذخیره می کند.
پوشه ی  mainدربردارنده ی فایل های تنظیمات محیط کاری و فایل های  Gradle buildمی
باشد (عملیات پیکربندی پروژه در فایل گریدل صورت می پذیرد .در این فایل شما می توانید
متدها و خواصی را تعریف کرده و وظایف معینی را مشخص نمایید) .فایل های مربوط به خود
اپلیکیشن در پوشه ی  appجایگذاری می شود .این پوشه فایل های جاوایی را شامل شده و پیش
فرض دربردارنده ی یک فایل به نام  MainActivity.javaمی باشد که برنامه به هنگام راه اندازی
از آن شروع می شود .این ساختار در زیر به نمایش گذاشته شده است.
توجه Android Studio :این فایل ها را با نمای خاصی به نمایش می گذارد .برای مثال فایل های
حاوی تعاریف رشته ها ،رنگ ها و محتویات ( )resourceاپلیکیشن را تحت گره ( res )nodeسازمان
دهی می کند که با ساختار واقعی فایل یکسان نیست.
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-1-11-3باز کردن پروژه ها و راه گزینی (سوییچ) بین آن ها
محیط برنامه نویسی  Android Studioهر پروژه را در پنجره ی متفاوتی به نمایش می گذارد .جهت
باز کردن پروژه ی جاری کافی است مسیر … File ▸ Openرا طی نمایید .به دنبال آن ،پنجره ی جدیدی
پدیدار شده و پروژه ی مورد نظر را در خود نمایش می دهد.
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جهت بستن پروژه نیز کافی است این مسیر را طی نمایید .File ▸ Close Project :سپس یک پروژه ی
جدید ایجاد نموده یا پروژه ی از قبل موجود را به روش یاد شده در بالا باز نمایید.

-1-11-4پاک کردن محتوای پوشه های  buildو کامپایل مجدد پروژه/هماهنگ
سازی پروژه با Gradle
متاسفانه ابزار  buildدر محیط کاری  Android Studioتغییرات وارد شده به فایل های محتوا ()res
را نمی شناسد و خود را با آن تطبیق نمی دهد .اگر می خواهید پروژه را کاملا  rebuildنمایید ،کافی
است مسیر  Build ▸ Clean Projectرا طی کنید.
تغییرات را در فایل  gradle buildباید به صورت دستی وارد نمایید .جهت هماهنگ سازی پروژه با
 ،Gradleلازم است این مسیر را طی نمایید Tools ▸ Android ▸ Sync Project with Gradle :و یا
بر روی لینک مربوطه در  tooltipکه ویرایشگر فایل  Gradle buildدر اختیار شما قرار می دهد،
کلیک نمایید.

-1-11-5بروز رسانی تنظیمات Android Studio
 Android Studioدر نسخه ها ( )flavorمختلف ارائه می شود .برنامه نویس می تواند نسخه ی
ثابت و نهایی را مورد استفاده قرار دهد یا ویژگی های نسخه های جدید ولی غیرنهایی و در حال
تغییر را تست کند.
 build :Canary channel .1های  ،Canaryدر واقع نسخه هایی با جدیدترین ویژگی های
اضافه شده به محیط کاری هستند و به صورت هفتگی منتشر می شوند .اگر چه این نسخه
ها تست شده هستند ،اما همچنان احتمال بروز خطا در آن ها وجود دارد چرا که با عجله و با
هدف عرضه یا معرفی امکانات جدید انتشار می یابند .از این جهت استفاده از آن برای
( productionزمان و مرحله ای که کاربر محیط توسعه را بر روی سیستم نصب می کند و
در آن به برنامه سازی می پردازد) توصیه نمی شود.
 build :Dev channel .2های  ،Devنسخه های برتر و دستچین شده از  buildهای قدیمی تر
 Canaryهستند که تست شده و مورد تایید می باشند .این نسخه هر دو هفته یا ماهی
یکبار بروز آوری می شود.
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 :Beta channel .3نسخه هایی با سطح کیفیتی  betaدر این  channelعرضه می شوند.
 :Stable channel .4جدیدترین نسخه ی ثابت از  Android Studioکه تمامی خطاهای آن
برطرف شده و آماده ی عرضه ی نهایی در اختیار توسعه دهنده و کاربران می باشد.

-1-11-6استفاده از  Android Studioبا proxy
می توانید  Android Studioو  Gradleرا با  proxyبکار ببرید .برای این منظور کافی است از
مسیر … File ▸ Settingsوارد شوید Android Studio .همچنین تنظیمات  Gradleرا برای
استفاده از این  proxyبروز رسانی می کند .از ویرایش  1.4محیط کاری  Android Studioاین
امکان بهینه شده است.
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-1-11-7ابزار Android Device Monitor
جهت اجرای  Android Device Monitorمی توانید یکی از دو مسیر رو به رو را طی نمایید:
 Tools > Android > Android Device Monitorیا در نوار ابزار محیط کاری Android Studio
بر روی  Android Device Managerکلیک کنید.
در پی این کار ،یک اپلیکیشن مبتنی بر  Eclipseبه نام  Android Device Monitorبرای تعامل با
دستگاه مجازی اندروید و اپلیکیشن اندرویدی باز می شود.

-12-1شروع به استفاده از Android Studio
المان هایی که در منوهای  Android Studioمشاهده می کنید پویا هستند و می توانند بر اساس
انتخاب جاری کاربر تغییر کنند .اما متاسفانه این ویژگی در زمان حاضر هنوز کامل نیست و آن طور
که باید عمل نمی کند .در صورتی که المان مورد نظر را مشاهده نکردید ،سعی کنید دوباره بر
روی المان  appکلیک نمایید.
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-1-12-1ایجاد یک فایل  layoutجدید
جهت ایجاد یک فایل  layoutجدید ،پروژه را انتخاب نموده ،بر روی آن راست کلیک نمایید و سپس
این مسیر را طی کنید . File ▸ New ▸ Android resource file :با انتخاب گزینه ی  ،Layoutیک
فایل جدید  XMLبرای تعریف المان های رابط کاربری خود (فایل  )Layoutایجاد نمایید.
آسان ترین راه برای ایجاد یک فایل حاوی محتوا ( )resource fileهمچون فایل  layoutکه ظاهر
برنامه را تعیین می کند context menu ،است که با راست کلیک بر روی پوشه ی مربوطه به
نمایش در می آید .نحوه ی ایجاد یک فایل  layoutجدید را در تصویر زیر مشاهده می کنید.
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نکته :اگر می خواهید یک فایل جدید  layoutبرای دستگاه با پیکربندی خاص طراحی کنید ،در همین
پنجره ی محاوره ای می توانید آن را از بخش  Available Qualifierانتخاب نمایید.

-1-12-2ایجاد یک فایل محتوای جدید ()resource file
در صورتی که فایل محتوای مورد نظر موجود نبود ،بایستی آن را ایجاد کنید .در تصویر زیر
مشاهده می کنید که فایل محتوای  _layout-port_folderایجاد می شود.
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-1-12-3کار با فایل های layout
محیط کاری  Android Studioیک ویرایشگر ویژوال و متنی برای اعمال تغییر در فایل های layout
فراهم می آورد .آسان ترین روش برای افزودن ابزارک های رابط کاربری ( )UI Widgetبه فایل
 ،layoutانتخاب آن ها از  Paletteاست .می توانید المان های مورد نظر را با اشاره گر موس
کشیده و به راحتی در فایل جایگذاری نمایید .در حالت طراحی ویژوال (،)visual design mode
شما می توانید با راست کلیک بر روی  viewمورد نظر و انتخاب گزینه ی  Deleteاز Context
 ،menuآن  viewرا حذف نمایید.
 Android Studioمقادیر جای نگهدار و موقتی ( )placeholderرا با مقادیر حقیقی جایگزین می
کند .این امر سبب می شود مقایسه ی فایل ها کمی دشوار شود .در چنین مواقعی برای پی بردن
به مقادیر موقتی یا  ،placeholderکافی است بر روی مقادیر مورد نظر دوبار کلیک نمایید.

-1-12-4قرار دادن فایل تصویری ( )imageدر پروژه
منوی محیط کاری  Android Studioرا باز نموده و سپس این مسیر را طی نمایید:
 .File ▸ New ▸ Vector Assertدر پی این کار یک فایل  drawableبرداری یا  vectorایجاد می
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شود .در زیر پروسه ی ایجاد آیکون  ic_tetheringدر محیط کاری  Android Studioبه نمایش
گذاشته شده است:
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-1-12-4افزودن یک منوی جدید ()menu resource
اگر پوشه ای به نام  menuتعریف نشده ،اکنون آن را ایجاد نمایید.
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یک فایل  XMLجدید به نام  mainmenu.xmlبرای این منو تعریف نمایید.

پس از آن می توانید فایل مزبور را از طریق تب  Textبه صورت دستی ویرایش کنید و یا تب
 Designرا باز نموده و از طریق  drag&dropمحتوای فایل را ویرایش نمایید.
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-1-12-6ایجاد فایل preference
اگر پروژه ی شما پوشه ی  /app/res/xmlندارد ،می بایست آن را ایجاد کنید.
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اکنون می توانید یک فایل  XMLدر پوشه ی  xmlایجاد کنید.
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-1-12-7مشاهده ی محتوای فایل های  logاپلیکیشن اندرویدی
جهت مشاهده ی محتوای  logو گزارشات ثبت شده از وقایع ،کلیدهای  Alt+6را همزمان فشار
دهید.

-13-1وظایف و  taskهای مربوط به برنامه نویسی Java
-1-13-1ایجاد کد ... toString ،Getter/Setter
جهت دریافت ساختمان یا اسکلت کد  setter ،getterو توابع سازنده ( )constructorبه صورت
آماده از محیط ،ابتدا منوی محیط کاری را باز نموده و سپس مسیر رو به رو را طی نمایید:
.Code ▸ Generate

-1-13-2استفاده از  Java 8در ساخت اپلیکیشن های اندرویدی
جدیدترین افزونه ی  Gradleقادر به ترجمه و  buildکدهای  Java 8است و کاملا با آن سازگار می
باشد .از ویرایش ( Gingerbreadورژن  9کتابخانه های اندروید) به بعد می توانید از قابلیت ها و
ابزار زیر استفاده نمایید:
 .1عبارت های Lambda
Java.util.function .2
از ویرایش  7.0اندروید به بعد می توانید از قابلیت ها زیر بهره بگیرید:
 .1متدهای  staticو پیش فرض ( interfaceمتدهایی که توسط  interfaceبرای پیاده سازی در
کلاس در اختیار توسعه دهنده قرار می گیرد)
 Repeatable annotation .2ها
 Stream .3ها
Reflection API .4
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جهت فعال سازی  Java 8در پروژه ،تنظیمات زیر را بکار ببرید .بخش های مهم  jackOptionsو
 compileOptionsهستند:
{ android
...
{ defaultConfig
...
{ jackOptions
enabled true
}
}
{ compileOptions
sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
}
}

-1-13-3استفاده از  live templateو تکه کدهای آماده در کد برنامه ی خود
محیط کاری  Android Studioبرای  taskها و وظایف معمول در  javaو  androidتکه کدهای
آماده ارایه می دهد .لیست زیر پرکاربردترین آن ها را با ذکر کاربرد هر یک ،عنوان کرده است:
 – Toast .1یک  Toastجهت نمایش پیغامی مختصر به صورت زودگذر برای کاربر ،تعریف
می کند.
 – fbc .2متد  findViewByIdرا همراه با تبدیل در اختیار شما قرار می دهد.
 – const .3یک ثابت یا  constantتعریف می کند.
به منظور مشاهده ی لیست کاملی از  templateهای یاد شده ،این مسیر را طی نمایید:
.File ▸ Settings ▸ Editor ▸ Live Templates

-14-1کار با نرم افزار کنترل نسخه ی Git
 Clone-1-14-1یا کپی کردن یک Git repository
برای ایجاد یک کپی محلی از  repositoryمورد نظر ،این مسیر را طی نمایید▸ VCS ▸ Checkout :
Version Control ▸ Git
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-1-14-2کپی کردن یک  repositoryازGithub
Version Control ▸ Github ▸ Checkout

-15-1نظارت بر مصرف حافظه ()Memory Monitor
به منظور مشاهده ی میزان حافظه ای که برنامه مصرف می کند ،ابتدا باید اپلیکیشن را اجرا نموده
و حین اجرای آن Android Monitor ،را باز کنید .پس از کلیک بر روی تب Memory ،Monitors
 Monitorرا باز نمایید.

-16-1استفاده از  Gradleدر محیط برنامه نویسی IntelliJ
-1-16-1محیط توسعه ی  IntelliJو قابلیت پشتیبانی از Gradle
محیط  IntelliJبا تنظیمات پیش فرض خود به راحتی از  Gradleپشتیبانی می کند.

Gradle project view-1-16-2
برای نمایش  ،Gradle projectsاین مسیر را طی نمایید.View ▸ Tool Buttons :
با این کار یک نوار ابزار عمودی در سمت راست محیط به نمایش در می آید .با کلیک بر روی دکمه
ی میانی Gradle Projects ،را باز نمایید.
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-1-16-3راه اندازی  taskهای Gradle
بر روی یکی از  taskها در  Gradle Projectsکلیک نمایید تا اجرا شود.

-1-16-4وارد کردن ( )importیک پروژه ی آماده ی  Gradleدر محیط برنامه
نویسی IntelliJ
پروژه ی جاری را بسته (  )File ▸ Close Projectو سپس بر روی لینک  Import Projectکلیک نمایید.
پس از آن مراحلی که در تصاویر زیر نمایش داده شده را به ترتیب دنبال کنید.
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-1-16-5مشاهده ی نتیجه ی تمامی تست های اجرا شده
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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-17-1انتقال پروژه از محیط  Eclipseبه Android Studio
به منظور انتقال پروژه از محیط کاری  Eclipseبه  Android Studioاین مراحل را به ترتیب دنبال
نمایید:
 .1داخل محیط  ،Android Studioتمامی پروژه های باز را ببندید .به دنبال این کار صفحه ی
 Welcomeبه نمایش در می آید.در این صفحه بر روی لینک Import Non-Android
 Studio projectکلیک نمایید.
 .2به پوشه ی پروژه رفته و دکمه ی  OKرا کلیک نمایید.

-1-17-1ویرایش  keybindingجهت استفاده از  bindingهای Eclipse
(تغییر تنظیمات صفحه کلید)
برای اینکه سرعت کار شما در محیط جدید افزایش یابد ،ابتدا  keybindingاندروید استودیو را به
 keybindingمحیط کاری  Eclipseتغییر دهید.
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-1-2آموزش  Intentدر Android
این مبحث به آموزش نحوه ی استفاده از  Intentجهت برقراری ارتباط بین کامپوننت ها و اجزا نرم
افزاری مختلف اندروید می پردازد.

-2-1-1اجرا و راه اندازی دیگر کامپوننت ها و اجزا نرم افزاری اندروید به
وسیله ی  intentها (تبادل اطالعات بین اجزا و کامپوننت های مختلف به وسیله
ی آبجکت های )intent
 Intentها پیغام هایی هستند که به واسطه ی آن ها از سیستم تقاضای انجام کار یا عملیات
خاصی را می کنید .در واقع با استفاده از آبجکت  intentمی توانید بین کامپوننت های مختلف یک
اپلیکیشن و حتی کامپوننت های نرم افزاری دیگر اپلیکیشن ها تعامل بر قرار نمایید و اطلاعات رد
و بدل کنید .برای مثال ،یک  Activityمی تواند  activityدیگر را جهت عکس گرفتن اجرا کند.
به وسیله ی  intentها می توانید  serviceها و  Activityها را اجرا کنید یا مقادیری را از یک
 activityبه  activityدیگری ارسال نمایید.
 Intentها آبجکت یا نمونه هایی از جنس کلاس  android.content.Intentهستند .کد شما می
تواند آبجکت های  intentرا به سیستم اندروید ارسال کرده و صریحا اعلام کند کدام کامپوننت ها
هدف و مد نظر شما هستند .به طور مثال ،می توانید یک  activityرا به کمک متد )(startActivity
راه اندازی کنید (تعریف کنید که این  intentباید فقط به قصد اجرای  activityبکار گرفته شود).
داده های مورد نظر را می توانید برای ارسال به  activityدیگر داخل  Bundleقرار دهید .داده
هایی که داخل این آبجکت قرار دادید توسط کامپوننت مد نظر دریافت و مورد استفاده قرار می
گیرد.
در سیستم اندروید استفاده ی مجدد از دیگر کامپوننت های اپلیکیشن تحت عنوان  taskشناخته
می شود .یک اپلیکیشن می تواند برای انجام عملیات خاصی به دیگر کامپوننت های اندروید
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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این کامپوننت به اپلیکیشن جاری تعلق ندارد .سپس در این کامپوننت عکس دلخواه را انتخاب کرده
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.

-2-1-2راه اندازی  Activityها به وسیله ی آبجکت intent
به منظور راه اندازی یک  ،activityمی توانید متد ) startActivity(intentرا بکار ببرید .این متد در
سطح آبجکت  Contextتعریف شده است .کلاس  Activityاز این کلاس پدر ارث بری داشته و
متعاقبا متد ذکر شده را نیز از این کلاس به ارث می برد و آن را در بدنه ی خود فراخوانی می کند.
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کد زیر نحوه ی راه اندازی یک  activityاز طریق آبجکت  intentرا به نمایش می گذارد:
# Start the activity connect to the
# specified class
;)Intent i = new Intent(this, ActivityTwo.class
;)startActivity(i

 Activityهایی که توسط  activityهای دیگر راه اندازی می شوند در اصطلاح sub-activity
خوانده می شوند.

-2-1-3راه اندازی  serviceها
گفتنی است که توسط  intentها می توان  serviceها را نیز راه اندازی نمود .کافی است متد
) startService(Intentرا فراخوانی نمایید.
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-2-1-4ارسال  intentهای صریح explicit/و ضمنیimplicit/
در اندروید دو نوع  intentوجود دارد intent .صریح و  intentضمنی.
 Intentصریح یا  explicitبرای صدا زدن و به اجرا در آوردن  serviceیا  Activityمشخصی مورد
استفاده قرار می گیرد .در این سناریو کاربر نمی تواند تصمیم بگیرد رخداد مورد نظر توسط کدام
کامپوننت انجام شود ،برای مثال شرایطی را در نظر بگیرید که برنامه ی کاربردی شما دو Activity
دارد و شما می خواهید از طریق  activityاول به  activityدوم راه پیدا کنید .در این حالت لازم
است از  intentصریح استفاده نمایید .به عبارت دیگر به منظور برقراری ارتباط بین بخش های
داخلی یک نرم افزار از  intentصریح استفاده می شود Intent .های ضمنی هدف و کامپوننت
مد نظر خود را با نام مشخص نمی کنند و معمولا برای راه اندازی کامپوننت دیگر نرم افزار ها
مورد استفاده قرار می گیرند .به بیان دیگر زمانی که می خواهید سیستم اندروید عملیاتی را انجام
دهد و برای شما چندان اهمیتی ندارد این کار توسط کدام  activityیا  serviceانجام می شود،
می بایست از  intentضمنی استفاده نمایید .در این سناریو سیستم اندروید تمامی کامپوننت
هایی که قابلیت انجام درخواست را دارند ،فهرست می کند و کاربر می تواند تصمیم بگیرد
درخواست توسط کدام کامپوننت اجرا شود.
کد زیر نحوه ی ایجاد یک  intentصریح و ارسال آن به سیستم  Androidجهت راه اندازی activity
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

همان طور که در بالا ذکر شد ،هنگامی که  intentدرخواست انجام عملیات خاصی را از سیستم
اندروید می کند ،اندروید تمامی نرم افزارهایی که برای اجرای این درخواست و عملیات ثبت شده اند
را شناسایی کرده و برای کاربر فهرست می کند .این کار توسط  intent filterصورت می پذیرد .برای
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
داده می شود .این کار توسط  intent filterامکان پذیر می باشد.
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کد زیر به سیستم اندروید اعلام می کند که یک صفحه ی وب را باز کند .تمامی مرورگر های نصب
شده بر روی سیستم که برای این  intentثبت شده اند ،لیست می شوند و کاربر یکی از آن ها را
برای مشاهده ی صفحه انتخاب می کند.
;))"Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://www.vogella.com
;)startActivity(i

-2-2انتقال و تبادل اطلاعات بین  activityها و  serviceها
-2-2-1ارسال داده به کامپوننت مقصد
در زمان تعریف یک  intentبایستی اطلاعات مرتبط با آن  intentرا نیز مشخص نمایید .در حقیقت
یک  intentمی تواند دربردارنده ی یک سری اطلاعات پایه ای پیرامون خود باشد همچون اینکه چه
عملیاتی باید انجام شود و چه نوع و غیره  ...برای هر نوع درخواست نیز ممکن است اطلاعات
بیشتری نیاز باشد .یک intent

می تواند همچنین داده های اضافی در نمونه ای از کلاس

(آبجکت)  Bundleداشته باشد که به راحتی از طریق متد )( getExtrasقابل بازیابی است.
شما می توانید داده های اضافی را مستقیما از طریق نسخه های  overloadشده ی متد
)( putExtraاز آبجکت های ( ،Intentنمونه ای از کلاس)  Bundleقرار دهید .داده های اضافی در
قالب جفت های کلید/مقدار هستند .کلید همیشه از نوع  Stringاست و مقادیر آن را می توانید از
نوع داده ای اولیه  float ،intیا آبجکت های از نوع  Parceable ،Bundle ،Stringو Serializable
تنظیم نمایید.
کامپوننت دریافت کننده می تواند به این اطلاعات از طریق توابع )( getActionو )( getDataآبجکت
 Intentدسترسی داشته باشد .خود آبجکت  Intentرا نیز می توان از طریق متد )( getIntentبازیابی
نمود.
کامپوننتی که دریافت کننده ی این  intentاست ،می تواند با فراخوانی )(getIntent() .getExtras
به داده های اضافی دسترسی داشته باشد .این عملیات در تکه کد زیر به نمایش گذاشته شده است.

141
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

;)(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

}

نمونه :استفاده از  intentجهت به اشتراک گذاری اطلاعات
اغلب اپلیکیشن های اندروید این امکان را به شما می دهند تا داده هایی را با کاربران که عضو
اپلیکیشن های  Gmail ،G+ ،Facebbokو  Twitterهستند به اشتراک بگذارید .در واقع می توانید
داده های مورد نظر را از طریق آبجکت  Intentبه یکی از این کامپوننت ها ارسال کنید .تکه کد زیر
روش استفاده از  intentجهت به اشتراک گذاری اطلاعات را نمایش می دهد:
// 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

-2-2-2بازیابی اطالعات از یک subactivity
یک  activityرا می توانید با اعمال دکمه ی بازگشت در نمایشگر گوشی خود پایان دهید .با فشردن
این دکمه ،متد )( finishفراخوانی می شود .چنانچه  activityمورد نظر با صدا خوردن متد
) startActivity(Intentاجرا شده باشد ،در آن صورت فراخواننده انتظار بازگشت هیچ نتیجه یا
بازخوردی از  activityمزبور را ندارد.
اگر  activityرا با فراخوانی متد )( startActivityForResultراه اندازی کرده باشید ،در آن صورت
 subactivityطبق انتظار ،نتیجه ای را برمی گرداند .با پایان یافتن  ،subactivityمتد
)( onActivityResultدر  subactivityفرخوانده می شود و شما می توانید عملیاتی را با توجه به
نتیجه بازگشتی انجام دهید.
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در فراخوانی متد )( startActivityForResultشما می توانید کدی ( )resultcodeجهت شناسایی
 activityراه اندازی شده تعریف نمایید .این کد به شما بازگردانده می شود activity .فراخوانده
شده نیز می تواند کدی داشته باشد که فراخواننده به کمک آن می تواند تشخیص دهد آیا activity
لغو شده یا خیر.

 Sub-activityبا استفاده از )( finishیک  intentجدید ایجاد کرده و داده ها را در آن می ریزد.
سپس به واسطه ی فراخوانی متد )( setResultنتیجه را تنظیم می کند.
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 (و ارسال کلاس ایجادstartActivityForResult() نمونه کد زیر نشان می دهد چگونه با اجرای متد
. نماییدtrigger  را فعال و به اصطلاحintent  یک،) به عنوان آرگومان به این متدintent شده 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-activity  راه اندازی شدهactivity ، را صدا می زنیدstartActivityForResult() زمانی که متد
.خوانده می شود
 به فراخوانندهintent  به دنبالش داده ها را از طریق آبجکت، بسته می شودsubactivity هنگامی که
. پیاده سازی می شودfinish()  این عملیات داخل بدنه ی.ی خود ارسال می کند
@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();
}

activity  در سطح کلاسonActivityResult()  متد،subactivity با 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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-3-2ثبت و معرفی  intent filterبرای intent
 Intent filter-2-3-1چیست؟
 Intentها رخداد یک اتفاق را به سیستم اندروید اعلان می کنند و در پی آن تمامی  Activityو
 Serviceهایی که برای آن اتفاق در سیستم ثبت شده اند ،صدا خورده و اجرا می شوندIntent .
ها معمولا عملیاتی که باید اجرا شوند را شرح داده و اطلاعاتی را نیز درباره ی عملیاتی که باید
اجرا شود ارائه می دهد .برای مثال ،اپلیکیشن شما می تواند جهت دسترسی به آدرس  URLخاص،
با استفاده از آبجکت  intentیک کامپوننت مرورگر را راه اندازی کند .در تکه کد زیر این عملیات به
نمایش گذاشته شده است.
;"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
اجرای درخواست  intentخاص و واکنش نشان دادن به آن هستند را شناسایی کند؟
در سیستم اندروید ،کامپوننت ها می توانند به وسیله ی  intent filterخود را برای عملیات یا داده
ای خاص ثبت کنند و در واقع اعلان نمایند که قابلیت انجام درخواست و عملیات  intentمورد نظر
را دارند .به بیانی دیگر  intent filterبا تعریف قابلیت های یک کامپوننت ،نوع  intentای که یک
 service ،activityیا  broadcast receiverقادر به پاسخ گویی آن است را مشخص می کند.
کامپوننت های اندروید  intent filterرا یا به صورت  staticو ثابت در فایل AndroidManifest.xml
تعریف می کنند و یا در خصوص  broadcast recieverبه صورت  dynamicو از طریق کدنویسی.
 Intent filterاز طریق  action ،categoryو  dataتعریف می شود (در فایل تنظیمات به وسیله ی
تگ ><intent-filter

می توانید فهرستی از actionهاcategory ،ها و  dataهایی را که با

هر کدام از کامپوننت های  service ،activityیا  broadcast receiverمرتبط هستند را معرفی کنید).
 intent filterمی تواند  meta dataنیز داشته باشد.
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زمانی که یک  intentبه سیستم اندروید ارسال می شود ،محیط ( )platformیا بستر اجرای android
دریافت کننده ی آن را شناسایی می کند .این کار را با استفاده از داده های موجود در آبجکت intent
انجام می دهد .در صورتی که چندین کامپوننت برای یک  intent filterثبت نام کرده و گوش بدهند،
در آن صورت سیستم اندروید لیستی از کامپوننت هایی که باید راه اندازی شده و پردازش یا
درخواست را اجرا کنند برای کاربر نمایش داده و به دنبال آن کاربر می تواند تصمیم بگیرد کدام
کامپوننت باید اجرا شود.

-2-3-2تعریف intent filter
همان طور که گفته شد سیستم اندروید به وسیله ی  intent filterتشخیص می دهد آیا یک برنامه
ی کاربردی قابلیت اجرای درخواست معینی را دارد یا خیر .در سیستم اندرو ید برنامه نویس می
تواند با استفاده از  intent filterامکاناتی که نرم افزار دارد را اعلان کند.
می توانید کامپوننت های اندرویدی خود را به وسیله ی  intent filterبرای  eventو رخدادهای
خاص معرفی کنید (در واقع به کامپوننت ها اعلان کنید که به رخدادهای مورد نظر گوش داده و
منتظر فعال شدن آن ها باشند) .در صورتی که این کار برای کامپوننت معینی انجام نشده باشد،
آنگاه فقط  intentهای صریح ( )explicitمی توانند آن کامپوننت را فراخوانی کنند .مبحث حاضر
نحوه ی ثبت یک کامپوننت برای  intentمعین را با ذکر مثال شرح می دهد .نکته ی مهم و کلیدی
این است که کامپوننت ها برای  mime-type ،actionمناسب ثبت نام کرده و گوش فرادهند و
( meta-dataاطلاعاتی پایه ای درباره ی  )intentمربوطه را دربر گیرد.
اگر شما چنین  intentای را به سیستم اندروید ارسال کنید ،سیستم تمامی کامپوننت هایی که برای
این  intentبه ثبت رسیده اند را شناسایی می کند .در صورتی که چندین کامپوننت برای این intent
ثبت شده باشند ،سیستم اندروید آن ها را برای کاربر لیست می کند و کاربر می تواند تصمیم بگیرد
با کامپوننت درخواست اجرا شود.

مثال :ثبت و تخصیص یک  activityبه عنوان مرورگر
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 زمانی که کاربر می خواهد یک صفحهintent  این. ثبت می کندintent  را برایactivity کد ز یر یک
. فعال شده و فراخوانی می گردد،ی وب را باز کند
<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 وintent  برایactivity  ثبت و تخصیص یک:مثال
ارسال اطلاعات
 همان طور که در کد زیر می بینید. ثبت می کندACTION_SEND  ویژه یactivity مثال زیر یک
intent-  می باشد (با استفاده ازtext/plain  حاضر تنها قادر به پردازش داده هایی از نوعactivity
). خود را مربوط به این داده اعلان یا ثبت کرده استfilter
<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 راintent  در آن صورت فقط، تعریف نکندintent filter اگر یک کامپوننت
.فراخوانی کند

 ها (ارسال پیغام به سیستمevent گوش فرا دادن به-4-2
)intent اندروید از طریق
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با استفاده از  intentها می توان پیغام هایی ( )broadcast messageرا به سیستم اندروید ارسال
کرد Broadcast receiver .می تواند به رخدادی گوش فرا داده ( registerکرده) و زمانی که رخداد
اتفاق افتاد ،از آن مطلع شود.
اپلیکیشن شما نیز می تواند به رخدادهای سیستم همچون دریافت ایمیل جدید ،بالا آمدن سیستم،
تماس جدید گوش فرا داده ،و متناسب با آن عکس العمل مربوطه را نشان دهد.

-5-2شناسایی  intent receiverهای مربوطه/بررسی اینکه آیا
یک کامپوننت به  intentخاصی گوش فرا می دهد/برای آن ثبت
شده یا خیر
گاهی لازم می شود برنامه نویس بررسی کرده و مطمئن شوید آیا کامپوننت خاص برای یک intent
ثبت شده و به آن گوش می دهد یا خیر .برای مثال ،می خواهید ببینید آیا  intent receiverخاصی
(یک کامپوننت) وجود دارد یا خیر ،و در صورت وجود آن کامپوننت قابلیت خاصی را در اپلیکیشن
خود فعال نمایید.
برای این منظور می توانید از کلاس  PackageManagerاستفاده کنید.
نمونه کد زیر بررسی می کند آیا کامپوننتی برای  intentمورد نظر ثبت شده است یا خیر .کافی
است  intentخود را ساخته و آن را به متد زیر به عنوان آرگومان ارسال کنید.
{ )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
}

با توجه به نتیجه ی بازگشتی می توانید اپلیکیشن خود را تنظیم کنید .برای مثال ،می توانید برخی
از آیتم های منو را غیرفعال ساخته یا پنهان نمایید.

تمرین :راه اندازی  activityبه وسیله ی  intentصریح
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 را راه اندازیsubactivity  یک، صریحintent تمرین زیر نشان می دهد چگونه با استفاده از یک
.نموده و به آن داده هایی را ارسال کنید

 اصلیlayout ساخت پروژه و فایل-2-5-1
 ایجاد کرده (این اسم راcom.vogella.android.intent.explicit یک پروژه ی جدید اندروید به نام
. نام گذاری نماییدMainActivity  آن راactivity  وارد نمایید) وpackage در فیلد
: را به صورت زیر ویرایش نماییدactivity  اینlayout حال 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>

 جدیدlayout ایجاد 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>

 دیگرactivity ایجاد یک-2-5-3
 تعریف نموده و کد موجود در بدنه ی این کلاس راResultActivity  دیگری به نامactivity کلاس
.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 نماییدAndroidManifest.xml  فوق را به فایلactivity کلاس
<?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 اندازیMainActivity  دیگری (کلاسacitivity  ذکر شده توسطactivity  از آنجایی که:نکته
. به آن اشاره می کنیمsubactivity  از این به بعد تحت عنوان،می شود

subactivity راه اندازی-2-5-4
MainActivity  را با کلیک بر روی یک دکمه در صفحه ی اصلی برنامه که همان کلاسSubactivity
 کد زیر شما را در خصوص پیاده سازی این عملیات راهنمایی. راه اندازی نمایید،محسوب می شود
 اپلیکیشن خود را طوری، ها در کد برنامهTODO  با نوشتن دستورات مناسب بجای.می کند
 راه اندازی شود (به محض کلیک بر رویOnClick()  با فراخوانی متدResultActivity بنویسید که
.) دوم هدایت کندactivity  اپلیکیشن کاربر را به،دکمه در صفحه ی اصلی
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);
}
}

 اپلیکیشن خود را راه اندازی نموده و مطمئن شوید که کاربر با کلیک،پس از اتمام این بخش از تمرین
. دوم راه پیدا می کندactivity  به،بر روی دکمه در صفحه ی اول اپلیکیشن
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-2-5-5انتقال داده (ارسال مقدار) از  activityاول به  activityدوم
()ResultActivity
کلاس  MainActivityمی بایست مقدار  EditTextرا به  subactivityارسال کند .برای این منظور
کافی است متد ) putExtra("yourKey", stringرا بر روی آبجکت  Intentبکار ببرید.

-2-5-6دریافت اطالعات ارسالی از  activityاول (داده های  )intentدر
ResultActivity
حال داده های ارسالی از  activityاصلی اپلیکیشن را از  Bundleکه بخشی از آبجکت  intentاست
با فراخوانی متد )( getIntent().getExtrasدر کلاس  ResultActivityبازیابی نمایید.
حال مقدار  extraرا با فراخوانی متد )" extras.getString("yourkeyبر روی آبجکت  bundleکه
در نتیجه ی فراخوانی متد )( getExtrasبدست آوردید ،بازیابی نمایید.
این مقدار می بایست داخل کلاس  TextViewبا  IDیا شناسه ی  displayintentextraجایگذاری
شود.

تمرین :بازیابی داده ها از ( ResultActivityانتقال داده ها از activity
دوم به  activityاصلی برنامه)
در تمرین زیر کدی به متن برنامه اضافه می کنید که با کلیک کاربر بر روی دکمه ی  Backدر
 activityدوم ،داده هایی را از  subactivityبه  activityاصلی اپلیکیشن ارسال کند.
برای نیل به این هدف ،متد )( finishرا در کلاس  ResultActivityپیاده سازی می کنید.
@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 نماییدfinish()  بدنه ی متد، ها در کد فوقTODO در جایگاه
Solve all TODOs.

 دوم) درactivity دریافت و ارزیابی داده های بازگشتی (ارسالی از-2-5-7
MainActivity کالس
 راهsubactivity  فراخوانی نمایید تاMainActivity  را در کلاسstartActivityForResult() متد
 را برای دریافت داده ازonActivityResult()  این کار به شما امکان می دهد تا متد.اندازی شود
activity  ازbundle  که همراه با آبجکتextra  حال داده های ارسالی. فراخوانی نماییدsubactivity
. استخراج نمایید،دوم ارسال شده
 نیز برای کاربر نمایش داده و اطمینان دهید کهToast  یک پیغامextra بد نیست همراه داده های
 کد زیر شما را در خصوص پیاده سازی این عملیات راهنمایی.داده ها طبق انتظار دریافت شدند
: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();
}
}
}
}
}

 هاintent  استفاده از:راه حل
. شما می بایست مشابه کد کلاس های زیر باشدactivity  پیاده سازی،با تکمیل این تمرین
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 اطلاعاتintent  استفاده از:تمرین
 کلیک بر روی این دکمه. خود اضافه نماییدactivity  مربوط بهlayout یک دکمه ی دیگر به فایل
 برای ارسال اطلاعات. را به اشتراک بگذاریدEditText می بایست این امکان را فراهم بیاورد تا متن
. قرار دهیدIntent.ACTION_SEND  می بایست مقدار مربوطه را در ثابت،از اپلیکیشن دیگر
 بر اساس تکه کد زیر درpublic void shareData(View view) سپس یک متد با این تعریف
. خود ایجاد نماییدactivity
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;)Intent sharingIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND
;)"sharingIntent.setType("text/plain
;)"sharingIntent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_TEXT, "REPLACE WITH YOUR TEXT
;)startActivity(sharingIntent

این متد را به وسیله ی  propertyیا خصوصیت  android:onClickدر فایل  layoutخود به دکمه ی
مربوطه متصل نمایید .سپس این برنامه را اجرا نموده و بر روی دکمه ی مورد نظر کلیک کنید .در
محیط شبیه ساز ،قاعدتا تنها برنامه ای که به این  intentگوش فرا می دهد و در سیستم اندروید
برای آن ثبت شده و متعاقبا مستقیما راه اندازی می شود ،اپلیکیشن ارسال  SMSمی باشد.

تمرین :تخصیص و ثبت یک  activityبه عنوان مرورگر
هدف اصلی
در تمرین زیر یک  activityرا در فایل  XMLخود به عنوان مرورگر ثبت می کنید .پس از این کار،
هر زمان که کاربر می خواهد آدرس  URLای که با  httpآغاز می شود را مشاهده کندactivity ،
ای ذکر شده ،برای پردازش  intentمربوطه در دسترس خواهد بود.
 activityنام برده کد  HTMLاین صفحه را دانلود کرده و آن را در یک  TextViewبه نمایش می
گذارد.

-2-5-8ایجاد پروژه
یک

پروژه

ی

اندروید

و

یک

activity

به

ترتیب

به

نام

های

 de.vogella.android.intent.browserfilterو  BrowserActivityایجاد نمایید.

-2-5-9ثبت و تخصیص یک  activityبه عنوان مرورگر
Attribute

های

android:name

و

android:scheme

را

در

فایل

تنظیمات

 AndroidManifest.xmlبه ترتیب با  Intent.Action_VIEWو " "httpمقداردهی نمایید .همچنین
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uses-permission اجازه ی دسترسی به اینترنت را از طریق تگ

manifest لازم است در فایل
.تنظیم نمایید

<?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 نماییدlayout حال 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 نماییدactivity کد 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
URL  را جهت مشاهده ی محتویات صفحه یintent  زمانی که یک.اپلیکیشن خود را نصب نمایید
 کاربر قاعدتا باید بتواند پیاده سازی سفارشی مرورگر شما را انتخاب،فراخوانی یا فعال می کنید
.کند
در این راستا یک دکمه ی اضافی به اپلیکیشن خود اضافه می کنید که با کلیک بر روی آن کد
. فراخوانی می شودintent
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;))"intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,Uri.parse("http://www.vogella.com
;)startActivity(intent

پس از انتخاب کامپوننت دلخواه از میان کامپوننت های پیشنهادی توسط سیستم ،کد  HTMLمورد
نظر ابتدا در حافظه بارگذاری شده ،سپس در المان رابط کاربری  TextViewبه نمایش در می آید.
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-2-5-11تبدیل اپلیکیشن به یک مرورگر واقعی
در صورت تمایل می توانید  TextViewرا با یک  WebViewجایگزین نموده و اپلیکیشن خود را به
یک مرورگر واقعی تبدیل نمایید WebView .خود درخواست  HTTPرا برای شما مدیریت و بارگذاری
می کند .کافی است آدرس  URLرا به واسطه ی متد  loadURLبه آن تخصیص دهید.

تمرین :انتخاب یک عکس به وسیله ی آبجکت intent
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هدف
 عکس دلخواه را از اپلیکیشن،intent مثال زیر نمایش می دهد چگونه می توان با استفاده از یک
. انتخاب نمود،های تخصیص یافته برای این منظور در سیستم اندروید

ایجاد پروژه
 وde.vogella.android.imagepick  به ترتیب با نام هایactivity یک پروژه ی جدید اندروید و یک
. ایجاد نماییدImagePickActivity
. را به صورت زیر ویرایش نماییدactivity_main.xml  مربوط بهlayout 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/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 نماییدactivity کد 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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با توجه به کدی که برای اپلیکیشن خود نوشته اید ،باید پس از اجرای آن بتوانید عکس دلخواه را از
 image libraryمستقر در دستگاه اندروید خود انتخاب نموده و سپس آن را به ImageView
تخصیص دهید.

تمرین :استفاده از  intentهای ضمنی جهت راه اندازی  activityها
هدف
تمرین زیر نحوه ی استفاده از  intentهای ضمنی جهت راه اندازی  activityها در سیستم اندروید
را برای شما شرح می دهد.

ایجاد پروژه
یک پروژه ی جدید و یک  activityبه ترتیب به نام های  de.vogella.android.intent.implicitو
 CallIntentsActivityایجاد نمایید.
در این مثال ،با پیاده سازی کلاس  ،Spinnerیک لیست کشویی ایجاد می کنید که به کاربر اجازه
می دهد تا خود تصمیم بگیرد کدام  intentرا فراخوانی کند .محتوای این لیست کشویی
( )Spinnerرا مقادیر  staticو ثابت تعریف خواهید نمود.
برای این منظور فایل  intents.xmlزیر را در پوشه ی  res/valuesایجاد نمایید.

><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

فایل  layoutمربوط به  activityمورد نظر را به صورت زیر ویرایش نمایید.
Change the layout file of the activity to the following.
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<?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>

 لازم است مجوزهای مربوطه را در فایل، های مورد نظر استفاده کنیدintent برای اینکه بتوانید از
 در واقع فایل تنظیمات اپلیکیشن شما می بایست. ثبت نماییدAndroidManifest.xml تنظیمات
.) در خود به صورت زیر داشته باشدuses-permission مجوزهای 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 نماییدactivity کد 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
از آن ها به اجرا و راه اندازی  activityهای مربوطه منتهی می شود.
توجه :اگر بخاطر داشته باشید ،شما هیچ اپلیکیشن مشخصی را به عنوان دریافت کننده ی intent
به طور صریح مشخص نکردید (تنها عملیاتی که باید انجام شود را قید نمودید ) .این امر به شما
اجازه می دهد تا  taskهایی با وابستگی کم ( )loosely coupledتعریف نمایید که قابلیت استفاده
از کامپونتت های اپلیکیشن های مختلف را فراهم می آورد (در این سناریو ،سیستم اندروید تمامی
کامپوننت هایی که برای این  intentتخصیص یافته و قابلیت اجرای درخواست آن را دارند ،شناسایی
کرده و لیستی از کامپوننت های مزبور را برای کاربر لیست می کند .سپس کاربر تصمیم می گیرد
 activityرا با کدام کامپوننت باز کند).
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-6-2مدیریت چرخه ی حیات  lifecycle /اپلیکیشن
مدیریت چرخه ی حیات life cycle/اپلیکیشن و  activityدر اندروید
این مبحث به شرح  life cycleیا چرخه ی حیات اپلیکیشن و  activityدر اندروید می پردازد.

در شرایط ایده ال ،کلیه ی اپلیکیشن هایی که کاربر در دستگاه اندروید خود راه اندازی می کند،
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
دستگاه ،کوچک بوده و دارای ظرفیت محدود می باشد .به منظور مدیریت بهینه ی این منابع
محدود سیستم اندروید این اجازه را دارد که فرایندهای در حال اجرا را متوقف کرده یا کامپوننت
های اندروید را بازیابی ( )recycleکند.
در صورتی که سیستم اندروید به این منابع نیاز داشته باشد ،طبیعتا باید این منابع را آزاد کند.
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

اولویت

1

وضعیت
فرایندprocess /
status

شرح

اپلیکیشنی که کاربر در حال تعامل با  activityآن می باشد
یا دارای سرویسی است که به این  activityمتصل است.
همچنین سرویسی که در حال اجرای یکی از متدهای
مدیریت چرخه ی حیات ( )lifecycle methodبوده یا
 broadcast receiverای که در حال فراخوانی و اجرای متد
)( onReceiveخود می باشد.

/Foregroundپیش
زمینه
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Table 1. Priorities

اولویت

شرح

وضعیت
فرایندprocess /
status

2

کاربر دیگر با  activityتعامل ندارد ،اما  activityهنوز (تا
اندازه ای) قابل مشاهده است یا اپلیکیشن مورد نظر
سرویسی دارد که توسط  activityقابل مشاهده اما
غیرفعال مورد استفاده قرار می گیرد.

قابل
مشاهدهVisible/

3

اپلیکیشن با یک سرویس در حال اجرا که ویژگی های  1یا 2
را ندارد.

Service

4

اپلیکیشنی که تمامی  activityهای آن متوقف شده و هیچ
سرویس یا دریافت کننده ای ندارد .سیستم اندروید تمامی
آن ها را در یک لیست  LRUنگه داشته و در صورت لزوم آن
هایی که از تار یخ آخرین بار استفاده ی آن خیلی می گذرد یا
کم ترین استفاده را داشته اند را از حافظه حذف می کند.

/Backgroundپس
زمینه

5

اپلیکیشنی که هیچ کامپوننت در حال اجرا و فعالی ندارد.

Empty

تمامی فرایندهایی که از اولویت  6برخوردار هستند (در رده ی " "Emptyقرار می گیرند) به لیست
 LRUاضافه می شوند و فرایندهایی که در ابتدای این لیست ها قرار دارند ،توسط out of memory
 killerنابود می شوند (برای آزاد سازی منابع از حافظه حذف می شوند) .حال چنانچه اپلیکیشنی
توسط کاربر مجددا راه اندازی شد ،آن اپلیکیشن به انتهای صف هدایت می شود و اولویت آن به 1
تغییر می یابد .این جریان در تصویر زیر به نمایش گذاشته شده است:
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فراخوانی متد )( getبرای یک آیتم سبب می شود آن آیتم به انتهای حافظه ی ) LRU (cacheانتقال یابد.

-7-2آبجکت application
هر زمان که یک کامپوننت راه اندازی می شود ،سیستم اندروید به صورت خودکار یک آبجکت application
ایجاد می کند که این آبجکت تحت یک فرایند جدید با  IDمنحصربفرد و مختص به یک کاربر خاص ایجاد می
شود .حتی اگر برنامه نویس آبجکت  applicationرا در فایل تنظیمات ( ،)AndroidManifest.xmlدر تگ
 applicationمشخص نکند ،سیستم اندروید به صورت پیش فرض یک نمونه از کلاس ( Applicationهمان
آبجکت  )applicationایجاد می کند (این آبجکت بیشتر برای نگهداری وضعیت و اطلاعات سراسری اپلیکیشن
مورد استفاده قرار می گیرد).

آبجکت ذکر شده یک سری توابع مربوط به مدیریت  lifecycleارائه می دهد که در زیر به هریک
همراه با عملکرد آن اشاره می کنیم:


)( – onCreateاین متد قبل از اینکه اولین کامپوننت های اپلیکیشن راه اندازی شوند،
فراخوانی می گردد .به عبارت دیگر این متد یک تابع  callbackاست و هنگامی که activity
برای نخستین بار اجرا می شود ،فراخوانی می گردد.
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)( – onLowMemoryزمانی صدا خورده می شود که کل سیستم با کمبود حافظه مواجه
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
بهینه استفاده کرده و میزان استفاده ی خود را تا حد امکان محدود کند .شما این متد را
بایستی زمانی پیاده سازی کنید که لازم باشد  cacheیا دیگر منابع غیر ضروری که برنامه
اشغال کرده را آزاد سازی نمایید.



)( – onTrimMemoryاین متد زمانی صدا خورده می شود که سیستم عامل احساس کند
که فرایند باید میزان استفاده ی خود از حافظه را کاهش دهد .این اتفاق (برای مثال) زمانی
می افتد که فرایند در وضعیت  backgroundقرار گرفته باشد و در این میان حافظه ی کافی
برای فعال نگه داشتن تعداد دلخواه فرایند پس زمینه ای وجود ندارد .به عبارت دیگر ،این متد
زمانی فراخوانده می شود که سیستم اندروید از اپلیکیشن درخواست استفاده ی بهینه از
حافظه/کاهش استفاده از آن را داشته باشد .این متد پارامترهایی دارد که از وضعیت جاری
اپلیکیشن خبر می دهند .برای مثال ،ثابت  TRIM_MEMORY_MODERATEبیانگر این است
که فرایند در اواسط لیست  LRUقرار دارد .در این شرایط طبیعتا آزاد سازی حافظه به سیستم
کمک می کند تا دیگر فرایندهای در حال اجرا را جهت بهبود کارایی کلی سیستم ،در انتهای
لیست مذکور نگه دارد.



)( – onTerminateتنها به منظور تست در محیط شبیه ساز بکار رفته و به هیچ وجه در
بستر اجرا نهایی (محیط  )productionاپلیکیشن فراخوانی نمی شود.



)( – onConfigurationChangedاین متد زمانی فراخوانده می شود که کامپوننت شما
در حال اجرا است و در این حین تنظیمات و  configurationدستگاه تغییر می کند.

لازم به توضیح است که آبجکت  applicationقبل از راه اندازی هر کامپوننتی ایجاد شده و حداقل تا
زمانی که کامپوننت دیگری از اپلیکیشن راه اندازی نشده ،به اجرا ادامه می دهد.

/LifeCycle-2-8چرخه ی حیات content provider
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هر زمان که  content providerمورد دسترسی قرار می گیرد ،این کامپوننت هیچگاه به صورت انفرادی و
جداگانه متوقف نمی شود .به بیانی روشنتر این کامپوننت تنها زمانی کاملا متوقف می شود که کل فرایند
اپلیکیشن خاتمه یابد.

/Lifecycle-9-2چرخه ی حیات Activity
-2-9-1وضعیت های مختلف یک activity
یک  Activityمی تواند بسته به نحوه ی تعاملی که کاربر با آن دارد ،در وضعیت های متفاوت
قرار داشته باشد .این وضعیت ها در جدول زیر تشریح شده است:
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Table 2. Activity state
وضعیتstate/

شرح

Running
در این وضعیت activity ،کاملا قابل مشاهده بوده و کاربر می تواند با آن
مستقیما تعامل داشته باشد.

(در حال اجرا و
قابل تعامل
مستقیم)

Activity is still visible but partially obscured, instance is running
but might be killed by the system.

Paused

در این وضعیت Activity ،همچنان قابل مشاهده است  ،اما نه به طور
کامل و به اصطلاح دیگر در  foregroundقرار ندارد .در واقع نمونه در
حال اجرا است ،اما ممکن است سیستم اندروید آن را از حافظه پاک کند
(.)kill
Activity is not visible, instance is running but might be killed by
the system.
 Activityقابل مشاهده نیست ،نمونه در حال اجرا است اما ممکن است
توسط سیستم از حافظه پاک شود.
Activity has been terminated by the system of by a call to
its finish() method.
در این وضعیت سیستم اندروید متد )( finishرا صدا زده و  activityمورد
نظر در پی اجرای شدن این متد از حافظه پاک شده است.

(متوقف شده
اما همچنان قابل
رویت)

Stopped
(متوقف شده و
غیر قابل رویت)
( Killedکاملا
نابود یا به
اصطلاح از
حافظه پاک شده
است)
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در نمودار زیر چرخه ی حیات یک  activityرا به همراه متدهای مهم آن مشاهده می کنید.

لازم به ذکر است که اندروید متدهای دیگری نیز جهت چرخه ی حیات در اختیار دارد ،اما موارد
استفاده از آن ها نادر است .به عنوان مثال می توان به متد )( onDestroyاشاره کرد.
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-2-9-2پایان یافتن  activityها توسط سیستم عامل
سیستم اندروید این اجازه را دارد که در راستای بهبود کارایی و بهینه سازی سرعت ،با  recycleکردن
 activityها (استفاده ی مجدد) ،منابعی را آزاد کند .گفته می شود که سیستم عامل اندروید می
تواند  activityها را فارغ از کل فرایند اپلیکیشن (به صورت منفرد) خاتمه دهد ،در حالی که واقعیت
چیز دیگری است .سیستم اندروید هیچگاه  activityهای فردی را  recycleنمی کند ،بلکه کل فرایند
را بر اساس قوانین مشخص پایان می دهد.

توجه :این یک باور غلط است که اندروید  activityهای منفرد را از حافظه پاک می کند .متاسفانه
این توضیح اشتباه در سایت رسمی توسعه اندروید نیز ذکر شده است .اما بنا به گفته ی Dianne
 Hackbornکه عضو تیم طراحان و توسعه دهندگان اندروید ،بخش پیاده سازی out of memory
 killerهست ،اندروید هیچگاه  activityها را به صورت منفرد خاتمه نمی دهد ،بلکه کل فرایند
میزبان  activityها را پایان می دهد.
توجه :یک  activityبرای اینکه اطلاعات و وضعیت خود را به درستی ذخیره کرده و بعده ها بتواند
آن را بازیابی کند ،ناگذیر است اطلاعات  stateرا در زمان مناسب ذخیره کند .همچنین ،در صورتی
که  activityهای غیر ضروری دیگر قابل مشاهده یا دسترسی نبودند ،می بایست عملیات غیر
ضروری را به منظور صرفه جویی در منابع سیستم متوقف کند.
برای متوقف کردن  listenerهای ( frameworkگوش فراخوان ها) و بروز رسانی های  ،UIمی
بایست متد )( onPauseرا فراخوانی کرده و سپس با استفاده از متد )( onStopداده های اپلیکیشن
را ذخیره نمایید .دو تابع نام برده حتما پیش از خاتمه یافتن  activityصدا خورده می شوند .با
فراخوانی )(onResume

می توانید دوباره  listenerها را تخصیص داده و در صورت لزوم،

بروز رسانی های  UIرا بر اساس داده های ذخیره شده از سر بگیر ید (مجددا راه اندازی نمایید).
علاوه بر مدیریت منابع ( ،)resource managementاندروید می بایست  activityها را در صورت
رخداد تغییر در تنظیمات دستگاه ،از نو ایجاد کند .آبجکت  Configurationدربردارنده ی تنظیمات و
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پیکربندی جاری دستگاه می باشد .اگر این تنظیمات تغییر کند activity ،های مجددا راه اندازی می
شوند چرا که لازم است برای این تنظیمات جدید از منابع resource/متفاوت استفاده کنند.

-10-2داده ها و اطلاعات ذخیره شده از آبجکت  activityجهت
بازگردانی  activityبه وضعیت قبلیActivity instance state/
همان طور که در بال ا ذکر شد ،هنگامی تنظیمات دستگاه تغییر می کند ،مثلا وضعیت و جهت
نمایش تغییر

می یابد activity ،برای اینکه متناسب با تنظیمات جدید نمایش داده شود ،باید

مقادیر و منابع متفاوتی را بخواند و از اینرو از نو ساخته می شود (ابتدا متد)( onDestroyصدا
خورده و بلافاصله متد )( onCreateفراخوانی می شود) .حال به منظور اینکه سیستم اندروید
بتواند  activityرا با تنظیمات جدید ،اما وضعیت قبلی بازگردانی کند ،ناچار نمونه ای از آن کلاس
را ذخیره می کند .سپس بر اساس داده های ذخیره شده activity ،را به حالت قبلی بازمی گرداند.
 Instance stateدر واقع داده های موقتی و غیر ماندگار هستند که باید در بازه ی زمانی تغییر
بین دو وضعیت نمایش (برای مثال بخاطر تغییر در تنظیمات دستگاه) بین  activityها (نمونه ی
ذخیره شده از  activityو نمونه ی مجدد ایجاد شده) پاس داده شود تا اطلاعات و انتخاب های
کاربر (اینک با تنظیمات جدید) به حالت قبل بازگردانی شود .این اپلیکیشن است که وظیفه ی
بازگردانی خود به حالت قبلی را دارد.
 Instance stateمعمولا جفت های کلید-مقدار هستند که از  activityخاتمه یافته ،در آبجکت
 Bundleذخیره می شوند و جهت بازگردانی وضعیت  activityبه حالت قبلی (وضعیتی که کاربر
در آن اپلیکیشن را ترک کرد) مورد استفاده قرار می گیرند.
سناریویی را در نظر بگیرید که کاربر با نوار پیمایش به پایین یک لیست می رود ( )ListViewکه
در آن هزاران آیتم وجود دارد و در این میان  activityحذف و مجددا ساخته می شود .طبیعتا کاربر
دوست ندارد موقعیت جاری خود را در این لیست بسیار بزرگ از دست بدهد و دوباره مجبور به
پیدا کردن آن شود .از اینرو موقعیت جاری کاربر باید حفظ شده و پس از ایجاد  activityدوباره
کاربر به آن بازگردانده شود.
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برای این منظور متد )( onSaveInstanceStateصدا خورده شده و وضعیت نمونه را در قالب یک
آبجکت  Bundleدر خود ذخیره می کند .آبجکت  Bundleمی تواند انواع داده ی اولیه ،آرایه،
رشته String/و  Objectهایی از جنس  Parcelableو  Serialisableرا در خود ذخیره کند.
داده های ذخیره شده در کلاس  ،Bundleدر زمان راه اندازی مجدد  activityمورد نظر به عنوان
پارامتر به متدهای )( onCreateو )( onRestoreInstanceStateارسال می شوند.
در

صورت

بازنویسی

()override

پیاده

سازی

توابع

)(onSaveInstanceState

و

)( ،onRestoreInstanceStateلازم است پیاده سازی کلاس پدر ( )super implementationرا نیز
فراخوانی نمایید زیرا  viewهای پیش فرض اندروید داده های خود را به واسطه ی فراخوانی
 View.onSaveInstanceStateاز متد )( onSaveInstanceStateذخیره می کنند .برای مثال،
 EditTextمحتوای خود را از طریق فراخوانی پیش فرض این متد ذخیره می کند.
با استفاده از دو تابع )( onRestoreInstanceStateو )( onCreateمی توانید  instance stateیک
 activityرا (در صورتی که  activityنابود شده و مجددا ساخته شد) بازسازی نمایید.
توجه :برای بازگردانی وضعیت ( activityبازیابی  )instance stateتوصیه می کنیم از متد
)( onRestoreInstanceStateاستفاده نمایید .این روش تنظیم و راه اندازی اولیه  activityرا از
بازگردانی وضعیت آن به حالت قبلی ( )instance stateجدا می سازد.
اگر کاربر با  activityتعامل داشته و سپس دکمه ی  Backرا فشار دهد یا اینکه متد )( finishآن
 activityصدا خورده شود activity ،مورد نظر از پشته ی جاری  activityها حذف شده و recycle
می شود .در چنین شرایطی ،هیچ ( instance stateداده ی ذخیره شده ای از وضعیت activity
وجود ندارد که بخواهد بازگردانی شود) برای بازگردانی وجود ندارد ،از اینرو متد
)( onSaveInstanceStateهیچگاه فراخوانی نمی شود.
حال چنانچه کاربر با  activityتعامل داشته و بعد دکمه ی  Homeرا فشار دهد ،اطلاعات مربوط به
وضعیتactivity

 activity instance /می بایست ذخیره شود .در پی این رخداد ،متد
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)( onSaveInstanceStateفراخوانده می شود و اطلاعات مربوط به وضعیت  activityرا در خود
ذخیره می کند .اکنون اگر کاربر به اپلیکیشن بازگردد یا به عبارتی آن را مجددا راه اندازی کند ،سیستم
عامل اندروید آخرین  activityکه هنگام ترک اپلیکیشن فعال و در حال اجرا بود را فراخوانی می کند.
در واقع زمانی که  activityمجددا راه اندازی می شود ،آبجکت ( Bundleحامل داده های ذخیره شده
از وضعیت  )activityدر اختیار متدهای )( onRestoreInstanceStateو )( onCreateقرار می گیرد.
توجه :در صورتی که کاربر دکمه ی بازگشت را فشار دهد ،متد )( onSaveInstanceStateصدا زده
نمی شود .توجه داشته باشید که از این روش نباید به هیچ وجه برای ذخیره ی داده هایی که می
بایست ماندگار شوند ،استفاده نمایید.

-11-2آبجکت های جاوایی که در صورت تغییر در تنظیمات
دستگاه باید بین نمونه های  activityپاس داده شوند
در صورتی که تنظیمات دستگاه ( )configurationحین اجرای  activityتغییر کند ،آن  activityاز
بین رفته و مجددا جهت تطبیق خود با شرایط جدید و بارگذاری منابع جدید ،مجددا ایجاد می شود.
سیستم اطلاعات  activityرا جهت بازگردانی وضعیت اپلیکیشن به قبل ذخیره کرده و با راه اندازی
مجدد  ،activityبه این نمونه ( ) activityپاس داده می شود .این اطلاعات که از  activityقبلی
ذخیره شده و به  activityجدید پاس داده می شود ،در واقع داخل آبجکت های جاوایی ذخیره می
گردد .در ویرایش های قبلی اندروید ذخیره و بازگردانی این آبجکت ها توسط
)( getLastNonConfigurationInstanceو )( onRetainNonConfigurationInstanceقابل
دسترسی و بازیابی بودند .اما این دو متد دیگر منسوخ هستند و در  APIهای جدید بهتر است برای
ذخیره ی آبجکت هایی که می بایست بر اثر تغییر در تنظیمات یا کانفیگ بین نمونه های کلاس
 activityرد و بدل شوند ،از  headless fragmentها استفاده نمایید.
توجه :اگر از متد )( onRetainNonConfigurationInstanceاستفاده می کنید ،در آن صورت نباید
آبجکتی از  activityرا به نمونه ی بعدی آن (که خود از قبل اشاره گری به آبجکت اولیه activity
دارد) ارسال نمایید .چرا که این کار هدر رفتن حافظه ( )memory leakرا به دنبال دارد .بدین معنی
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که  garbage collectorقادر نخواهد بود نمونه ای از  activityرا که هنوز اشاره گری به آن در
آبجکت جدید وجود دارد ،حذف نموده و حافظه را آزاد کند.

-12-2مدیریت  configurationو تنظیمات
-2-12-1جلوگیری از نابود و مجدد ایجاد شدن  activityبر اثر تغییر در
تنظیمات و وضعیت برنامه
همان طور که در بالا ذکر شد activity ،بر اثر تغییر در تنظیمات و وضعیت دستگاه ( config
 ) changeاز بین رفته و جهت تطبیق با تنظیمات جدید و همچنین بارگذاری  resourceهای جدید،
دوباره ساخته می شود.
تغییر در تنظیمات ممکن است به دنبال یک  eventکه از خود دستگاه اندروید اعلان یا صادر می
شود و مربوط به برنامه ی جاری می باشد ،اتفاق بیافتد.
اطلاعات مربوط به تنظیمات جاری دستگاه در نمونه ای از کلاس  Configurationذخیره می شود.
در واقع  Configurationیک کلاس است که تمامی اطلاعات مربوط به تنظیمات جاری دستگاه
را تعریف می کند و این اطلاعات می توانند منابع و محتوای مورد نیاز اپلیکیشن را تحت تاثیر قرار
دهند .کلاس مزبور هم می تواند تنظیمات تعریف شده توسط کاربر (همچون  locale listو
 = scalingمقیاس بندی به صورت پویا) را شامل شود و هم تنظیمات دستگاه نظیر حالت دریافت
ورودی ( ،)input modeاندازه ی صفحه یا وضعیت و جهت نمایش.
به عنوان مثال زمانی که کاربر با چرخاندن دستگاه ،وضعیت نمایش و چیدمان را تغییر می دهد (از
نمای عمودی به افقی تغییر می دهد) ،در این هنگام سیستم اندروید متوجه می شود که activity
جهت تطبیق با شرایط جاری ،لازم به بارگذاری منابع جدید دارد .از اینرو  activityکنونی را نابود کرده
و بار دیگر با تنظیمات جدید آن راه اندازی می کند.
هنگامی که  activityنابود و مجدد ساخته می شود ،برنامه نویس می بایست اطمینان حاصل کند
که نمونه ی جدید  activityبا اطلاعات مربوط به وضعیت قبلی ایجاد و بارگذاری شود .سیستم
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اندروید ابزار و روش های مختلفی برای این منظور ارائه می دهد .در محیط  emulatorمی توانید
با فشردن کلیدهای  Ctrk+F11به راحتی تغییر در وضعیت و جهت نمایش را شبیه سازی نمایید.
می توانید  activityرا طوری در فایل  XMLتعریف کنید که نسبت به برخی از تغییرات در وضعیت
و تنظیمات بی تفاوت باشد و به تبع از راه اندازی مجدد  activityدر موارد مزبور جلوگیری نمایید.
کافی است در فایل تنظیمات  AndroidManifest.xmlخود ،داخل تگ  ،activityخصیصه
( configChanges )attributeرا با مقدار مربوطه تنظیم نمایید.
 Activityزیر طوری تنظیم شده که در صورت رخداد تغییر در وضعیت نمایش یا موقعیت صفحه
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

توجه :بهتر است برای مدیریت تغییر در تنظیمات ،بجای  attributeفوق از روش های دیگر نظیر
فریم ورک  loaderیا  fragmentهای فاقد  )headless fragments( UIاستفاده نمایید .در آینده به
شرح مفاهیم نام برده خواهیم پرداخت.

-2-12-2ثابت کردن وضعیت نمایش ( )orientationیک activity
این امکان برای شما وجود دارد که  activityرا در فایل تنظیمات  AndroidManifest.xmlطوری
تعریف کنید که فقط در یک وضعیت یا نمای ( )orientationخاص نمایش داده شود .برای مثال
فایل  XMLزیر یک  activityتعریف کرده که تنها در حالت و نمای افقی ( )landscapeبه کاربر
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>

Lifecycle  بررسی:تمرین
ایجاد پروژه
. ایجاد کنیدcom.vogella.android.lifecycle.activity یک پروژه ی جدید به نام
 هایevent  رخدادها یا، هاnotification کلاسی با پیاده سازی زیر تعریف کنید که از طریق
.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 نیازactivity ایجاد-2-12-3
 اول باید از طریق یکActivity . بالا را به ارث می برندactivity  دیگر ایجاد کنید کهactivity دو
. اکتیویتی دوم را راه اندازی کند،intent
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
}
}

توجه :بایستی هر دو  activityرا در فایل تنظیمات ( )manifestتعریف نمایید.

تست اپلیکیشن
اپلیکیشن خود را اجرا کرده و اطمینان حاصل کنید همه چیز طبق برنامه اتفاق می افتد.
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پس از راه یابی به  activityدوم و مشاهده ی محتویات آن ،دکمه ی بازگشت را در این activity
(صفحه ی دوم اپلیکیشن) فشار دهید .خواهید دید که متد )( onSaveInstanceStateفراخوانی
نشده و به تبع آن وضعیت  activityجاری ذخیره نمی شود .می توانید تشریح کنید چرا این متد
صدا خورده نمی شود!

183
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

 خواهید. را فشار دهیدhome  دکمه ی، دوم یا همان صفحه ی دوم اپلیکیشنactivity حال در
activity  صدا خورده شده و وضعیتonSaveInstanceState()  متد،دید که به دنبال این رخداد
. علت فراخوانده شدن این متد را شرح دهید.جاری ذخیره می شود
) محیط شبیهorientation(  جهت نمایش. یا صفحه ی دوم اپلیکیشن را اجرا نماییدactivity حال
 آیا. صدا زده می شوندlifecycle ساز را تغییر داده و دقت کنید که کدام متدهای مربوط به
. دوم مجددا راه اندازی می شودactivity  اول نیز دوباره ساخته می شود یا فقطactivity
Developer (  را در بخش تنظیمات مربوط به توسعه دهندهDon’t keep activities گزینه ی
. بار دیگر دقت کنید کدام متدها فراخوانده می شوند.) فعال نماییدOptions

activity بازگردانی وضعیت نمونه-2-12-4
 (لیست کشویی) بهSpinner ابتدا آرایه ای از نوع رشته تعریف کرده و سپس یک آبجکت
 فایل، زیرXML  در کد. اول خود اضافه نمایید که مقادیر آن از این آرایه پر می شودactivity
. اول را مشاهده می کنیدactivity  مورد استفاده یlayout  وstrings.xml
<?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

184
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

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>

 یا همان لیست کشویی را به صورت خودکارSpinner اندروید وضعیت و اطلاعات مربوط به آبجکت
) در واقع سیستم اندروید خود وضعیت جاری آبجکت مزبور (همچون انتخاب کاربر.بازگردانی می کند
را ذخیره کرده و در صورت تغییر در تنظیمات اپلیکیشن یا دستگاه و همچنین راه اندازی مجدد
. آن را به وضعیت قبلی بازگردانی می کند،) و بازسازی آنactivity  ها (نابود شدنactivity
source  را حذف کرده و آن را در کد برنامه (از طریقlayout حال مقادیر ثابت آرایه در فایل
. تخصیص دهیدSpinner ) به آبجکتcode
// 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);

. خود نیز حذف نماییدlayout مقادیر 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 خودکارSpinner اطمینان حاصل نمایید که وضعیت آبجکت
.بازگردانی می شود
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بخش سوم :

-13-2مبحث امنیت و مجوزهای دسترسی در اندروید
()Security&Permission
-2-13-1مفهوم امنیت در اندروید
سیستم اندروید به هنگام نصب یک اپلیکیشن بر روی دستگاه ،یک ( GIDشناسه ی یکتا که به گروه
کاربری خاص تخصیص می یابد) و ( UIDشناسه ی یگانه ی کاربری) به آن اپلیکیشن اختصاص می
دهد .در واقع تمامی فایل های یک آپلیکیشن در انحصار این کاربر یا به اصطلاح  privateهستند
و به تبع دیگر اپلیکیشن ها اجازه ی دسترسی به این فایل ها را ندارند .علاوه بر آن ،هر اپلیکیشن
اندروید تحت فرایند اختصاصی خود اجرا و راه اندازی می شود .از اینرو ،به واسطه ی این ویژگی
هسته ی  ، Linuxهر اپلیکیشن اندرویدی از دیگر برنامه های کاربردی در حال اجرا کاملا مستقل و
مجزا است .در صورتی هم که یک اپلیکیشن اندروید می بایست بر حسب نیاز اطلاعاتی را با یک
اپلیکیشن دیگر رد و بدل کرده و آن ها را به اشتراک بگذارد ،این اتفاق بایستی به صورت صریح و
توسط یک کامپوننت نرم افزاری که وظیفه ی آن انتقال داده می باشد همچون یک  serviceیا
 content providerصورت گیرد.

-2-13-2مفهوم مجوزهای دسترسی در اندروید
اندروید از یک سیستم تخصیص مجوز برخوردار است که ویژه ی هر  taskیا عملیات مجوزها و
سطوح دسترسی خاصی معین می کند .در حقیقت هر اپلیکیشن می تواند جهت انجام عملیات
خاص ،مجوزهای لازم را از این سامانه درخواست نماید .برای مثال ،یک برنامه ی کاربری می تواند
از سیستم تخصیص مجوز ،درخواست دسترسی به اینترنت را داشته باشد.
سیستم مزبور سطوح مختلفی برای مجوزها دارد که به آن در اصطلاح  protection levelگفته
می شود.
لازم به توضیح است که مفهوم مجوز از کتابخانه های اندروید ،نسخه ی  )API level( 23تغییر کرده
است .قبل از ویرایش مذکور ،یک اپلیکیشن حین نصب مجوزهای مورد نیاز و درخواست خود را به
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کاربر اعلان

می کرد .اما از  API 23به بعد دیگر تنها در زمان اجرای برنامه مجوزهای لازم را

از کاربر درخواست می کند.
اپلیکیشن های اندروید مجوزهای مورد نیاز خود را در فایل تنظیمات اندروید ( )manifestاعلان
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.

-2-13-3سیستم مدیریت و تخصیص مجوز در اندروید پیش از API 23
قبل از ویرایش  23کتابخانه های اندروید ،مجوزهای مورد نیاز قبل از نصب اپلیکیشن از کاربر
درخواست

می شدند .کاربر تصمیم می گرفت که آیا مجوزهای مربوطه باید به برنامه داده

شوند یا خیر .چنانچه کاربر مجوز مورد درخواست اپلیکیشن را تایید نمی کرد ،در آن صورت اپلیکیشن
م ورد نظر به هیچ وجه بر روی دستگاه نصب نمی شد .اگر مجوز لازم را حین نصب به اپلیکیشن
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.

-2-13-4سیستم تخصیص مجوز از  API 23به بعد (اعطای مجوز به هنگام
اجرا برنامه)
ویرایش  6.0سیستم عامل اندروید ،Marshmallow ،یک  permission modelجدید را معرفی کرد
که طی آن مجوزهای لازم ،در زمان اجرای اپلیکیشن از کاربر درخواست می شود .بنابراین اگر
اپلیکیشنی که در دست توسعه دارید ،ویژه ی این نسخه طراحی شده ( targetsdkversionآن را
بر روی  23تنظیم کرده اید) ،لازم است از مدل تخصیص مجوز جدید استفاده نمایید.
در اندروید دو سطح دسترسی و امنیت به شرح زیر تعریف شده است:


 : Normalدر این سطح ،مجوزهایی درخواست می شود که به اطلاعات ،فایل ها شخصی
کاربر یا فعالیت و عملیات دیگر اپلیکیشن ها لطمه ای وارد نمی کند (به بخش های حساس
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. به عنوان مثال می توان به مجوز تنظیم منطقه ی زمانی اشاره کرد.)دسترسی ندارد
.مجوزهایی که در این سطح هستند معمولا به صورت خودکار به اپلیکیشن اعطا می شوند
 اغلب با اطلاعات شخصی کاربر سروکار دارند، مجوزهای مربوط به این سطح:Dangerous



و حتی ممکن است این اطلاعات یا فرایندهای مربوط به اپلیکیشن های دیگر را دستکاری
. به عنوان مثال می توان به اجازه ی دسترسی به اطلاعات مخاطبین کاربر اشاره کرد.کنند
.این دست از مجوزها باید در زمان اجرای اپلیکیشن از کاربر درخواست می شوند
 می توان از متد،برای بررسی اینکه آیا مجوز خاصی به اپلیکیشن داده شده یا خیر
. استفاده نمودcheckSelfPermission
// 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 کنیدcallback  شما یک،هنگامی که از کاربر درخواست اعطای مجوز می شود
@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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-14-2پیاده سازی  listیا  gridجهت نمایش آیتم ها در اندروید
پیاده سازی ( listنمای فهرستی) و ( gridنمای جدولی و خانه بندی شده همراه
با سطر و ستون) در اپلیکیشن های اندروید به وسیله ی کالس/ویجت
RecyclerView
این آموزش نحوه ی استفاده از /widgetکامپوننت رابط کاربری ( RecyclerViewجهت پیاده سازی
لیست های پیچیده) در اپلیکیشن های مبتنی بر اندروید را به شما آموزش می دهد.

-2-14-1استفاده از  listیا  gridدر اپلیکیشن اندروید
نمایش آیتم ها در قالب یک ( listبا نمای فهرستی) یا ( gridبا نمای جدولی و به صورت خانه بندی
شده) در اپلیکیشن های تحت موبایل یک الگوی کاملا معمول و پرکاربرد است که به فور شاهد آن
هستید .کاربر در مقابل خود مجموعه ای از آیتم های مرتب و سازماندهی شده را می بیند که به
راحتی به وسیله ی یک نوار اسکرول قابل پیمایش می باشد .حال این مجموعه می تواند یک ،list
 gridیا هر ساختار سازمان دهی شده ی دیگری از داده ها باشد .تصویر زیر یک  activityبا این
نما را به نمایش می گذارد.
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کاربر با این مجموعه از آیتم ها از طریق  eventهایی که با لمس نمایشگر اتفاق می افتند ( touch
 )eventیا نوارابزار ( )toolbarتعامل می کند .هر یک از این المان ها می تواند برای کاربر قابل
انتخاب باشد .در پی کلیک کاربر بر روی یک المان ،ممکن است  toolbarبروز رسانی شود یا به
طور کلی یک صفحه ی جدید با جزئیات فراوان به نمایش در آید.
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-2-14-2استفاده از  RecyclerViewجهت پیاده سازی لیست های پیچیده
 RecyclerViewیک 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.
 RecyclerViewدر واقع نسخه ی جدیدی از  ListViewو  GridViewاست که توسط چارچوب نرم
افزاری ( )frameworkاندروید در اختیار توسعه دهنده قرار می گیرد Recycler view .تعدادی زیادی
از مشکلات و کاستی هایی که در  widgetهای قبلی وجود داشت را برطرف نموده و سبکی از
برنامه نویسی را اعمال می کند کند که افزایش کارایی و سرعت در اجرای اپلیکیشن را به دنبال دارد.
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.
 RecyclerViewبه شما اجازه می دهد تا از  layout managerهای مختلف برای مدیریت چیدمان و
موقعیت دهی آیتم ها استفاده نمایید RecyclerView .برای پیاده سازی لیست و نمایش آیتم ها با
سه کلاس همکاری دارد ViewHolder .که وظیفه ی نگهداری یک المان در لیست را برعهده دارد
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(تمامی المان هایی که در لیست مشاهده می کنید ،اشاره گر یا متغیری متناظر در آبجکت view
 holderدارند) .دومین المان ،کلاس  adapterهست که  viewیا همان المانی که در لیست قرار می
گیرد را ساخته ،آن را در  viewholderقرار می دهد و در نهایت داده ها را به هر  viewمتصل یا bind
می کند .و اما آخرین المان  LayoutManagerهست که چگونگی چیدمان و نمایش المان ها در
لیست را مدیریت می کند (لیست را با نمای افقی ،عمودی ،به صورت جدول بندی شده نمایش
دهد).
 ViewHolderیک کلاس  staticو درون ساخته در  adapterاست که اشاره گری ( referenceو
متغیری متناظر) به  viewمربوطه نزد خود نگه می دارد .با نگه داشتن اشاره گر به این  viewها در
کلاس مزبور ،توسعه دهنده می تواند از فراخوانی مکرر متد )( findViewByIdجهت بروز رسانی
 widgetها با داده های جدید خودداری کند (که در نهایت صرفه جویی در منابع و افزایش کارایی
اپلیکیشن را در پی دارد).

 Adapter-2-14-3ها
همان طور که در بالا اشاره شد ،دومین المان ،کلاس  adaptorهست که  viewیا همان المانی که
در لیست قرار می گیرد را ساخته ،آن را در آبجکت  viewholderقرار می دهد و در نهایت داده ها را
به هر  viewمتصل یا  bindمی کند .کلاس  adapterدر واقع وظیفه ی مدیریت  data modelرا بر
عهده داشته و آن را با توجه به هر المان در لیست (ویجت  )RecyclerViewتنظیم یا بروز رسانی
می کند .کلاس نام برده ویژگی ها و متدهای کلاس  RecyclerView.Adapterرا به ارث برده (این
کلاس را  extendمی کند) و توسط متد  RecyclerView.setAdapterبه  recycler viewتخصیص
می یابد .ورودی  adapterمی تواند هر آبجکت جاوایی باشد .بر پایه ی این ورودی ،آبجکت adapter
می بایست تعداد کل آیتم های لیست (تعداد المان هایی که در لیست یا  recycler viewقرار است
نمایش داده شود) را از طریق متد )( getItemCountبازگردانی نماید.
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می دانید  adapterچگونه چیدمان و ظاهر ( )layoutآیتم های موجود در لیست را مدیریت و آماده
می کند؟ در جواب باید گفت که  adapterبرای نمایش هر آیتم در لیست ،فایل  layoutمتناظر و
مربوطه ی آن را  inflateمی کند = inflate( .عبارت است از تبدیل فایل  LAYOUT XMLبه آبجکت
 viewجهت قرار گرفتن در کلاس  .ACTIVITYدر واقع هر زمان که بخواهید  layoutرا برای مثال
در زمان اجرا در برنامه نمایش دهید ،باید آن را  inflateنمایید) .این کار در متد
)( onCreateViewHolderانجام می شود .این متد به ازای هر المان بصری داخل ،recycler view
آبجکتی از نوع  ViewHolderرا به عنوان خروجی بازمی گرداند.
به واسطه ی این نمونه ( )instanceمی توانید به  viewها در  layoutبارگذاری و به صورت نهایی
ارائه  inflate/شده دسترسی داشته باشید .هر زمان که لازم باشد یک  viewجدید ساخته شود ،متد
 onCreateViewHolderصدا خورده می شود .متد نام برده همان طور که از نامش پیدا است،
 viewرا

می سازد ،سپس آن را در  ViewHolderقرار می دهد و در نهایت آبجکت مورد نظر را

برای نمایش به  RecyclerViewمی دهد.
 Adapterهر المان در لیست ( )recycler viewرا با آیتم متناظر و مناسب (در)  data modelپر
می کند .پس از اینکه داده ی ( )data itemمورد نظر در دسترس قرار می گیرد adapter ،این داده
را به تک تک  widgetهای مربوطه که قبلا  inflateو در حافظه بارگذاری کرده ،متصل یا bind
می کند .این عملیات در بدنه ی متد )( onBindViewHolderانجام می شود .به عبارت دیگر این
متد  viewرا می گیرد و داده های مربوطه از  data modelرا به آن به صورت دو طرفه وصل می
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 بودlayout فایل
<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>

 جهتgradle build  (کتابخانه ها) به فایلdependency اضافه کردن
recycler view استفاده از
 توسط یک کتابخانه ی مجزا در اختیار توسعه دهنده قرار گرفته و در واقع جداRecyclerView ویجت
 هایlevel  وAPI 7(  کتابخانه های اندروید به بعد7 از فریم ورک اندروید ارائه می شود که از ورژن
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بالاتر) قابل استفاده می باشد .به منظور استفاده از  recycler viewدر پروژه ی خود ،لازم است
 dependencyمربوطه را مانند زیر به فایل  gradle buildاضافه نمایید.
{ dependencies
...
"compile "com.android.support:recyclerview-v7:23.0.1
}

 Layout manager-2-14-4پیش فرض
 Layout managerتعیین می کند که داده ها چگونه در لیست یا همان  RecyclerViewبه نمایش
در آیند (نحوه ی چیدمان و آرایش المان ها در لیست را مدیریت می کند) .کتابخانه ی recycler
 viewیک سری  layout managerدرون ساخته و پیش فرض ارائه می دهد که در زیر عنوان شده:


 – LinearLayoutManagerآیتم ها را در یک لیست عمودی یا افقی قابل پیمایش (دارای
نوار اسکرول) به نمایش می گذارد.



 – GridLayoutManagerآیتم ها را با نمای جدولی (به صورت خانه بندی شده) و به
اصطلاح در یک  gridنمایش می دهد.



 – StaggeredGridLayoutManagerآیتم ها را در قالب یک  staggered gridبه نمایش
می گذارد (در  ،staggered gridبر خلاف  Grid Viewمعمولی ،هر گرید یا خانه برای خود
طول و ارتفاع متفاوتی می تواند داشته باشد و به عبارتی خانه های جدول و آیتم هایی که
در لیست به نمایش در می آیند می توانند نامتقارن باشند).

-2-14-5کالس های مورد نیاز برای پیاده سازی RecyclerView
به منظور پیاده سازی  RecyclerViewلازم است تعدادی کلاس را قبلش پیاده سازی کرده باشید .در
جدول زیر به برخی از مهمترین این کلاس ها همراه با شرح کاربرد اشاره شده است.
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Optional

کاربرد

کلاس

الزامی

 viewیا همان المانی که در لیست
قرار می گیرد را ساخته ،آن را در
 viewholderقرار می دهد و در
نهایت داده ها را به هر  viewمتصل
یا  bindمی کند.

Adapter

الزامی

تمامی المان هایی که در لیست
مشاهده می کنید ،اشاره گر یا
متغیری متناظر در آبجکت view
 holderدارند .این متغیرها با مقدار
المان های لیست پر می شوند .به
عبارت بهتر این کلاس تک تک view
های تشکیل دهنده ی لیست که
متناظر آن ها به صورت تگ در فایل
 Layoutقرار دارد را در خود ذخیره
کرده و به طور آماده در دسترس
قرار می دهد ،به گونه ای که دیگر
لازم نباشد برای هر با استفاده از
 viewمورد نظر ،در فایل  layoutآن
را جستجو کنید.

ViewHolder

الزامی است ،هرچند
پیاده سازی های پیش
فرض و آماده دارد.

این کلاس مدیریت نحوه ی چیدمان
و نمایش المان ها در لیست را بر
عهده دارد .به عبارت دیگر
 LayoutManagerآیتم ها یا view
های موجود در لیست را اندازه گیری
و موقعیت دهی کرده و همچنین
قوانین مربوط به زمان بازیافت و
استفاده ی مجدد از  viewهایی که
دیگر برای کاربر قابل مشاهده
نیستند را تعیین می کند .با ویرایش
 ،LayoutManagerکلاس
 RecyclerViewقادر خواهد بود به
راحتی یک لیست افقی قابل
پیمایش ،یک  gridمعمولی،
 ،staggered gridلیست های افقی
با قابلیت پیمایش و غیره  ...پیاده
سازی کند.

LayoutManager
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Optional

کاربرد

کلاس

دارای رفتار پیش فرض
است ،هرچند پیاده سازی
یا بدنه ی آن قابل
بازنویسی یا override
می باشد.

بر روی آیتم های لیست یا
پیرامون آن ها ( decorationخط
های تزئین/خط پیرامون یا
جداکننده غیره  )..ترسیم می کند.

ItemDecoration

دارای رفتار پیش فرض
بوده ،اما قابل بازنویسی
می باشد.

 ItemAnimatorاین 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
تغییر می کند) ،انیمیشن خاصی
تعریف نمایید .به عبارت دیگر به
شما اجازه می دهد تا انیمیشن
هایی تعریف کنید که با تغییر در
 ،adapterبر روی المان های
لیست اعمال می شوند.

ItemAnimator

می توانید این  animationها و  layout managerها را به صورت اختصاصی پیاده سازی نمایید.

-2-14-6مدیریت  eventهای مربوط به کلیک یا لمس نمایشگر در
لیستrecycler view/
رخدادهایی که بر اثر لمس یا کلیک بر روی آیتم های موجود در لیست فعال می شوند ،بایستی
توسط  viewها در  recycler viewمدیریت شود .در صورتی که  viewسبب فراخوانی رخدادی
در  objectمیزبان ( activityیا  )fragmentشود ،می توانید آن را از طریق متد سازنده
( )constructorکلاس  adapterمدیریت نمایید .این کار به شما امکان می دهد تا اشاره گری
( )referenceبه آبجکت مورد نظر ذخیره کرده و متدهای آن را برای بازخورد صدا بزنید.
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-2-14-7استفاده از  layoutهای مختلف در recycler view
 Adapterمی بایست به ازای هر سطر در لیست ،یک  layoutایجاد کند root .فایل  layoutمعمولا
یک کلاس  ViewGroupاست که خود چندین  viewمانند  ImageViewو  TextViewرا شامل می
شود .تصویر زیر لیستی را به نمایش می گذارد که در آن سطرهای زوج و فرد چیدمان و layout
متفاوتی دارند.

 Recycler viewنوع داده ای  viewرا از طریق متد  getItemViewTypeتشخیص می دهد (متد
 getItemViewTypeنوع  viewمستقر در مکان خاص را به منظور  recycleو استفاده ی مجدد از
آن برمی گرداند) .چارچوب نرم افزاری اندروید ( )frameworkخود به صورت پیش فرض متد
 onCreateViewHolderرا ،در صورتی که برای این نوع داده ای لازم باشد ،صدا می زند .در متد
مذکور layout ،مناسب را برای نوع مورد نظر  inflateکرده و سپس  view holderمربوطه را
بازگردانی می کنید.
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-2-14-8پیاده سازی انیمیشن های اختصاصی
به منظور تنظیم سفارشی و پیاده سازی انیمیشن ها در کلاس  ،RecyclerViewمی بایست از
کلاس  RecyclerView.ItemAnimatorارث بری کرده (آن را  extendنمایید) و سپس به وسیله ی
متد )( RecyclerView.setItemAnimatorآن را به  widgetیا آیتم مورد نظر در لیست خود
تخصیص دهید.

-2-14-9فیلتر و مرتب سازی داده ها
کلاس  adapterعملیات فیلتر و مرتب سازی داده ها را بر عهده دارد .برای این منظور لازم است
منطق مربوطه را در بدنه ی کلاس  adapterاختصاصی خود پیاده سازی نمایید.

-2-14-10بروز رسانی داده ها در کالس adapter
به وسیله ی متد ) notifyItemInserted(positionدر کلاس  adapterمی توان  viewرا مطلع
نمود که یک المان جدید در مکان قرار گیری خاصی درج شده است.
به وسیله ی متد ;) notifyItemRemoved(positionمی توان  viewرا مطلع کرد که المانی مستقر
در مکان خاص ،از  viewحذف شده است.

تمر ین :پیاده سازی  RecyclerViewو استفاده از آن در پروژه
در این تمرین یک پروژه ایجاد خواهید نمود که با استفاده از کلاس  RecyclerViewلیست پیچیده
ای ایجاد نموده و برای کاربر نمایش می دهید.
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-2-14-11ایجاد پروژه ها و افزودن  dependencyمورد نظر در فایل
gradle build
ابتدا یک پروژه ی جدید  Androidبا نام پکیج  com.vogella.android.recylerviewایجاد نمایید.
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dependencies  زیر را در بخشDependency  کتابخانه یا،RecyclerView جهت استفاده از کلاس
. اضافه نماییدgradle build به فایل
dependencies {
...
compile "com.android.support:recyclerview-v7:23.0.1"
}

 مورد نیازlayout ایجاد فایل های-2-14-12
 را در آن تعریفRecyclerView  ایجاد کرده و سپسactivity_main.xml  به نامlayout یک 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 نامattribute  یکImageView  المان، می بینیدXML  همان طور که در فایل: نکته
 این ویژگی به اندروید دستور. مقدار دهی شده است2dp  دارد که با پارامترandroid:elevation
.می دهد که برای المان مزبور سایه ایجاد کند
. تعریف می کنید که ویژگی های هر آیتم در لیست را مشخص می کندlayout حال 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 حالتRecyclerView  در حال حاضر نمی توان لیستی که با کلاس:نکته
.) مشاهده نمودpreview( پیش نمایش
. را به صورت زیر پیاده سازی نماییدadapter کلاس
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 نماییدactivity  را درrecycler view اکنون 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 طرفهdata binding استفاده از کتابخانه ی
 در اندرویدdata binding /UI  بهModel داده ها از
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بر کسی پوشیده نیست که اپلیکیشن های اندروید دائما با داده سروکار دارند .این داده ها قاعدتا
باید یا از یک منبع داده همچون دیتابیس خوانده شوند یا از اینترنت گرفته شده و در اپلیکیشن
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
طور که می دانید در اندروید توسعه دهنده اغلب با آبجکت های  fragment ،activityو لایه ها
سروکار دارد و ظاهر برنامه را با آیتم های ذکر شده طراحی می کند .در مرحله ی بعدی توسعه
دهنده این با جاوا این آبجکت ها را مقداردهی می کند .نا گفته مشخص است که این کار بسیار
تکراری است و در فایل های  XMLانجام می شود .به این دلیل  Googleکتابخانه ای ارائه داد که
به واسطه ی آن برنامه نویس قادر است به راحتی مقداردهی را در فایل های  layoutو با همان
تگ های  XMLانجام دهد و سپس مقادیر به  viewهای مربوطه متصل شوند .این کتابخانه یک
 support libraryهست که با وجود جدید بودن ،به راحتی برای ویرایش های قبلی ،البته از  2.1به
بالا قابل استفاده می شود.
این مبحث به شما آموزش می دهد چگونه با استفاده از کتابخانه ی  Data Bindingفایل های
 layoutبا فرمت  XMLبسازید و کد لازم برای متصل کردن منطق اپلیکیشن و فایل های layout
( )glue codeرا به حداقل برسانید.
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جهت استفاده از این کتابخانه ،لازم است افزونه ی اندروید ویرایش  1.5.0سیستم کامپایل Gradle
یا بالاتر را نصب نمایید.
به منظور استفاده از این کتابخانه برای اتصال داده ،می بایست تکه کد زیر را به فایل
 app/build.gradleاضافه نمایید:
{ android
....
{ dataBinding
enabled = true
}
}

-15-2فایل های  layoutاتصال داده از  modelبه Data ( UI
)Binding Layout Files
فایل های  layoutای که  data bindingانجام می دهند ،با تگ  layoutآغاز شده و المان  dataرا به
صورت تودرتو در خود دارند و سپس المان آغازین و میزبان  viewرا شامل می شود .این تگ view
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در واقع المانی است که در یک فایل  ،non-bindingریشه یا  rootدر آن قرار می گرفت.در زیر نمونه
ای از یک فایل  binding layoutرا مشاهده می کنید:
>?"<?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

اطلاعات  data-bindingبه فایل های  layoutپروژه ی شما اضافه می شود .در طول پروسه ی
 buildپروژه ،کلاس های  bindingبر اساس اطلاعات این فایل تولید می شوند .به صورت پیش
فرض ،اسم کلاس  bindingبر اساس اسم فایل  layoutساخته می شود .در واقع اسم فایل با
سیستم نوشتاری  Pascalنگارش شده و سپس پسوند " "Bindingبه انتهای آن الصاق می شود.
برای مثال اگر اسم فایل  layoutشما  activity_main.xmlباشد ،اسم کلاس متعاقبا
 ActivityMainBindingخواهد بود .این کلاس تمامی  bindingها از متغیرهای فایل ( layoutتگ
 variableکه در نمونه فایل فوق مشاهده می کنید) که اشاره گری به  Viewهای فایل layout
هستند را شامل می شود و همچنین دقیقا می داند چگونه مقادیر را به  viewها متصل ( )bindکند.
المان  dataکه در فایل بالا مشاهده می کنید ،داده هایی را توصیف می کند که قرار است به صورت
دو طرفه متصل شوند Expression .ها یا عبارات داخل فایل های  layoutبا دستور نگارشی ”}{@“
در  attribute propertyها نوشته می شوند.
در این فایل همچنین تگ  variableبا نام  userرا می بینید که یک متغیر ( )propertyتعریف می
کند و این متغیر می تواند در  layoutجاری بکار گرفته شود .در واقع این المان اسم یک آبجکت را
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مشخص می کند که  propertyهای آن در این فایل  layoutمورد دسترسی قرار می گیرد .برای مثال
"} "@{user.lastNameبیانگر مقدار فیلد  lastNameاز کلاس  Userمی باشد.

 data binding-2-15-1و مدیریت  eventها
 data bindingدر اندروید به شما اجازه می دهد تا عبارت هایی بنویسید که  eventهای ارسالی
و فعال شده از  viewها را مدیریت می کنند (برای مثال می توان به  onClickاشاره کرد) .اسم
 attributeهای مربوط به  eventها بر اساس اسم متد گوش فراخوان آن رخداد ( listener
 )methodمشخص می شود .به طور مثال View.OnLongClickListener ،یک متد  listenerبه
نام )( onLongClickدارد و از اینرو  attributeمرتبط با این  eventبه این صورت نام گذاری می
شود.android:onLongClick :
 Eventها می توانند به طور مستقیم به متدهای  handlerمتناظر آن ها متصل باشند ،همان طور
که  android:onClickمی تواند به یک متد در  activityچسبانده شود.
به منظور تخصیص یک  eventبه  handlerمربوطه ،کافی است از یک عبارت اتصال ساده
( )binding expressionاستفاده کنید .به طوری که مقدار اسم همان متدی باشد که باید با فعال
شدن رخداد صدا خورده شود .این عبارت اتصال سپس می تواند  listenerیا گوش فرادهنده به
رخداد کلیک را به  viewبچسباند.

-2-15-2بروز رسانی رابط کاربری با تغییر رخ داده در data model
به منظور اتصال داده از  modelبه  UIمی توان از هر آبجکت ساده ی جاوایی بهره گرفت که در
اصطلاح  POJOخوانده می شوند .اما متاسفانه تغییر این آبجکت ساده ی جاوا به صورت خودکار
سبب بروز رسانی  UIنمی شود .به منظور فراهم آوردن بروز رسانی UIهمراه با تغییر در ،model
آبجکت حاوی داده ها ( )data objectباید بتوانند بخش  UIمربوطه را از تغییراتی که در داده ها
رخ می دهد ،مطلع کنند .در کل سه مکانیزم جهت اطلاع رسانی  viewها از تغییرات در model
وجود دارد.Observable collections .3 Observable fields .2 Observable objects .1 :
برای روش اول ،اندروید کلاس  BaseObservableرا ارائه می دهد که شما می توانید از آن ارث
بری کنید .این کلاس که داده ها را در خود نگه می دارد ،موظف است به محض اینکه مقادیر
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 propertyها تغییر کردند view ،ها از این تغییرات با خبر کند .جهت اعطا نمودن این امکان ،کافی
است دستور ( @Bindable )annotationرا در بالای تابعی که داده را می خواند درج نموده و
مطلع ساختن  viewاز تغییرات را در تابعی که مقدار را تنظیم می کند ( ،)setterاز طریق
تابع ;) notifyPropertyChanged(BR.celsiusانجام دهید.
;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
}
}

 .1یک  getterجهت خواندن داده ی مربوطه
 .2توسط این بخش از کد تمامی  listenerها را از تغییرات با خبر می سازید BR.celsius .یک کلاس
تولید شده توسط  Android studioمی باشد.
این  listenerبه محض رخداد هر گونه بروز رسانی و تغییر در داده ،فراخوانی می شود و view
ها ی متناظر را به تناسب با تغییر رخ داده ویرایش می کند .با این مکانیزم برنامه نویس اطمینان
حاصل می کند که هرگاه مقادیر  modelتغییر کردند ،بخش  UIمربوطه نیز بروز رسانی می شود.

-2-15-3پیاده سازی  data bindingو نمونه ای از کاربرد آن
همان طور که در بالا نیز گفته شد ،فایل های  layoutای که از  data bindingپشتیبانی می کنند
با تگ  layoutآغاز شده و یک المان  dataرا شامل می شود که تعریف کننده ی داده ای است که
قرار است  bindیا دوطرفه متصل شوند .پس از المان  ،dataتگ  viewمیزبان و  rootرا داریم که
در یک فایل  layoutساده و  non-bindingهمان  rootو عنصر آغازین محسوب می شد .عبارت
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) با دستور نگارشی ”}{@“ در فایل مزبورbinding expressions( های 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>

layout  تعریف می کند که می تواند داخل اینproperty  در واقع یک،data  در المانuser متغیر
.مورد استفاده قرار گیرد
 بکار میlayout ) و همراه اینdata object( آبجکتی که داده ها را در خود کپسوله کرده است
. می تواند ظاهری مشابه نمونه ی زیر داشته باشد،رود
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 پروژهdata binding  استفاده از:تمرین
) به وسیلهUI widget( در طی این پروژه ساده خواهید آموخت چگونه بین المان های رابط کاربری
 ابتدا یک اپلیکیشن جدید اندرویدی با اسم پکیج. تعامل بر قرار نماییدdata binding ی
. ایجاد نماییدcom.vogella.android.databinding

 به پروژهdata binding  افزودن کتابخانه ی-2-15-4
 قابلیت، را باز نموده و با افزودن تکه کد زیر به بخش مربوطه در این فایلapp/build.gradle فایل
 مناسب را انتخاب نمایید (آن فایلیbuild file  توجه کنید که باید. را فعال نماییدdata binding
.) را داردapplication که نود
apply plugin: 'com.android.application'
android {
dataBinding {
enabled = true
}
.... [REST AS BEFORE...]

model  از تغییرات درview ساخت 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 binding تنظیم و ویرایش فایل ها برای استفاده از قابلیت-2-15-6
. را به صورت زیر ویرایش نماییدlayout فایل
<?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>

 برای مثال ممکن است. ممکن است تعدادی پیغام هشدار در ویرایشگر مشاهده نمایید:توجه
. شده در پروژه استفاده شده است دریافت نماییدhard-code پیغامی 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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کد کلاس  MainActivityرا برای فعال سازی  data bindingتنظیم نمایید.

تست اپلیکیشن
می توانید اپلیکیشن خود را در محیط شبیه ساز راه اندازی نمایید .با کلیک بر روی دکمه ،یک
 popupحامل داده های مرتبط به نمایش در می آید.
با تایپ کردن در فیلد  ،EditTextمی بینید که مقادیر المان  TextViewبه صورت خودکار بروز
رسانی می شود.

بخش ششم :

-16-2استفاده از کلاس  ListViewدر اندروید
پیاده سازی  listدر اندروید با کالس ListView
مقاله ی حاضر به شما آموزش می دهد چگونه  ListViewرا با  activityو  fragmentدر اندروید
بکار ببرید.

نمایش مجموعه ای سازماندهی شده از المان ها در اندروید یک الگوی بسیار معمول در اپلیکیشن
های تحت موبایل است .کاربر رو به روی خود لیستی از آیتم ها را می بیند و می تواند به راحتی
داخل آن پیمایش کند .چنین  activityدر تصویر زیر به نمایش گذاشته شده است.
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به طور معمول ،کاربر از طریق نوار ابزار با لیست تعامل بر قرار می کند .به طور مثال ،یک دکمه
در نوار ابزار که لیست را بروز رسانی نموده و آیتم هایی را از آن حذف یا به آن اضافه می کند.
آیتم های فردی لیست را می توان انتخاب نمود که به دنبال این انتخاب نوار ابزار بروز آوری شده
یا ممکن است یک صفحه ی جدید با جزئیات فراوان به نمایش در آید .در زیر می بینید که با انتخاب
یک آیتم از لیست activity ،دیگری راه اندازی شده و برای کاربر به نمایش در می آید.
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-17-2اندروید و /widgetالمان رابط کاربری ListView
 View-2-17-1هایی برای مدیریت لیست ها
چارچوب نرم افزاری ( )frameworkاندروید برای پیاده سازی لیست های ساده ،دو کلاس ListView
و  ExpandableListViewرا ارائه می دهد .با بهره گیری از این دو کلاس ،برنامه نویس قادر خواهد
بود به راحتی لیست های قابل پیمایش با نوار اسکرول را پیاده سازی کند.
کلاس  ExpandableListViewعلاوه بر سازمان دهی المان ها ،آن ها را در دو سطح یا گروه متمایز
قرار

می دهد ،به طوری که کاربر می تواند با کلیک بر روی هر یک ،المان های فرزند آن دو را

به صورت جداگانه مشاهده کند.
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-2-17-2نوع داده ای آیتم های لیست
آیتم هایی که در لیست به نمایش در می آیند ،می توانند یک آبجکت جاوا از هر نوعی باشد .کلاس
 adapterداده های مربوطه را از ( data objectکلاسی که داده ها در آن کپسوله شده اند) استخراج
کرده و داده های واکشی شده را به  viewهای متناظر در  ListViewتخصیص می دهد.
این آیتم ها به طور معمول همان  data modelلیست خوانده می شوند .کلاس  adapterاین
داده ها را به عنوان ورودی دریافت می کند .در حقیقت  adapterیک پل ارتباطی است که داده
ها را از منبع داده (مثلا آرایه) خوانده و آن ها را به  Adapter viewتحویل می دهد .این داده ها
نهایتا در اختیار کامپوننت های  UIقرار داده شده و در نمایشگر ارائه می شوند.

 Adapter-2-17-3ها
 adapterدر واقع  data modelاپلیکیشن را مدیریت می کند و آن را با توجه به المان های فردی
در  widgetبروز رسانی کرده و تطبیق می دهد .کلاس  adapterخود از کلاس BaseAdapter
مشتق می شود.
هر خط که در  widgetیا المان رابط کاربری اطلاعاتی را نشان می دهد ،خود از یک  layoutتشکیل
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
زیر را شامل می شود.

فایل  layoutمتناظر این سطر از لیست می تواند به صورت زیر باشد.

"<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 حافظهinflate  مربوطه راlayout ، به ازای هر سطر در لیستadapter کلاس
 راlayout  هرgetView()  در واقع با استفاده از متد.) می نمایدUI بارگذاری و آماده ی نمایش در
. های مرتبط در سطر میزبان متصل می کندview واکشی و سپس داده های آن را به
 متصل میListView  به، الحاق شدهListView  که به آبجکتsetAdapter  از طریق متدAdapter
.شود
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توجه :این تنها  ListViewنیست که از  Adapterاستفاده می کند ،بلکه سایر  viewهایی که از
 Adapterviewارث بری دارند ،نظیر  Gallery ،Spinnerو  StackViewنیز برای واکشی داده های
خود با این کلاس همکاری دارند.

-2-17-4فیلتر و مرتب سازی داده ها
فیلتر کردن و مرتب سازی داده ها بر عهده ی  adapterمی باشد .منطق مربوطه را می بایست
در بدنه ی  adapterاختصاصی خود (که از کلاس پدر ارث بری کردید) پیاده سازی نمایید.

-2-17-5بروز رسانی داده ها در adapter
متد )( notifyDataSetChangedدر کلاس  adapterزمانی فراخوانی می شود که داده ها تغییر
کرده باشند یا داده های جدید در دسترس قرار گرفته باشد.
متد )( notifyDataSetInvalidatedزمانی صدا خورده می شود که داده ها دیگر در دسترس
نباشند.

-2-17-6تعریف  listenerبرای آگاهی از تغییرات
برای واکنش نشان دادن به تغییراتی که در لیست رخ می دهد (برای مثال انتخابی که کاربر می
کند) ،لازم است یک  OnItemClickListenerبه  ListViewخود الحاق کنید.
{ )(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
}
;)}

 Adapter-18-2پیش فرض
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-2-18-1کالس های  adapterپیش فرض محیط ( )platformاندروید
اندروید تعدادی  adapterبا پیاده سازی پیش فرض ارائه می دهد که مهم ترین و پرکاربردترین آن
ها به شرح زیر می باشد ArrayAdapter :و  CursorAdapter.ArrayAdapterکه زمانی استفاده
می شود که منبع داده ای آرایه باشد و دیگری  java.util.List. SimpleCursorAdapterکه می
تواند به هنگام کار با داده های مستقر در دیتابیس مورد استفاده قرار گیرد (منبع داده ای یک
 cursorبرای ردیف های دیتابیس باشد).

-2-18-2استفاده از ArrayAdapter
کلاس  ArrayAdapterمی تواند یک لیست یا آرایه ای از آبجکت های جاوا را به عنوان ورودی
دریافت کند .هر آبجکت جاوایی به یک سطر نگاشت می شود .در واقع متد )( toStringرا به ازای
هر المان در آرایه صدا می زند و یک شی  viewمی سازد و آن را در  TextViewقرار می دهد.
شما می توانید  IDیا شناسه ی منحصربفرد  viewرا در تابع سازنده ( )Constructorکلاس
 ArrayAdapterتعریف کنید .در غیر این صورت شناسه ی  android.R.id.text1به صورت پیش
فرض مورد استفاده قرار می گیرد.
کلاس  ArrayAdapterبه شما این امکان را می دهد تمامی المان های موجود در منبع داده ( data
 )structureرا با فراخوانی متد )( clearحذف نمایید .سپس شما می توانید به وسیله ی متد )(add
المان های جدید و به وسیله ی )( addAllیک  Collectionجدید اضافه نمایید.
این امکان نیز برای توسعه دهنده وجود دارد که محتوای منبع داده (برای مثال آرایه) را ویرایش
نموده و سپس با فراخوانی متد )( notifyDataSetChangedدر  ،adapterاین آبجکت را از تغییرات
در داده ها آگاه نمایید.
توجه :اگر می خواهید داده ها را در  adapterخود تغییر دهید ،در آن صورت منبع داده ی اصلی
( )underlying data structureنیز باید این عملیات را پشتیبانی کند .برای مثال ،کلاس ArrayList
این امکان را به شما می دهد ولی این امر درمورد آرایه صادق نیست.

222
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

ArrayAdapter  باListView نمونه ی استفاده از-2-18-3
 را به نمایشactivity_listviewexampleactivity.xml  به نامlayout  یک قطعه از فایل، زیرXML کد
. را شامل می شودListView می گذارد که کامپوننت رابط کاربری
<ListView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/listview"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" />

 این مثال برای چیدمان و. را به نمایش می گذاردactivity  در یکListView مثال زیر کاربرد آبجکت
)platform(  پیش فرض و آماده ی محیط اندرویدlayout ) از یکrow layout( تنظیم ظاهر سطرها
 علاوه بر آن مثال حاضر حذف آیتم ها از لیست را همراه با انیمیشن به نمایش می.بهره می گیرد
.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 اختصاصیadapter پیاده سازی-19-2
 اختصاصیadapter ساخت یک-2-19-1
 باadapter  می بایست خود یک کلاس،view برای مدیریت تخصیص داده و پشتیبانی از چندین
.پیاده سازی اختصاصی تعریف نمایید
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برای این منظور ابتدا لازم است یک کلاس پیاده سازی شده ی  adapterرا به ارث ببرید و یا به طور
مستقیم از کلاس  BaseAdapterیک کلاس فرزند ایجاد کرده و بدنه ی آن را خود پیاده سازی کنید.
توجه :اغلب توسعه دهنده از کلاس  ArrayAdapterارث بری کرده و یک  adapterاختصاصی پیاده
سازی

می کند .این کار به مراتب ساده تر از ایجاد کلاس فرزند و ارث بری مستقیم از BaseAdapter

است.

-2-19-2آماده سازی سطر از لیست
 Adapterمی بایست به ازای هر سطر از لیست ،یک  layoutایجاد کند .آبجکت (ListView )instance
متد )( getViewرا برای هر المان در لیست ،در سطح کلاس  Adaterصدا می زند .به واسطه ی این
متد  layout adapterمربوط به سطر را ایجاد کرده و داده ها را به  viewهای مربوطه در layout
نگاشت می کند.
این  rootمعمولا یک ( ViewGroupیک  )layout managerاست که خود میزبان چندین  viewدیگر
می باشد .به عنوان مثال می توان از  ImageViewو  TextViewنام برد .تصویر زیر یک لیست را با
 layoutهای متفاوت برای سطرهای زوج و فرد نشان می دهد.
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متد )( getViewفایل  XMLرا خوانده و آن را به  listviewتبدیل می کند.
حال با استفاده از متد )( getViewفایل  layoutمبتنی بر  XMLخود را بارگذاری یا  inflateکرده و
سپس محتوای تک تک  viewهای سطر مورد نظر را بر اساس آبجکت جاوا تنظیم می کنید (آن ها
را با داده هایی از آبجکت جاوا پر می کنید) .به منظور  inflateکردن فایل  layoutمبتنی بر XML
خود ،می توانید از سرویس  LayoutInflatorاستفاده نمایید.
توجه :این سرویس که  layoutها را خوانده و در حافظه بارگذاری می کند ( ،)inflateبه راحتی به
واسطه ی فراخوانی متد )( getLayoutInflatorدر سطح کلاس  activityو یا فراخوانی متد
) context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICEبه راحتی قابل دسترسی
می باشد.
پس از اینکه  adapterفایل  layoutمربوطه را در حافظه بارگذاری و به اصطلاح  inflateکردview ،
های متناظر در  layoutرا پیدا می کند و متعاقبا آن ها را با داده پر می نماید .همان طور که قبلا
نیز به آن اشاره شده ،جهت پیدا کردن المان های فردی در  ،layoutکافی است متد
)( findViewByIdرا بر روی  view( top level viewمیزبان که  viewمورد نظر در آن تعریف شده
است) فراخوانی نمایید.

نمونه ای از پیاده سازی یک  adapterاختصاصی و custom
کد زیر بدنه ی یک کلاس  adapterبا پیاده سازی اختصاصی را نشان می دهد .این آبجکت adapter
فرض می گیرد شما دو فایل تصویری  no.png( pngو  )ok.pngدر یکی از پوشه های
 directory]]res/drawableخود دارید .کد نوشته شده در این  ،adapterفایل  XML layoutرا در
حافظه بارگذاری ( )inflateکرده view ،های مربوطه را در  layoutپیدا می کند و سپس محتوای
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;
}
}

adapter  از طریق کالسdata model بروز رسانی-2-19-3
 (آبجکتی که داده ها راdata model  هایی داشته باشد که باview سطر مورد نظر می تواند
 شما می توانید، به طور مثال. تعامل دارندadapter می کند) از طریق کلاس

کپسوله

 تیک دار وCheckbox  مربوط به سطر داشته باشید و هر زمان که اینlayout  درCheckbox یک
 نیز همگام با آن تغییر کرده و بروزmodel  داده های موجود در آبجکت،به اصطلاح انتخاب شد
.رسانی شوند

ListFragment  وListActivity-20-2
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ListView ظرف آماده و پیش فرض برای استفاده از-2-20-1
 پیاده سازی و مدیریت لیست را برای، ویژهactivity  ها و کلاس هایfragment اندروید با ارائه ی
.توسعه دهنده بسیار آسان می کند
 وListActivity  اندروید به ترتیب کلاس های،fragment  وactivity برای ایجاد لیست در
. را ارائه می دهدListFragment
 یاactivity  نیست چرا کهlayout لازم به ذکر است که برای این المان ها نیازی به تخصیص
. آماده دارندListView  مورد نظر خود به صورت پیش فرض خود یکfragment
)override(  به برنامه نویس این اجازه را می دهند تا با بازنویسیListFragment  وListActivity
. انتخاب آیتم ها در لیست را مدیریت کندonListItemClick() پیاده سازی متد
 را به وسیله ی متدadapter هر دو کلاس همچنین این اختیار به برنامه نویس می دهند تا
. پیش فرض متصل کندListView  بهSetListAdapter()
. را نشان می دهدListFragment نمونه 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

228
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

}
}

. را به نمایش می گذاردListActivity  استفاده از،نمونه کد بعدی که مشاهده می کنید

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);
}
}

 اختصاصیlayout  وListActivity-2-20-2
 اختصاصی داشتهlayout  فایلListFragment  وListActivity شما می توانید برای هر دو کلاس
 ای که مقدارListView  ارائه شده به دنبالlayout  درactivity  یاfragment ، در این مثال.باشید
 تکه. می گردد،@ تنظیم شده استandroid:id/list  آن به صورت پیش فرض بر رویandroid:id
.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>

 اپلیکیشن، خود اضافه نکنیدlayout  را درListView  استفاده نکرده یاID  در صورتی که از این:توجه
. مربوطه از کار می افتدfragment  یاactivity به هنگام نمایش

 برای لیست خالیplaceholdder/ مکان نگهدارview انتخاب یک-2-20-3
 چنانچه. خود استفاده کنیدlayout @ درandroid:id/empty  با شاسنه یview می توانید از یک
 را به صورت خودکارview  مربوطه اینfragment  وactivity  در آن صورت، تهی باشدListView
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 ای شما میview  در چنین.نمایش می دهند و در غیر این صورت آن را به طور کلی مخفی می کند
.توانید یک پیغام خطا را به نمایش بگذارید

ListActivity  وListView  استفاده از:تمرین
 در این پروژه. را نمایش می دهدListActivity  درListView پروژه ی زیر نحوه ی استفاده از یک
 آماده ی اندروید برای سطرهاlayout  و یکArrayAdapter شما از کلاس از پیش تعریف شده ی
.استفاده می کنید
 و یک کلاس به نامde.vogella.android.listactivity یک پروژه ی جدید اندروید به نام
. ایجاد کنیدMyListActivity

 همان طور که می بینید متد. را بر اساس نمونه کد زیر ویرایش نماییدMyListActivity کلاس
. استفاده نشده استsetContentView()
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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}
}

 اختصاصیlayout  باListActivity :تمرین
 مربوط به سطرها را خود به صورت اختصاصی تعریف کرده و آن راlayout  فایل،در مثال حاضر
. بکار می بریدadapter در
ی

پروژه

directory]]res/layout

ی

پوشه

در

را

rowlayout.xml

فایل

ابتدا

. ایجاد نماییدde.vogella.android.listactivity
<?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>

. جدید ویرایش نماییدlayout  خود را جهت استفاده ازActivity
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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آموزش :پیاده سازی  adapterاختصاصی
برنامه ی زیر از دو فایل تصویری " "no.pngو " "ok.pngاستفاده می کند .این دو فایل در پوشه
ی " "res/drawable-mdpiقرار دارند .شما بایستی آیکون های خود را ایجاد کنید .در صورتی که
آیکون دلخواه را پیدا نکردید ،می توانید " "icon.pngرا کپی کرده و با استفاده از یک برنامه ی
گرافیکی آن را کمی تغییر دهید و دومین آیکون را هم به همین ترتیب ایجاد نمایید.
کلاس  MySimpleArrayAdapterرا ایجاد کنید .این کلاس  adapterو پل ارتباطی بین  modelو UI
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 نماییدactivity  لازم است،adapter برای استفاده از این

To use this adapter, change the activity to the following.
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.

 ListView-21-2و مبحث کارایی و سرعت اپلیکیشن
کارایی و سرعت در اندروید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کاربران انتظار واکنش سریع
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.
در این بخش شرح خواهیم داد چگونه  adapterلیست خود را به صورت بهینه پیاده سازی نمایید و
عملیات غیر ضروری را جهت افزایش سرعت اپلیکیشن و صرفه جویی در مصرف منابع سیستم
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کاهش دهید .گفتنی است که  adapterهای پیش فرض اندروید همچون  ArrayAdapterطوری
طراحی شده اند که از لحاظ کارایی کاملا بهینه هستند.

-2-21-1عملیات سنگین و زمان بر
تمامی  viewهایی که از فایل  layout XMLخوانده و  inflateمی شوند ،در نهایت به آبجکت های
 Javaتبدیل می شوند .این دو فرایند هر دو علاوه بر زمان بر بودن ،حافظه ی قابل توجهی را به
خود اختصاص

می دهند.

بعلاوه ،استفاده از متد )( findViewByIdبسیار زمان بر است ،هرچند به اندازه ی  inflateکردن
فایل های  XMLسنگین نیست.

-2-21-2جلوگیری از  inflationفایل های  layoutو ایجاد آبجکت های جاوا
جهت بهینه سازی برنامه
یک آبجکت  ListViewمعمولا اطلاعات بیشتری نسبت به سطرهای قابل مشاهده در صفحه
دربردارد .چنانچه کاربر با اسکرول داخل لیست پیمایش کند ،آن هنگام سطرها و  viewهای مربوطه
ی هریک از ناحیه ی قابل مشاهده برای کاربر خارج می شوند .آبجکت های جاوا که این سطرها را
به نمایش می گذارند و در واقع کد پشت  viewها هستند ،قابل بازیافت و استفاده ی مجدد برای
سطرهایی می باشند که با پیمایش کاربر ،در صفحه به نمایش در می آیند.
اگر اندروید تشخیص دهد که سطری دیگر در صفحه جاری قابل مشاهده نیست ،به متد )(getView
از کلاس  adapterاجازه می دهد تا  viewمرتبط را از طریق پارامتر  convertViewبازیافت کند
(.)reuse
کلاس  adapterمی تواند داده های جدید را به  viewهای موجود در سلسله مراتب  viewها که با
پارامتر  convertViewدر دسترس قرار گرفته ،متصل کند .این امر مانع از  inflateشدن فایل XML
و ایجاد آبجکت های جدید  Javaمی شود.
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چنانچه امکان بازیافت یک سطر وجود نداشت ( ،)reuseسیستم اندروید باید مقدار  nullرا به پارامتر
 convertViewارسال کند .در واقع ،این کد موجود در بدنه ی  adapterاست که باید مکانیزمی برای
مدیریت این سناریو پیاده سازی کند.

-2-21-3استفاده از الگوی توسعه ی  View holderدر اپلیکیشن جهت بهینه
سازی
پیاده سازی الگو توسعه ی  ViewHolderاین امکان را فراهم می کند تا از فراخوانی متد
)( findViewByIdدر کلاس  adapterجلوگیری شود.
 ViewHolderمعمولا یک کلاس درون ساخته  staticدر  adapterهست که اشاره گرهایی در قالب
متغیر به  viewهای مربوطه (که متناظر آن ها در فایل  layoutتعریف شده) در خود نگهداری می
کند .این اشاره گرها به وسیله ی متد )(( setTagو به صورت یک تگ) به  viewمتناظر در سطر
مورد نظر متصل می شوند.
چنانچه آبجکت  convertViewرا دریافت کردیم ،آنگاه می توانیم نمونه ای از  ViewHolderرا با متد
)( getTagبازیابی کرده و  attributeهای جدید را به وسیله ی اشاره گر (متغیر متناظر در)
 ViewHolderبه  viewهای مربوطه تخصیص دهیم.
اگرچه این روش کمی پیچیده به نظر می رسد ،اما حدودا  15 %سریع تر از فراخوانی متد
)( findViewByIdو پیدا کردن تک تک  viewها در فایل  XMLمی باشد.

مثال
کد زیر نمونه ای بهینه سازی شده از یک  adapterرا نشان می دهد که از الگوی توسعه ی view
 holderاستفاده نموده و با بازیافت  viewهای 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;
}
}

238
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

-22-2ذخیره سازی انتخاب یک ( viewتعیین وضعیت انتخاب با
متد )()setChoiceMode
به صورت پیش فرض ListView ،هیچ حالت انتخاب پیش فرض و فعالی ندارد .شما می توانید
این حالت را با فراخوانی متد )( setChoiceModeفعال نمایید .برای اینکه کاربر بتواند چندین آیتم
را انتخاب کند،
ارسال کنید و اگر

می بایست پارامتر  ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLEرا به متد مذکور
می خواهید امکان انتخاب یک آیتم را بیشتر نداشته باشد ،مقدار

 ListView.CHOICE_MODE_SINGLEرا به عنوان آرگومان به متد مورد نظر پاس می دهید.
جهت بازیابی آیتم های انتخاب شده ی  ،ListViewاگر یک آیتم انتخاب شده باشد ،متد
)( getCheckedItemPositionرا فراخوانی می کنید و اگر چندین آیتم انتخاب شده باشد،
)( listView.getCheckedItemPositionsرا صدا می زنید .اگر آیتم ها دارای  IDمشخصی هستند،
می توانید با استفاده از متد )( getCheckedItemIdsشناسه یا  IDآیتم های انتخاب شده را بازگردانی
نمایید.
اندروید از قبل برای تنظیم ظاهر لیست هایی که چندین آیتم در آن انتخاب شده باشد ،یک layout
آماده ارائه می دهد .android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice :این فایل دربردارنده
ی  viewکاملا تنظیم شده  CheckedTextViewمی باشد.
در  activityهای زیر نحوه ی استفاده از این حالت های انتخاب به نمایش گذاشته شده است .لازم
به ذکر است که در صورت استفاده از این حالت ها ListView ،مقادیر انتخابی را ذخیره می کند .اما
اطلاعات مذکور به صورت دائمی در  data modelذخیره و ماندگار نمی شوند.
;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;
}
}

 هاListView  برایContextual action mode استفاده از-23-2
) اصلی قرار می گیردactionbar  موقتی که بر رویactionbar(
contextual  وActionBar  بایستی از قبل با مفهوم،جهت مطالعه و درک مطالب این بخش
 برایcontextual action mode  در زیر به شرح نحوه ی استفاده از. آشنا باشیدaction mode
. خواهیم پرداختListView مدیریت حالت انتخاب در
 به یک آیتم از لیست که با کلیک طولانی مدتcontextual action mode به منظور تخصیص یک
 اصلی برنامه (جهت انجام کارهای جزئی تر) نمایان میaction bar روی آیتم مورد نظر بر روی
 این متد. بکار ببریدListView  را بر رویsetOnItemLongClickListener()  کافی است متد،شود
.اطلاعات آیتم انتخابی را دربر دارد
 برای. را به صورت کاربردی به نمایش می گذاردcontextual action mode مثال زیر استفاده از
 تعریف کرده باشید که منویrowselection.xml  به نامXML این مثال لازم است یک فایل منو
.@ داشته باشد+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;
}
}

contextual ،حال اگر اپلیکیشن خود را اجرا کرده و بر روی یک آیتم در آن طولانی مدت کلیک کنید
. شما به نمایش در می آیدaction bar

undo action/پیاده سازی قابلیت لغو-24-2
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-2-24-1چه زمانی باید قابلیت لغو عملیات را به برنامه اضافه کنید
لازم است قابلیت لغو عملیات حساس را برای کاربر اپلیکیشن خود فراهم کنید .برای مثال ممکن
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
امکان انتخاب این گزینه با گذشت مدت زمان خاص یا هنگامی که کاربر به ادامه ی تعامل با
اپلیکیشن می پردازد ،از میان برداشته می شود.
به عنوان نمونه می توان به اپلیکیشن  Gmailاشاره کرد که دقیقا همین رفتار را برای لغو عملیات
(حذف) پیاده سازی می کند.

مثال
نمونه ی زیر قابلیت  undoجهت لغو عملیات حذف دائمی یک آیتم را پیاده سازی می کند .برای
این منظور یک نوار موقتی نمایان می شود که کاربر برای کلیک بر روی آن مدت زمان محدودی
دارد و پس از گذشت آن بازه ی زمانی ،نوار حاوی دکمه ی  undoبا انیمیشن از صفحه محو می
شود.
یک پروژه ی جدید به نام  com.vogella.android.userinterface.undoبر اساس قالب آماده
( BlankTemplate )templateایجاد کنید.
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 دو بخشFrameLayout  این فایل با استفاده از. خود ایجاد کنیدactivity  زیر را برایlayout فایل
 در ابتدا مخفی می، نواری که دکمه را به نمایش می گذارد.مجزای رابط کاربری را نمایش می دهد
. استفاده می کندdrawable  دکمه برای عکس خود از یک.باشد
<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 کندActionBar  ویزارد پروژه خود یک المان. را به صورت زیر ویرایش کنیدactivity کلاس
 دلخواه خود راActionBar  در صورت تمایل می توانید.این المان در کد زیر بکار گرفته شده است
.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
}
;)}
}
}

با انتخاب المان موجود در  ،action barنواری حامل دکمه ی  Undoبه مدت  5ثانیه نمایش داده
می شود.
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بهینه سازی کارایی و سرعت اپلیکیشن-25-2
 مثال قبلی که سرعت و کارایی نسبتا بهتری دارد را پیادهadapter نمونه ی زیر نسخه ی بهینه از
.می کند

سازی

. را ایجاد کنیدMyPerformanceArrayAdapter ابتدا 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);
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}
;return rowView
}
}

 Adapterجدید خود را به  activityاضافه کنید .با اجرای برنامه متوجه می شوید که ظاهر آن
تغییری نکرده ،با این وجود اپلیکیشن به ویژه در خواندن و کار با  datasetهای بزرگ بسیار سریع
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
}
}

-26-2آموزش نحوه ی نمایش دو آیتم در یک ListView
می توانید کلاس  SimpleAdapterرا جهت نمایش داده های دو المان بکار ببرید .این کلاس به
آرایه ای از رشته ها (داده های متغیر آرایه ای  )fromاحتیاج دارد که در آن فیلدهایی که قرار است
داده ها از بیرون وارد آن شوند ( )input dataتعریف شده است .کلاس مزبور همچنین به آرایه ای
از اعداد صحیح ( )int arrayنیاز دارد که این اعداد  IDیا شناسه ی منحصربفرد  widgetهایی در
فایل  layoutمی باشند که فیلدها در سطر به آن نگاشت ( )mapمی شوند.
داده ها در این برنامه لیستی از نوع  Mapها (خانواده ای برای نگهداری جفت های کلید و مقدار)
است Map .به ازای هر فیلد در  Fromیک مقدار تعریف می کند.
در زیر مثالی را می بینید که برای تنظیم ظاهر سطر مربوطه از یک  layoutآماده و از پیش ساخته
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;
}
}

ListView انتخاب چندین آیتم در-27-2
ListView  وmodel تعامل بین-2-27-1
 از آنجایی که (به هنگام. قاعدتا می خواهید آیتم هایی را در آن انتخاب نمایید،پس از ایجاد لیست
) و مجددا موردrecycle(  بازیافت شدهListView پیمایش به پایین و بالای لیست) سطرهای
 نمی توان انتخاب (اطلاعات مربوط به وضعیت و انتخاب) را در سطح،استفاده قرار می گی رند
. ذخیره کردView
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انتخاب آیتم ها در لیست (و تبادل داده بین  UIو  ،)Modelتنها یک نمونه از تعامل بین سطر ()UI
و داده های متناظر در  modelاست و می توان سناریوهای دیگری را تصور کرد.
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به منظور ماندگارسازی و ذخیره ی دائمی انتخاب ،شما بایستی  data modelخود را با اطلاعات
مربوط به وضعیت انتخاب شده بروز رسانی نمایید.
به منظور بروز رسانی  data modelدر  ،ListViewابتدا می بایست کلاس  Adapterاختصاصی خود
را تعریف نمایید .در سطح این کلاس ،شما یک  listenerبه  Viewمتصل می کنید که وظیفه ی
انتخاب المان متناظر در  modelرا بر عهده دارد .پس از انتخاب المان مورد نظر در لیست ،اطلاعات
المان مربوطه را در  modelبروز رسانی می کنید .حال برای بروز رسانی و دسترسی به اطلاعات
المان متناظر در  ،modelآن را به صورت یک تگ به  viewاضافه می کنید.
مثال زیر نشان می دهد چگونه از آبجکت های استاندارد جاوا استفاده کرده و چگونه بین  Viewsو
 modelتعاملو ارتباط دو طرفه برقرار نمایید.

تمرین آموزشی :تعامل و ارتباط دو طرفه بین  Domain modelو
سطرهای ListView
در این تمرین نیز پروژه ی قبلی ،de.vogella.android.listactivity ،را ادامه می دهید.
ابتدا  Modelزیر را ایجاد نمایید .این کلاس اسم و اطلاعات را ،در صورتی که المان در حال حاضر
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 نماییدrowbuttonlayout.xml  به نامlayout یک 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 فراخوانlistener  کلاس نام برده یک. با پیاده سازی زیر ایجاد نماییدAdapter یک کلاس
 داده های،checkbox  به دنبال انتخاب. اضافه می کندCheckbox به رخدادها) بر روی آبجکت
 داده های،getTag()  به وسیله ی متدCheckbox . نیز بروز رسانی می شوندmodel مربوطه در
. را بازیابی می کندdata model المان 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 نماییدactivity حال 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);
}
}

UI  تمامی تغییرات در، با توجه به کد اپلیکیشن.برنامه را اجرا کرده و آیتم ها را علامت گذاری کنید
 به صورت خودکار با دادهmodel  منعکس شده و در واقع آبجکتmodel  بلافاصله در،اپلیکیشن
.های جدید بروز رسانی می شود

 کشویی و قابل بسطListView پیاده سازی یک-28-2
ExpandableListView-2-28-1
 است با این تفاوت که به شما این امکان را می دهد تاListView  مشابهExpandableListView
group.ExpandableListView  برای این منظور.برای المان ها گروه و جزئیات بیشتر ایجاد کنید
. را داردBaseExpandableListAdapter  از جنسadapter انتظار یک آبجکت
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در این سناریو بایستی دو  layoutتعریف کنید :یکی برای گروه و دیگری برای سطری که جزئیات را
نمایش

می دهد.

مثالی از پیاده سازی یک ExpandableListView
در این مثال ،یک لیست کشویی یا  ExpandableListViewمشابه تصویر زیر ایجاد خواهید نمود.
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ExpandableListView پیاده سازی یک-2-28-2
 ای به نامactivity  همراه باcom.vogella.android.listview.expandable یک پروژه جدید به نام
. ایجاد کنیدMainActivity
. را تعریف کنیدlayout/activity_main.xml  ابتدا فایل. زیر را ایجاد نماییدlayout فایل 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 نماییدlayout/listrow_group.xml سپس 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 باشدlayout/listrow_details.xml ، ای که باید تعریف کنیدlayout آخرین 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>

 آبجکتdomain model کلاسی با پیاده سازی زیر را تعریف نمایید که به عنوان
. شما ایفای نقش می کندExpandableListView
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 ویرایشactivity  با پیاده سازی زیر را ایجاد نموده و کد کلاسadapter حال 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;
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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);
}
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@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);
}
}
}

آموزش متفرقه-29-2
تعریف کردن یک گوش فراخوان به کلیک طوالنی مدت-2-29-1
) به آیتم های لیستLongItemClickListener(
 برای آیتمsetOnItemLongClickListener()  به وسیله یLongItemClickListener بد نیست یک
های لیست خود تعریف کنید که با کلیک طولانی کاربر بر روی آیتم های لیست صدا خورده می
.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 لیستFooter  وHeader اضافه کردن-2-29-2
layout  به عنوان مثال می توانید یک.می توانید المان های دلخواه خود را به لیست اضافه نمایید
 تعریف کرده و یک لیست بین این دو قرارtext view  دو:یا قالب با این چیدمان تعریف نمایید
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 صفحه و دیگری درheader  در بالای لیست و در بخشtext view  در این نوع چیدمان یک.دهید
 درfooter  یاheader  برای نمایش. قابل مشاهده می باشدfooter  و در بخشtext view پایین
 را در سطحaddFooterView()  یاaddHeaderView()  کافی است دو متد،ابتدا و انتهای لیست
. در قطعه کد زیر) تعریف نماییدlistView  (بر روی آبجکتListView کلاس
// 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));
}
}

SimpleCursorAdapter-30-2
 دریافت کنید یا آن را مستقیمContent provider چنانچه لازم است داده های برنامه ی خود را از
SimpleCursorAdapter  در آن صورت می توانید با استفاده از کلاس،از دیتابیس بخوانید
 هاview  بهcursor ) خود را مشخص نمایید (داده ها را ازListView( اطلاعات مورد نیاز لیست
content provider توضیحات زیر برای شما شرح می دهد چگونه می توان به.)متصل نمایید
 تعریف میcontacts  (یک دیتابیس مقایس پذیر با اطلاعات مربوط به مخاطبین یاContacts
content :کند) دسترسی داشت و اطلاعات مورد نیاز لیست را در اختیار آن قرار داد ( یادآوری
 به شما اجازه می دهد تا داده های خود را در نقطه ی مرکزی برای دسترسی اپلیکیشنprovider
.)هایی که به آن نیاز دارند به اشتراک بگذارید
activity " به همراهde.vogella.android.listactivity.cursor" یک پروژه ی جدید اندروید به نام
. را به صورت زیر ویرایش نماییدMyListActivity  کلاس. تعریف نماییدMyListActivity ای 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 یcontacts لازم است به اپلیکیشن خود مجوز خواندن اطلاعات
روی

بر

manifest

یا

تنظیمات

فایل

در

را

android:name:

.)" قرار دهیدandroid.permission.READ_CONTACTS"

)Open Source libraries( سایر کتابخانه های کد باز-31-2
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کاربر مجبور است برای بروز رسانی  ActionBarبر روی دکمه ی  refreshکلیک کند که ممکن است
گاهی تجربه ی کاربری ضعیفی را به دنبال داشته باشد Chris Banes .یک کتابخانه ی کد باز پیاده
سازی کرده که الگوی  pull to refreshرا برای  ListViewدر اپلیکیشن شما  implementمی کند.
برای

دسترسی

به

آن

می

توانید

به

این

آدرس

مراجعه

نمایید:

.https://github.com/chrisbanes/Android-PullToRefresh
علاوه بر آن شاید لازم باشد با پیاده سازی قابلیت  swipeدر اپلیکیشن ،به کاربر این امکان را بدهید
که آیتم ها را با کشیدن انگشت بر روی نمایشگر از لیست حذف کند Roman Nurik .برای این
منظور یک کتابخانه ی آماده نوشته و  Jake Whartonاین کتابخانه را برای پشتیبانی از ورژن های
قبلی کتابخانه های اندروید (و افزودن قابلیت های جدید به  APIهای قدیمی تر)  backportنموده
است.

برای

دسترسی

به

هریک

می

توانید

به

ترتیب

به

آدرس

های

https://github.com/romannurik/android-swipetodismiss
 https://github.com/JakeWharton/SwipeToDismissNOAمراجعه نمایید.

بخش هفتم :

-32-2ثبت وقایع و گزارش گیری ( )Loggingدر اندروید
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و

ثبت وقایع و گزارش گیری با استفاده از ابزار Android logging/LogCat
آموزش حاضر نحوه ی ایجاد و استفاده از دستورات  logدر اپلیکیشن های اندروید را شرح می
دهد.

-2-33-1سیستم گزارش گیری اندروید ()log system
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.

-2-33-2ایجاد دستورات گزارش گیری ()log statement
به منظور استفاده از دستورات گزارش گیری ( ،)log statementمی بایست از کلاس
 android.util.Logو متدهای زیر استفاده نمایید.


)(Log.v



)(Log.d



)(Log.i



)(Log.w



)(Log.e



)(Log.wtf

این توابع بر اساس اولویت و میزان کاربرد فهرست شده اند به طوری که )(  Log.iاز کم ترین
میزان اهمیت و کاربرد برخوردار است .اولین پارامتر ورودی این متدها  categoryو دومین
آرگومان پیغام مربوطه می باشد.
معمولا برنامه نویس ابتدا یک الگو پیاده سازی ( Constants )interfaceدر اپلیکیشن اندرویدی
خود تعریف می کند و سپس  log categoryرا در قالب یک فیلد در بدنه ی آن  interfaceارائه
می دهد.
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// package declaration left out, use your application package
{ public interface Constants
;"String LOG = "com.vogella.testapp
}

اندروید به توسعه دهندگان توصیه می کند که از داشتن کدهای مربوط به گزارشات و وقایع
( )loggingدر اپلیکیشن نصب شده ( )deployedخودداری کنند .مجموعه ابزار طراحی و توسعه
 ADTبرای این منظور ( BuildConfig.DEBUG )flagرا ارائه می دهد .زمانی که اپلیکیشن
اندرویدی خود را به صورت یک خروجی امضا شده ( ،)exportنهایی و آماده برای نصب منتشر
می کنید ،مقدار این  flagبه صورت خودکار بر روی  falseتنظیم می شود .در طول توسعه ی
اپلیکیشن ،مقدار این  flagبر روی  trueقرار می گیرد ،بدین معنا که برنامه نویس می تواند
دستورات و کدهای مربوط به گزارش از برنامه را حین نوشتن کدهای برنامه مشاهده کند.
مثال زیر نشان می دهد چگونه یک پیغام خطا را بنویسید.
{ )if (BuildConfig.DEBUG
;)"Log.e(Constants.TAG, "onCreate called
}

بخش هشتم :

-34-2پیاده سازی  dialogدر اپلیکیشن به وسیله ی
DialogFragments
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نمایش پنجره ی محاوره dialog/به وسیله ی DialogFragments
این آموزش نحوه ی پیاده سازی و استفاده از  dialogیا پنجره ی محاوره ای (که به صورت کادر
شناور بر روی پنجره ی  activityنمایش داده می شود) در اپلیکیشن های اندرویدی را شرح می
دهد.
پروژه ی این مبحث داخل محیط کاری  Android Studioنوشته شده و مبتنی بر ویرایش 5.0
سیستم عامل اندروید می باشد.

-2-34-1به نمایش گذاشتن  dialogدر برنامه
جهت به نمایش گذاشتن یک کادر محاوره ای در  Activityاپلیکیشن ،بایستی نمونه ای از کلاس
 DialogFragmentرا پیاده سازی نمایید DialogFragment .در واقع یک ( fragmentآبجکتی که
تکه ای از یک  activityکل را تشکیل می دهد) است که به برنامه نویس این امکان را می دهد تا
پنجره ی محاوره ای را به صورت شناور بر روی پنجره ی اصلی که  activityاپلیکیشن مربوطه می
باشد ،به نمایش بگذارد.
به منظور به نمایش گذاشتن  ،dialogمی توانید یا یک کلاس  dialogاز پیش پیاده سازی شده در
 fragmentرا باز گردانی نمایید و یا یک  layoutاختصاصی برای آن تعریف کنید که به هنگام اجرا
برنامه فراخوانی و به نمایش گذاشته می شود.

-2-34-2استفاده از  dialogهای آماده و از قبل موجود
 DialogFragmentبرنامه شما می تواند متد  onCreateDialogرا پیاده سازی نموده و  dialogاز
پیش موجود را بازگردانی کند .کلاس  ،Dialogدر واقع کلاس پایه یا پدر است که برای پیاده سازی
 dialogباید از آن ارث بری نمایید.
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برنامه نویس برای نمایش دادن  dialogدر اپلیکیشن خود اغلب یکی از کلاس های مشتق شده از
آن همچون  DatePickerDialog ،ProgressDialog ،AlertDialogیا  TimePickerDialogرا مورد
استفاده قرار می دهد.
اندروید همچنین یک  ProgressDialogارائه می دهد که به راحتی با فراخوانی متد
)( ProgressDialog.openمی توان آن را باز کرده و به نمایش گذاشت.

-2-34-3تعریف  layoutاختصاصی برای DialogFragment
جهت ایجاد  dialogاختصاصی خود ،لازم است یک فایل  layoutویژه ی آن تعریف نمایید .این فایل
 layoutرا می توان  inflateنموده و با فراخوانی متد )( onCreateViewاز  fragmentمربوطه
بازگردانی نمود.

-2-34-4تعامل  DialogFragmentبا activity
آبجکت  DialogFragmentدرست مشابه دیگر  fragmentها با  activityمربوطه ارتباط برقرار
کرده و اطلاعاتی را رد و بدل می کند .یک روش صحیح و بهینه این است که  fragmentیک
 interfaceمعرفی کرده و  activityمورد نظر این  interfaceرا پیاده سازی می کندfragment .
سپس می تواند توسط  activityصدا خورده شود ،بدون اینکه اطلاعی از جزئیات پیاده سازی
 activityداشته باشد.

تمرین :پیاده سازی کلاس DialogFragment
در پروژه ی زیر نحوه ی استفاده از کلاس  DialogFragmentدر  activityرا شرح خواهیم داد .این
مثال هم از  dialogاز پیش ساخته و آماده استفاده می کند و هم برای آن یک  layoutاختصاصی
تعریف می نماید.
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layout ایجاد پروژه و فایل های-2-34-5
 ایجادcom.android.vogella.com.dialogfragmentexample ابتدا یک پروژه ی اندروید به نام
.نمایید
 دو دکمه تعریف کنید به طوری که در، فراخوانی می کندactivity  ای کهlayout در فایل
. اشاره کنندonClick  خود به متدandroid:onClick )attribute( خصیصه
. با بدنه ی زیر تعریف نماییدfragment_username.xml  به نامlayout حال 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>

activity  و تنظیمfragment تعریف-2-34-6
. زیر را ایجاد نماییدfragment دو 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
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UserNameListener activity = (UserNameListener) getActivity();
activity.onFinishUserDialog(mEditText.getText().toString());
this.dismiss();
return true;
}
}

. خود را به صورت زیر ویرایش نماییدactivity کد

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
اکنون زمانی که اپلیکیشن را اجرا نموده و بر روی دکمه ی مربوطه در  UIاپلیکیشن کلیک می کنید،
پنجره ی محاوره ای ( )dialogحاوی پیغام مورد نظر برای شما به نمایش در می آید.
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بخش اول :

طراحی صفحات تک قطعه و چند قطعه (& single-pane
 )multi-paneبا استفاده از  fragmentها در اندروید/ایجاد
UIهای انعطاف پذیر به وسیله ی  fragmentها
این مبحث برای شما شرح می دهد چگونه می توان با استفاده از کلاس  ،fragmentاپلیکیشن
هایی با رابط کاربری مقیاس و انعطاف پذیر ایجاد نمایید.

 Fragment-1-3ها
-3-1-1شرح  Layoutهای تک قطعه ( )single-paneو چند قطعه (multi-
)pane
همان طور که می دانید دستگاه های اندروید دارای نمایشگرهایی با اندازه و تراکم پیکسلی
متفاوت هستند.
 Panelیا  paneدر اندروید ،عبارت است از یک بخش یا قطعه از کل صفحه ( )UIکه کاربر با آن
تعامل دارد.

 paneدر واقع یک واژه ی کلی است که بیانگر قابلیت اندروید برای پشتیبانی از

چندین  viewدر کنار هم و در قالب یک  viewمرکب (واحد) بوده که ممکن است بسته به اندازه ی
فضای موجود در نمایشگر از دستگاه به دستگاهی دیگر متفاوت باشد.
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در صورت عدم وجود فضای کافی ،تنها یک  panelبه نمایش در می آید .از این معمولا تحت عنوان
چیدمان یا قالب ( )layoutتک قطعه نام برده می شود.
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اما در دستگاه هایی که صفحه ی نمایش عریض تری دارند و در نتیجه فضای بیشتری در دسترس
است (همچون تبلت) ،طراحی چند قطعه این امکان را برای برنامه فراهم می کند تا چندین panel
را همزمان به نمایش بگذارد.
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-3-1-2شرح مفهوم Fragment
 Fragmentدر حقیقت یک کامپوننت  UIمستقل در اندروید است که زیرمجموعه ی یک activity
می باشد و بخشی از کل صفحه یا فرم را تشکیل می دهد (در نمایشگرهای بزرگ چند fragment
و در نمایشگرهای کوچک تنها یک  fragmentدر لحظه نمایش داده شده و صفحه ی قابل مشاهده
برای کاربر را تشیکل

می دهند) .به عبارت دیگر  fragmentدر اندروید به شما اجازه می

دهد تا  UIانعطاف پذیر و سازگار با انواع نمایشگرها (کوچک و بزرگ) برای برنامه ی خود تعریف
نمایید و اجزا رابط کاری اپلیکیشن را در قالب ماژول های مجزا کپسوله سازی نمایید.
 Fragmentبا کپسوله سازی اجزا رابط کاربری و رفتار  activityها در ماژول های مجزا ،این امکان
را برای اپلیکیشن فراهم می کند تا از این ماژول های مجزا در چندین  activityاستفاده کند.
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 Fragmentدر بستر یک  activityاجرا می شود ،با این وجود دارای چرخه ی حیات و رابط کاربری
اختصاصی خود است .البته یک  fragmentمی تواند فاقد ظاهر و  UIباشد که در اصطلاح
 headless fragmentخوانده می شود.

 Fragment-3-1-3ها و دسترسی به Context
 Fragmentها از کلاس  Contextمشتق ( )subclassنمی شوند .بنابراین برای دسترسی به activity
میزبان بایستی متد )( getActivityرا صدا بزنید.

-3-1-4مزایای استفاده از fragment
 fragment .1ها چرخه ی حیات و رفتار خود را دارند.
 .2می توان آن ها را در زمان اجرای اپلیکیشن و به صورت داینامیک کم و زیاد کرد.
 .3می توان چندین  fragmentرا با یکدیگر ترکیب کرده و  UIهای چند قطعه/چند پنجره ای و
انعطاف پذیر ایجاد کرد.
 .4این امکان نیز وجود دارد که یک  fragmentرا در چندین  activityبکار برد.
به کمک  fragmentمی توانید برای دستگاه های کوچک  UIیک قطعه ایجاد نموده و برای
نمایشگرهای بزرگ رابط کاربری چند پنجره طراحی نمایید .همچنین می توانید با استفاده از
 fragmentهر دو جهت نمایش ( =landscapeنمای افقی و  =portraitعمودی) در گوشی ها را
مدیریت نمایید.
یکی از موارد کاربرد  fragmentدر طراحی  UIرا می توان در ساخت لیست مشاهده کرد .اگر بر
روی یک آیتم از لیست کلیک کنید ،در صفحه ی تبلت ،جزئیات مربوطه در همان صفحه ،برای مثال
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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برای این مبحث اپلیکیشن شما باید دو  fragmentداشته باشد main :و  .detailالبته شما می
توانید بسته به نیاز خود  fragmentهای بیشتری تعریف نمایید .بعلاوه اپلیکیشن شما می بایست
دو  activityبه شرح زیر داشته باشد main activity :و  .detailed activityدر نمایشگر تبلت
 main activityهر دو  fragmentرا در  layoutخود به نمایش می گذارد .این در حالی است که
 main activityدر صفحه نمایش موبایل ،فقط  main fragmentرا در لحظه به نمایش می
گذارد.
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-3-1-5طراحی اپلیکیشنی با  UIانعطاف پذیر و سازگار با نمایشگرهای
مختلف به وسیله ی  fragmentها
 Fragmentها را می توان به صورت  staticتعریف کنید ،بدین معنی که به وسیله ی تگ
> <fragmentدر فایل  layoutمی توانید مشخص کنید که  activityاز چندین  fragmentو قطعه
تشکیل شود.
همان طور که گفته شد ،شما می توانید  fragmentهای یک  activityرا در زمان اجرا ویرایش کنید
(کم یا زیاد کنید( که به آن تعریف به صورت پویا و  dynamic definitionگفته می شود.
برای اینکه بتوانید با توجه به فضای موجود در نمایشگر خود چند  fragmentرا نمایش دهید ،کافی
است بر اساس یکی از روش های زیر اقدام نمایید:
 .1از یک  activityاستفاده کنید که در نمایشگرهای بزرگ (تبلت) و کوچک (گوشی همراه) دو
 fragmentرا برای کاربر در لحظه نمایش می دهد و در زمان لازم fragment ،های قابل
مشاهده در ( activityصفحه ی جاری) را به هنگام اجرای برنامه تغییر دهید .برای این
منظور توصیه می شود دو نمونه از کلاس  FrameLayoutبه عنوان ( placholderمکان
نگهدار موقتی) در  layoutخود تعریف نموده ،سپس  fragmentها را در زمان اجرا به آن
دو کلاس اضافه کنید.


در دستگاه های کوچک همچون گوشی ،هر  fragmentرا در  activityجدا بگنجانید .برای مثال،
اگر  UIتبلت از دو  fragmentدر یک  activityاستفاده می کند و در آن واحد دو قطعه را به
نمایش می گذارد ،همین  activityرا برای نمایشگر گوشی استفاده می کنید اما این بار فایل
 layoutمجزا ارائه می دهید که تنها یک  fragmentرا شامل می شود .چنانچه detailed
 fragmentاز قبل در نمایشگر حاضر باشد ،آنگاه  main activityبه  fragmentدستور بروز
رسانی خود را می دهد .اگر  detail fragmentدر دسترس نبود ،در آن صورت ،main activity
 detail activityرا راه اندازی می کند.

اینکه کدام گزینه را انتخاب کنید کاملا به نیاز و مورد استفاده ی شما بستگی دارد .به طور معمول
ویرایش  fragmentدر زمان اجرا منعطف تر است ،اما پیاده سازی آن کمی پیچیده تر می باشد.
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 هاfragment تعریف و استفاده از-2-3
fragment تعریف-3-2-1
 و یا یکی ازandroid.app.Fragment  جدید می توانید از کلاسfragment به منظور تعریف یک
 کلاس های فرزندی که می توانید مورد.) نماییدextend( ) آن ارث بریsubclass( کلاس های فرزند
 یاPreferenceFragment ،DialogFragment ،ListFragment :استفاده قرار دهید عبارتند از
: کد زیر یک نمونه پیاده سازی را نمایش می دهد.WebViewFragment
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);
}
}

282
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

 هاfragment تعامل اپلیکیشن با-3-2-2
 ها را افزایش داد و به اصطلاح آن ها راfragment برای اینکه بتوان امکان استفاده ی مجدد از
 میزبانactivity  ها منحصرا از طریقfragment  لازم است هر گونه تعامل بین این،بازیافت نمود
 ها نباید مستقیما و بدون واسطه با یکدیگر ارتباط داشتهfragment ، به بیان دیگر.انجام شود
.باشند
 و داخل یک کلاس تعریفinner  را به صورتinterface  می بایست یکfragment برای این منظور
 بدین وسیله. را پیاده سازی کندinterface  این، میزبانactivity  ایجاب می کند کهfragment .کند
 که از آنactivity(  میزبانactivity  هیچ اطلاعی ازfragment شما اطمینان حاصل می کنید که
onAttach()  مورد نظر سپس به وسیله ی متدFragment . استفاده می کند) خود نداردfragment
. مورد نظر را پیاده سازی می کند یا خیرinterface  به درستیactivity خود بررسی می کند که آیا
) خودparent(  میزبانactivity  ای دارد که باید مقداری را بهfragment  فرض کنید،به عنوان مثال
. این کار را می توان به صورت زیر پیاده سازی نمود.ارسال کند
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);
}
}

 هاfragment ارسال پارامتر به-3-2-3
. ارسال کندfragment  را به عنوان پارامتر بهbundle  می تواند یکActivity
detailFragment = new DetailFragment();

// configure link

Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("link", link);
detailFragment.setArguments(bundle);

. خود دریافت می کندonActivityCreated  را در متدbundle  آبجکتfragment
@Override
public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
super.onActivityCreated(savedInstanceState);
Bundle bundle = getArguments();
if (bundle != null) {
setText(bundle.getString("link"));
}
}
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-3-3چرخه ی حیات (fragment )life cycle
در اندروید هر  fragmentچرخه ی حیات مختص به خود را دارد .با این وجود چرخه ی حیات آن
همیشه به  activityمیزبان آن متصل است.

زمانی که  activityمتوقف می شود ،همگام با آن  fragmentهای زیرمجموعه ی این  activityنیز
متوقف

می شوند .اگر  activityاز حافظه کلا پاک شود ( fragment ،)destroyهای آن نیز

همزمان از بین می روند.
شرح کارکرد

متد

کاربرد متد حاضر این است که  fragmentرا به
 activityمی شناساند .زمانی که )(onAttach
صدا خورده می شود activity ،و fragment
هیچ یک ایجاد نشده اند .شما می توانید داخل
این متد عملیاتی که می خواهید پیش از ایجاد
 fragmentانجام شود ،تعریف نمایید .نمونه ی
 activityبه نمونه ی  fragmentمتصل است.
به هنگام فراخوانی این متد  activityو
 ،fragmentهنوز راه اندازی نشده اند .معمولا
برنامه نویس اشاره گری به  activityداخل این

)(onAttach
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متد

شرح کارکرد
متد قرار می دهید که از  fragmentبرای
مقداردهی بیشتر استفاده می کند.

اندروید زمانی این متد را صدا می زند که در
حال ساختن  fragmentباشد .برنامه نویس
می تواند کامپوننت هایی از  fragmentرا که
می خواهد در زمان ادامه یافتن  ،activityبعد
از توقف حفظ شود را مقداردهی اولیه نمایید.
در واقع در این مرحله fragment ،ایجاد شده
است .این متد بعد از فراخوانده شدن
)( onCreateمربوط به  activityو قبل از متد
)( onCreateViewمربوط به  fragmentصدا
خورده می شود.

)(onCreate

نمونه ی  ،fragmentزنجیره یا سلسله مراتب
 viewهای خود را ایجاد می کند .به عبارت دیگر
 fragmentدر متد )( ،onCreateViewرابط
کاربری یا ظاهر خود را تعریف می کند .در این
متد با فراخوانی متد )( inflateاز آبجکت
 Inflatorکه به عنوان پارامتر به این متد
فرستاده می شود ،برنامه نویس می تواند یک
 layoutرا بارگذاری کرده و نمایش ()inflate
دهد.
)(onCreateView

در این متد نباید با  activityتعامل داشته
باشید Activity .هنوز کاملا ساخته و
مقداردهی اولیه نشده است.
لزومی ندارد این متد را برای  fragmentهای
فاقد  headless/UIفراخوانی کنید view .های
 inflateشده بخشی از زنجیره ی  viewهای
 activityمیزبان محسوب می شوند.
به عبارت دیگر ،هنگامی که  fragmentمی
خواهد  viewهای خود را بسازد این متد را صدا
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متد

شرح کارکرد
می زند .به منظور پیاده سازی  UIیا رابط کاری،
برنامه نویس می بایست یک آبجکت  viewکه
پوشه ی حاوی  fragmentرا مشخص می کند،
به عنوان خروجی این متد تعریف کنید .اگر
 fragmentرابط کاربری نداشته باشد ،می
توانید خروجی متد را  nullتعریف کنید.
متد جاری پس از فراخوانی متد
)( onCreateViewو زمانی که  activityمیزبان
ایجاد شده است ،صدا خورده می شود.
نمونه ی  Activityو  fragmentهمراه با
زنجیره ی  viewهای  activityساخته شده اند.
در این برهه ،می توان با فراخوانی متد
)( findViewByIdبه  viewدلخواه دسترسی
داشت.

)(onActivityCreated

در این متد شما می توانید از آبجکت هایی که
به یک آبجکت  Contextنیاز دارند ،نمونه سازی
نمایید.
به عبارت دیگر ،این متد بعد از
)( onCreateViewو هنگامی که activity
میزبان ایجاد شده call ،می شود activity .و
 fragmentبه صورت یک آبجکت  viewسلسله
مراتبی برای  activityتولید می شوند.
The onStart() method is called once the
fragment gets visible.
متد )( onStartزمانی صدا زده می شود که
 fragmentنمایان و قابل مشاهده شود.

)(onStart

زمانی که  Fragmentدر حال اجرا است.

)(onResume
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شرح کارکرد

متد

 Fragmentقابل مشاهده است اما دیگر فعال
نیست مانند زمانی که  activityدیگری ،با
انیمیشن بر روی  activityحامل fragment
قرار می گیرد.
 Fragmentبا کاربر تعاملی ندارد .حال یا
 activityآن در حال متوقف شدن است یا یک
عملیات مربوط به  fragmentدر حال ویرایش
آن در  activityاست.

)(onPause

 Fragmentدیگر برای کاربر قابل مشاهده
نیست.

)(onStop

 Viewیا المان های رابط کاربری قابل مشاهد
در  fragmentرا پاک می کند .اگر fragment
از  backstackساخته شده باشد ،در آن صورت
این متد فراخوانی می شود و پس از آن
 onCreateViewصدا زده می شود .در واقع
پس از فراخوانی این متد  UIو ظاهر
 fragmentبه کلی از بین می رود.

)(onDestroyView

این متد  cleanupو پاک سازی نهایی
 fragmentها را انجام می دهد .لازم به ذکر
است که این متد ممکن است اصلا فراخوانی
نشود.

)(onDestroy

-4-3تعریف  fragmentبرای activity
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 به صورتlayout  خود در فایلactivity  برایfragment تعریف-3-4-1
static
 و به وسیله ی تگstatic  می توانید آن را به صورت، جدید خودfragment برای استفاده از
 به کلاسandroid:name )attribute(  خصیصه ی. اضافه نماییدlayout  در فایلfragment
.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>

 برایstatic  ثابت وlayout استفاده از این روش برای زمانی توصیه می شود که چندین فایل
. خاص طراحی شده استconfig تعریف ظاهر برنامه دارید که هریک ویژه ی یک دستگاه با

dynamic  در زمان اجرا و به صورتfragment مدیریت-3-4-2
activity layout  ها را درfragment  به شما این امکان را می دهد تاFragmentManager کلاس
 قابلgetFragmentManager()  این کلاس به وسیله ی متد.حذف یا جایگزین نمایید/اضافه
transaction  اصلاحات و تغییراتی که می خواهید اعمال کنید باید در طی یک.دسترسی می باشد
fragment  به منظور ویرایش. انجام شودFragmentTransaction (تراکنش) به وسیله ی کلاس
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layout  در فایلFrameLayout )placeholder(  می بایست یک مکان نگهدارactivity ها 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>

fragment  را باcontainer  موجود درfragment  می توانیدFragmentManager با 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 شودcontainer  جاری در اینfragment  جدید جایگزینfragment یک
backstack  بهaddToBackStack()  را با استفاده از متدtransaction می توانید یک تراکنش یا
 مورد نظر اضافه میactivity  ازhistory stack  با این کار عملیات را به.اندروید اضافه نمایید
) به حالتback( کنید و به کاربر این امکان را می دهید تا تغییرات را از طریق دکمه ی بازگشت
.قبلی بازگرداند
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-3-4-3بررسی اینکه آیا یک  fragmentدر  layoutحاضر است یا خیر
به منظور بررسی اینکه آیا یک  fragmentدر  layoutمورد نظر حضور دارد یا خیر ،می توانید از
کلاس  FragmentManagerکمک بگیرید .کافی است متد )( isLayoutرا فراخوانی کرده و بررسی
کنید آیا  fragmentمورد نظر از طریق  layoutبه  activityاضافه شده است یا خیر.
DetailFragment fragment = (DetailFragment) getFragmentManager().
;)findFragmentById(R.id.detail_frag
{ ))(if (fragment==null || ! fragment.isInLayout

// start new Activity

}
{ else
;)fragment.update(...
}

-3-4-4بررسی تعداد  fragmentها
منطق برنامه در  activityبه طور قطع به سناریو و شرایط جاری بستگی دارد (اینکه آیا صفحه تک
قطعه است یا از چند  fragmentو قطعه تشکیل شده) .می توان با نوشتن یک قطعه کد شرطی
به تعداد  fragmentدر اپلیکیشن پی برد .روش های متعددی برای اجرای این عملیات وجود دارد.
روش اول این است که یک فایل تنظیمات configuration/در پوشه ی محتوا و منابع پروژه
( )valuesایجاد نمایید .جفت کلید/مقدار ( )key/valueبه صورت پیش فرض بر روی  falseتنظیم
می شوند .سپس یک فایل تنظیمات دیگر این مقدار را جهت سازگاری با اندازه ی دلخواه نمایشگر
بر روی  trueقرار می دهد.
نمونه ی زیر یک فایل تنظیمات پیش فرض به نام  config.xmlرا نمایش می دهد.
><resources
><item type="bool" name="twoPaneMode">false</item
></resources

حال همین فایل را در پوشه ی  res/values-landبا مقداری متفاوت (این بار  )trueایجاد نمایید.
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><resources
><item type="bool" name="twoPaneMode">true</item
></resources

می توانید با استفاده نوشتن دستور زیر ،به اطلاعات مربوط به وضعیت جاری ( )stateدسترسی
داشته باشید.
;)getResources().getBoolean(R.bool.twoPaneMode

-3-4-5افزودن آبجکت  fragment transitionبه backstack
می توانید آبجکت  FragmentTransitionرا به  backstackاضافه نموده و به کاربر این امکان را
بدهید تا با استفاده از دکمه ی بازگشت ( )backبه  fragmentقبلی بازگردد.
برای این منظور شما می توانید متد )( addToBackStackرا بر روی آبجکت FragmentTransition
فراخوانی کنید.

-3-4-6استفاده از افکت های تعریف شده توسط Property Animation
 APIبرای حرکت بین  fragmentها
در طول اجرای یک تراکنش  ،fragmentمی توانید با استفاده از متد )(setCustomAnimations
از مجموعه توابع  ،Property Animationبه راحتی  animationتعریف نمایید (برای حرکت و
انتقال بین  fragmentها انیمیشن اعمال نمایید).
البته می توانید با فراخوانی متد )( ،setTranstionبسیاری از انیمیشن های استاندارد اندروید را
برای انتقال بین  fragmentها اعمال نمایید .برای پیاده سازی انیمیشن می بایست  constantهایی
که با *_ FragmentTransaction.TRANSIT_FRAGMENTشروع می شوند را تعریف نمایید.
هر دو متد نام برده به شما امکان می دهند تا یک انیمیشن آغاز ( )entry animationو یک
انیمیشن پایان ( )exitتعریف نمایید.
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-3-4-7ماندگارسازی و ذخیره ی دائمی داده در  fragmentها
اغلب برنامه نویس لازم دارد که داده هایی از اپلیکیشن را در حافظه به طور دائمی ذخیره کند.
برای این منظور کافی است از یک فایل ساده یا دیتابیس  SQLiteاستفاده کند.

-3-4-8نگهداری و بازگردانی اطالعات پس از تغییر در تنظیمات و config
اگر می خواهید تغییرات در تنظیمات و پیکربندی را ماندگارسازی نمایید ،در آن صورت می توانید
از آبجکت اپلیکیشن نیز استفاده کنید.
علاوه بر روش ذکر شده ،شما می توانید متد ) setRetainState(trueرا بر روی fragment
فراخوانی نمایید .با این کار اطلاعات مربوط به وضعیت نمونه ی  fragmentبین تغییرات در
تنظیمات  fragmentماندگار می شود .لازم به ذکر است که این رویکرد تنها زمانی کارگر واقع می
شود که  fragmentها به  backstackاضافه نشده باشند .در این صورت ،کافی داده ها را به
عنوان یک عضو (در قالب یک فیلد) ذخیره نمایید.
توجه Google :استفاده از این متد را برای  fragmentهایی که  UIدارند به هیچ وجه توصیه نمی
کند.
می توانید با فراخوانی متد )( onSaveInstanceStateداده ها را در آبجکت  Bundleقرار دهید.
سپس می توانید این داده ها را با استفاده از متد )( onActivityCreatedبازیابی نمایید.

 Fragment-5-3ها و پردازش در پس زمینه ( background
)processing
 Fragment-3-5-1های فاقد headless fragments/UI
می توانید  fragmentهایی تعریف نمایید که اصلا  UIو ظاهر ندارند .به این  fragmentها در
اصطلاح  headlessگفته می شود .جهت پیاده سازی چنین  fragmentای کافی است مقدار null
را از متد )( onCreateViewدر  fragmentبرگردانید.
توجه :توصیه می شود برای پردازش پس زمینه ای از  serviceها استفاده نمایید .اگر می خواهید
این کار را از طریق  fragmentهای خود انجام دهید ،دومین راه حل پیشنهادی ما (بعد از
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سرویس ها)  headless fragmentها همراه با فراخوانی متد )( setRetainInstanceهست .بدین
وسیله دیگر شما مجبور نیستید تغییرات در تنظیمات را حین پردازش ناهمزمان ( asynchronous
 ،)processingخود مدیریت نمایید.

 Retained headless fragment-3-5-2ها جهت مدیریت تغییر در
تنظیمات ()config changes
 Headless fragmentها معمولا به منظور کپسوله سازی ( )encapsulateو نگهداری اطلاعات
مربوط به وضعیت  fragmentها ،مابین تغییرات در تنظیمات و نحوه ی پیکربندی اپلیکیشن،
استفاده می شوند .مورد کاربرد دیگری که می توان به آن اشاره کرد :برای  taskهایی که پردازش
هایی را در پس زمینه انجام می دهند ( )background processing taskنیز مورد استفاده قرار
می گیرند .برای کپسوله سازی داده ها در  fragmentها ،می توانید  headless fragmentرا
 retainedتعریف نمایید retained fragment .حین تغییر در تنظیمات و نحوه ی پیکربندی
( )configuration changesاز بین نمی روند (در واقع این  fragmentها قادرند اشاره گرهایی به
آبجکت های پایدار و  statefulکه شما می خواهید اطلاعات آن ها را حفظ نمایید ،نزد خود نگه
دارند).

برای اینکه  fragmentاطلاعات مربوط به وضعیت را نگه دارند و به اصطلاح  retainedباشند،
کافی است متد )( setRetainInstanceرا صدا بزنید.
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به منظور افزودن چنین  fragmentای به  activityمورد نظر ،می توانید متد )( addاز کلاس
 FragmentManagerرا فراخوانی کنید .برای اینکه در آینده به این  Fragmentدسترسی داشته
باشید (به آن اشاره کنید) ،لازم است آن را با یک تگ در فایل  XMLاضافه نمایید .این کار به شما
اجازه می دهد ،با استفاده از متد )( findFragmentByTagاز  FragmentManagerبه آن دسترسی
داشته باشید.
توجه داشته باشید که استفاده از متد )( onRetainNonConfigurationInstanceدر  activityدیگر
منسوخ شده است و جای خود را به  retained headless fragmentها داده اند.

تمرین :پیاده سازی  fragmentها در اپلیکیشن ها

مبحث زیر نحوه ی استفاده از  fragmentها در یک اپلیکیشن متعارف اندروید ،بدون استفاده از
( support libraryکتابخانه ی پشتیبانی از  APIهای جدید در ویرایش های قدیمی تر اندروید) را
تشریح می کند .اپلیکیشن بسته به حالت نمایش (نمای افقی/عمودی) ،از  layoutبا fragment
های متفاوت بهره می گیرد.
در نمای عمودی RssfeedActivity ،در لحظه تنها یک  fragmentرا به نمایش می گذارد .از این
 ،fragmentکاربر می تواند به  activityدیگری که میزبان  fragmentمورد نظر است راه پیدا کند.
در نمای افقی activity ،مزبور هر دو  fragmentرا درکنار هم برای کاربر به نمایش می گذارد.

ایجاد پروژه
یک پروژه ی جدید اندروید ایجاد نموده و آن را به صورت زیر مقداردهی نمایید .توجه داشته باشید
که نباید از لایه ی سازگاری ( )Compatibility layerاستفاده کنید.
جدول 1
Property

مقدار
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Application Name
Company Domain )(اسم دامنه ی شرکت
Package name ) (اسم
Template )(الگو یا قالب آماده
Activity
Layout

RSS Reader
android.example.com
com.example.android.rssreader
Empty Activity
RssfeedActivity
activity_rssfeed

 هاfragment  برایlayout تعریف فایل های-3-5-3
 ایجادres/layout/  در پوشه یfragment_rssitem_detail.xml  جدید به نامlayout یک 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>

 دسترسیTextView  با استفاده از این شناسه به المانfragment  باید صحیح باشد چرا کهid :توجه
.دارد
. ایجاد نماییدfragment_rsslist_overview.xml  جدید به نامlayout یک 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 باشدid  در اینجا هم:توجه

fragment ایجاد کالس های-3-5-4
. مورد استفاده قرار می گیرندfragment  این کلاس ها به عنوان.کلاس های زیر را ایجاد نمایید
. را تعریف نماییدDetailFragment ابتدا 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);
}
}

 هیچ لیستی را به نمایش نمی، این کلاس برخلاف اسمش. را ایجاد نماییدMyListFragment کلاس
 مقدار زمان جاری به، بلکه صرفا یک دکمه ارائه می دهد که با کلیک کاربر بر روی آن،گذارد
. ارسال می گرددDetailsFragment  ای به نامfragment
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);
}
}

 اصلیlayout ویرایش فایل-3-5-5
. فعلی را ویرایش نماییدactivity_rssfeed.xml فایل
<?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>

RssfeedActivity ویرایش کالس-3-5-6
 (بازفراخوان) را برایcallback  را ویرایش کنید به طوری که نقش یک تابعRssfeedActivity کلاس
. را بروز رسانی نمایدDetailsFragment  ایفا کند و متعاقباListFragment
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 شوندfragment  هر دو.اپلیکیشن خود را اجرا نمایید
 به دنبال. جهت نمایش را تغییر دهید،)emulator( می توانید با استفاده از کنترل های شبیه ساز
. بروز آوری می شوندDetailFragment  اطلاعات،ListFragment فشرده شدن دکمه در
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تمرین :نمایش  fragmentها بر اساس تنظیمات و نحوه ی
پیکربندی
چنانچه اپلیکیشن در نمای افقی راه اندازی شود ،قاعدتا باید دو ( fragmentدو قطعه یا  )paneرا
در  UIبرای کاربر به نمایش بگذارد .در تمرین حاضر اپلیکیشن را طوری تنظیم کنید که از این قابلیت
یا رفتار پشتیبانی کند.
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 ویژه ی نمای عمودیactivity layout تعریف-3-5-7
. را با تنظیمات زیر تعریف نماییدactivity_rssfeed.xml فایل
<?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 selector  یا گزینه ی بولی مستقل ازflag تعریف یک-3-5-8
)(گزینشگر منابع
. با تنظیمات زیر ایجاد نماییدres/values  در پوشه یconfig.xml یک فایل به نام
<resources>
<item type="bool" name="twoPaneMode">false</item>
</resources>

. با مقداری متفاوت تعریف نماییدres/values-land همین فایل را در پوشه ی
<resources>
<item type="bool" name="twoPaneMode">true</item>
</resources>
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RssfeedActivity تنظیم و ویرایش کالس-3-5-9
 را طوری ویرایش نمایید که در صورت قرار گرفتن اپلیکیشن درRssfeedActivity پیاده سازی کلاس
. جاری را جایگزین کندfragment ،)single-pane( قابه/وضعیت تک قطعه
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
}
}
}

توجه :این فرایند پاک سازی ضروری است ،چراکه اپلیکیشن ما به صورت  dynamicو در زمان اجرا
بین دو حالت تک قطعه یا نمایش یک  fragmentدر لحظه و نمایش دو قطعه یا  fragmentدر آن
واحد ،تغییر وضعیت

می دهد .البته سناریوی حاضر غیرمعمول بوده و معمولا انتخاب یک

یا دو  fragmentبرای اپلیکیشن بستگی به حداقل عرض نمایشگر دارد و این پیکربندی در زمان اجرای
برنامه تغییر نمی یابد FragmentManager .سعی دارد با  cacheیا ذخیره ی موقتی fragment
کارایی را افزایش دهد ،از اینرو لازم است  detailed fragmentموجود را حذف نمایید.

تست اپلیکیشن و کسب اطمینان از درستی پیاده سازی آن
اپلیکیشن را اجرا نمایید .اگر اپلیکیشن را در نمای عمودی ( )portrait modeاجرا کنید ،طبیعتا باید
تنها یک  fragmentرا در نمایشگر مشاهده نمایید .در نمای افقی ( )landscape modeشما هر دو
 fragmentرا در همزمان در  UIمشاهده خواهید نمود.
حال وضعیت نمایش شبیه ساز را تغییر دهید .بر روی دکمه ی مورد نظر در نمای عمودی ( portrait
 )modeو سپس در نمای افقی ( )landscape modeکلیک نمایید .اطمینان حاصل نمایید که detail
 ،activityزمان جاری را نمایش می دهد.

303
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

headless  ذخیره ی اطلاعات مربوط به وضعیت در یک:تمرین
retained fragment
 برای این منظور.در تمرین حاضر قصد دارید که آخرین انتخاب کاربر را ذخیره کرده و بیاد آورید
. استفاده نماییدheadless fragment می بایست از یک

headless fragment ایجاد
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 fragment ذخیره 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();
}
}
}

resource  یا گزینه ی بولی مستقل از گزینشگرflag تعریف یک-3-5-11
. با تنظیمات زیر تعریف نماییدconfig.xml  به نامres/values یک فایل در پوشه ی
<resources>
<item type="bool" name="dual_pane">false</item>
</resources>

. با مقداری متفاوت ایجاد نماییدres/values-land همین فایل را در پوشه ی
<resources>
<item type="bool" name="dual_pane">true</item>
</resources>

RssfeedActivity تنظیم و ویرایش کالس-3-5-12
 را طوری ویرایش نمایید که در صورت قرار گرفتن اپلیکیشن درRssfeedActivity بدنه ی کلاس
. جاری را جایگزین کندfragment ،)single-pane( وضعیت 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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}
}

این فرایند پاک سازی ضروری است ،چراکه اپلیکیشن ما به صورت  dynamicو در زمان اجرا بین دو
حالت تک قطعه یا نمایش یک  fragmentدر لحظه و نمایش دو قطعه یا  fragmentدر آن واحد،
تغییر وضعیت می دهد .البته سناریوی حاضر غیرمعمول بوده و معمولا انتخاب یک یا دو fragment
برای اپلیکیشن بستگی به حداقل عرض نمایشگر دارد و این پیکربندی در زمان اجرای برنامه تغییر
نمی یابد FragmentManager .سعی دارد با  cacheیا ذخیره ی موقتی  fragmentکارایی را افزایش
دهد ،از اینرو لازم است  detailed fragmentموجود را حذف نمایید.

تست اپلیکیشن و اعتبارسنجی رفتارهای آن
اپلیکیشن خود را اجرا نمایید .اکنون اگر اپلیکیشن خود را در نمای عمودی ( )portrait modeاجرا
نمایید ،طبیعتا باید در لحظه تنها یک  fragmentدر نمایشگر قابل مشاهده باشد .در نمای افقی
می بایست هر دو  fragmentهمزمان برای کاربر نمایش داده شود.
جهت یا وضعیت نمایش شبیه ساز را تغییر دهید .دکمه را در دو حالت نمای عمودی و افقی فشار
داده و مطمئن شوید که  detail activityزمان حاضر را به درستی نمایش می دهد.
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بخش دوم :

استفاده از نوارابزار در اپلیکیشن های اندروید Action bar/در
اندروید
این مبحث تمرکز خود را بر روی آموزش نحوه ی پیاده سازی و استفاده از  toolbarدر اپلیکیشن
های اندرویدی قرار می دهد .آموزش حاضر همچنین چگونگی استفاده از /widgetکامپوننت
رابط کاربری  toolbarرا برای شما شرح می دهد .این آموزش مبتنی بر ویرایش  6.0سیستم
عامل اندروید می باشد (=  APIیا کتابخانه های اندروید ورژن .)23

-6-3شرح مفهوم Toolbar
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 Toolbar-3-6-1در اندروید چیست و چه کاربردی دارد؟ ()action bar
 Toolbarدر ویرایش  5.0سیستم عامل اندروید جای  actionbarدر اندروید  4را گرفت تا محدودیت
های جاری را برطرف ساخته و راه حلی نو ین برای طراحی اپلیکیشن را در اختیار برنامه نویس قرار
دهد .این  widgetیا کامپوننت  UIاز طریق  view groupبه نام  Toolbarدر دسترس توسعه دهنده
قرار می گیرد.
می توان  toolbarرا به راحتی در فایل  layoutجایگذاری نمود .این کامپوننت  UIقادر است عنوان
 ،activityآیکون ،عملیاتی که قابل فعال سازی هستند ( actionها) و حتی  viewها و سایر آیتم های
تعاملی را دربرگیرد .مورد دیگر استفاده ی  toolbarدر پیمایش و راهبری بین بخش های مختلف
اپلیکیشن است.
قبل از ویرایش  5.0اندروید ،مکان قرار گیری نوار ابزار (همان  actionbarدر ویرایش های قبلی) به
صورت ثابت در بالای صفحه یا  activityبوده (در آنجا  hard codeشده بود).
اکنون این امکان وجود دارد که نوار ابزار را در پوسته ی مورد استفاده ( )themeغیرفعال نمود.
کامپوننت  UIنام برده در تمامی پوسته های درون ساخته ی اندروید به صورت پیش فرض فعال
می باشد.
تصویر زیر نوارابزار اپلیکیشن اندرویدی  Google+را به همراه آیتم های تعاملی و نوار راهبری
( )navigationنشان 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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 Actionbar-3-6-2بر روی دستگاه هایی که ورژن کتابخانه های اندروید
مورد استفاده در آن ها پایین تر از  21است ()API 21
 Toolbarدر ویرایش  5.0اندروید (ورژن کتابخانه های اندروید  )21برای اولین بار معرفی شد و در
واقع جایگزینی برای  actionbarدر ورژن های قبلی این سیستم عامل گردید .اگر می خواهید از
این کاپوننت در ویرایش های قدیمی تر اندروید استفاده نمایید ،در آن صورت کافی است از
 downportای که توسط  appcompat-v7در اختیار توسعه دهنده قرار می گیرد ،استفاده نمایید.
جهت استفاده از  toolbarدر چنین دستگاه هایی ،دستوری مانند نمونه ی زیر را به فایل Gradle
 buildخود اضافه نمایید:
`compile `com.android.support:appcompat-v7:22.2.0

برای

آموزش

نحوه

ی

نصب

v7

library

به

آدرس

 http://developer.android.com/tools/support-library/setup.htmlمراجعه نمایید.

Options menu-3-6-3
اپلیکیشن هایی که  target SDKآن ها بر روی پایین تر از  API 11تنظیم شده ،از options menu
استفاده می کنند .البته اگر چنین دکمه ای در دستگاه موجود باشد .این کامپوننت  UIبا کلیک کاربر
بر روی دکمه ی  Optionsبه نمایش در می آید Toolbar .نسبت به  options menuکاربر پسندتر
است زیرا  action barهمیشه قابل مشاهده و در دسترس است .در حالی که  options menuفقط
در صورت درخواست نمایان

می شود .در واقع  options menuیک کاستی برجسته دارد:

ممکن است کاربر متوجه وجود گزینه ها و تنظیمات ارائه شده توسط اپلیکیشن نشود.

-7-3استفاده از Toolbar
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-3-7-1تعریف آیتم های نوار ابزار actions/در toolbar
المان هایی که در نوارابزار مشاهده می کنید در اندروید  actionsخوانده می شوند .اگرچه می توان
آیتم های نوار ابزار را با کدنویسی تعریف کرد ،با این حال توسعه دهندگان معمولا آن ها را در یک
فایل محتوا  XMLتحت پوشه ی  res/تعریف می کنند.
تعریف منوها در یک فایل مجزا تحت پوشه ی  res/menuذخیره می شوند .ابزار اندروید خود به
صورت خودکار یک اشاره گر به آیتم های منو جهت دسترسی به منابع آن در فایل  Rایجاد می کند.
یک  activityمعمولا  entryها را از طریق متد )( onCreateOptionsMenuبه نوارابزار تزریق می
کند.
خصیصه ( showAsAction )attributeبه شما این اجازه را می دهد تا نحوه ی نمایش و ظاهر آیتم
مورد نظر در نوارابزار را تعیین نمایید .به عنوان مثال ،خصیصه ی  ifRoomمشخص می کند آیا
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

کلاس  MenuInflatorاین امکان را فراهم می آورد تا  actionهای تعریف شده در فایل  XMLرا
 inflateنموده (آن ها را جهت قرار گرفتن در  activityبه آبجکت  viewتبدیل کرده) سپس آن ها را به
 action barاضافه نمایید .می توانید با فراخوانی )( getMenuInflatorدر سطح  activityبه کلاس
 MenuInflatorدسترسی داشته باشید .نمونه کد زیر نحوه ی پیاده سازی و ایجاد  actionها 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;
}

 با این حال توصیه می شود این کار، ها را در کد برنامه نیز تعریف کردaction  اگرچه می توان:نکته
) را کاهش میboilerplate code(  انجام دهید چرا که میزان کدهای تکراریXML را در فایل های
.دهد

عملیاتی که در پی انتخاب آیتم های نوارابزار رخ می دهند (واکنش-3-7-2
) هاaction نشان دادن به انتخاب
 مربوطهactivity  درonOptionsItemSelected()  متد، ای کلیک می شودaction زمانی که
. انتخابی را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می کندaction  این متد.می گردد

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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-3-7-3جستجو برای یک  actionیا آیتم در نوارابزارaction bar/
به منظور جستجو برای یک  actionیا آیتم در منو ،متد )( findItemاز کلاس  Menuرا فراخوانی
نمایید .به وسیله ی این متد می توانید با استفاده از  idیک آیتم به آن دسترسی داشته باشید.

-3-7-4ویرایش منو
متد )( onCreateOptionsMenuتنها یکبار صدا خورده می شود .در صورت نیاز به ویرایش منو
در آینده ،لازم است متد )( invalidateOptionsMenuرا فراخوانی نمایید .پس از آن تابع
)( onCreateOptionsMenuبار دیگر صدا زده می شود.

 Contextual action mode-3-7-5و ( toolbarوابسته کردن toolbar
به قرائن با استفاده از )contextual action mode
 contextual action modeیک نوارابزار (وابسته به قرائن و بستر جاری) است که برای انجام
 subtaskها و وظایف کوچک برای مدت زمان معینی ،به صورت موقتی بر روی نوارابزار اصلی
اپلیکیشن ظاهر می شود.
 contextual action modeمعمولا با انتخاب یک آیتم یا کلیک طولانی مدت بر روی آن ظاهر می
شود.
به منظور پیاده سازی این نوع  ،toolbarکافی است متد )( startActionModeرا بر روی یک
 viewerدر  activityخود فراخوانی نمایید .متد نام برده آبجکت  ActionMode.Callbackرا دریافت
می کند .این آبجکت وظیفه ی مدیریت چرخه ی حیات  contextual action barرا بر عهده است.
همچنین می توانید با استفاده از متد ) ،registerForContexMenu(viewیک منوی وابسته به
قرائن context menu/به  viewمورد نظر اختصاص دهید Context menu .نیز با کلیک طولانی
مدت بر روی  viewمورد نظر فعال می شود.
هر بار که یک  context menuفعال می شود ،متد )( onCreateContextMenuنیز فراخوانی می
شود .می دانید چرا؟  context menuپس از هر بار استفاده کاملا دور انداخته می شود.
توصیه می شود تا حد امکان بجای  context menuاز  contextual action modeاستفاده نمایید.
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-3-7-6اضافه نمودن آیتم به  action barبا استفاده از  fragmentها
 Fragmentها نیز می توانند آیتم و المان هایی را به نوارابزار یا  toolbarاپلیکیشن اضافه کنند.
برای نیل به این هدف ،می بایست متد ) setHasOptionsMenu(trueرا در متد )( onCreateاز
 fragmentمورد نظر فراخوانی نمایید framework .یا چارچوب نرم افزاری  Androidدر این شرایط
متد )( onCreateOptionsMenuرا در کلاس  fragmentفراخوانی می کند.در این حالت
 fragmentمی تواند آیتم های منو را به  toolbarاضافه کند.

-3-7-7تنظیم قابلیت رویت ( )visibilityو دسترسی toolbar
می توانید قابلیت رویت و  visibilityنوارابزار را در زمان اجرای برنامه تنظیم نمایید .کد زیر نحوه
ی انجام این کار را به نمایش می گذارد.
;)(ActionBar actionBar = getActionBar
;)(actionBar.hide

// more stuff here...
;)(actionBar.show

شما می توانید متنی که همراه با آیکون اپلیکیشن در زمان اجرای برنامه ( )runtimeنمایش داده
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

-3-7-8تخصیص یک عکس  drawableبه action bar
این

امکان

نیز

برای

شما

وجود

دارد

که

یک

Drawable

را

از

طریق

متد

)( ActionBar.setBackgroundDrawableبه عنوان پس زمنیه و  backgroundنوارابزار خود
تنظیم نمایید.
 Toolbarاپلیکیشن خود عکس را مقیاس دهی کرده و با توجه فضای جاری اندازه بندی می کند.
از اینرو بهتر است که یک فایل  drawableانعطاف پذیر و قابل تنظیم فراهم می کنید .برای مثال
می توانید یک عکس  9-patchیا یک  drawableبا فرمت  XMLرا به عنوان عکس پس زمینه ارائه
نمایید.
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از ویرایش  4.2سیستم عامل اندروید ،پس زمینه ی  action barرا نیز می توان با استفاده از
 AnimationDrawableمتحرک یا پویا نمایی کرد.

-3-7-9پنهان یا کم رنگ کردن دکمه ی پیمایش ( diming navigation
)button
شما می توانید دکمه ی پیمایش نرم افزاری مورد نظر را در اپلیکیشن اندرویدی خود پنهان نموده
و بدین وسیله فضای بیشتری در دسترس داشته باشید .زمانی که کاربر بر روی دکمه ی صفحه
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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-3-7-10استفاده از حالت نمایش تمام صفحه ( immersive full screen
)mode
از ویرایش ( 4.4ورژن کتابخانه های اندروید یا  )19 APIبه بعد ،شما می توانید اپلیکیشن خود را در
حالت نمایش تمام صفحه قرار دهید ( .)immersive full screen modeاولین باری که این اتفاق
می افتد ،سیستم اندروید اطلاعاتی را به کاربر نشان می دهد .این اطلاعات حاکی از این است که
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کاربر می تواند با حرکت ( downward swipeلمس سطح نمایشگر به سمت پایین در ناحیه ای که
نوارابزار سیستم معمولا قابل مشاهده می باشد) اپلیکیشن را به حالت قبلی بازگردانده و system
 barها را بار دیگر به نمایش بگذارد.
به عنوان مثال ،متد زیر  activityیا صفحه ی جاری اپلیکیشن را در حالت تمام صفحه قرار می دهد.
// 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
;)

}

-3-7-11پیاده سازی قابلیت دو نیم کردن نوار ابزار ()split toolbar
می توانید به سیستم اعلان نمایید که در صورت عدم وجود فضای کافی ،نوارابزار را به صورت
خودکار به دو نیم تقسیم کند .جهت فعال سازی این قابلیت می توانید پارامتر
" android:uiOptions="SplitActionBarWhenNarrowرا در تعریف  activityاپلیکیشن خود
داخل فایل  AndroidManifest.xmlلحاظ نمایید.
توجه :با فعال سازی گزینه ی مزبور ،اندروید می تواند نوار ابزار را به دو بخش تقسیم کند .سپس
سیستم بر اساس فضای جاری و در زمان اجرای برنامه تصمیم می گیرد آیا نوارابزار را به دو بخش
تقسیم کند یا خیر.

تمرین :استفاده از  Contextual action modeدر اپلیکیشن اندرویدی
خود

هدف
در تمرین جاری ،شما یک  contextual action modeبه اپلیکیشن خود اضافه خواهید نمود.
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 در پوشه یmenu resource/ایجاد محتوا و منابع مربوطه-3-7-12
res/menu
actionmode.xml ) با نامxml resource menu(  حامل محتوای منوXML  یک فایل،برای این منظور
.<< مراجعه کنیدandroidstudio_createmenu" />  برای جزئیات بیشتر به.ایجاد نمایید
<?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 نماییدfragment  مربوط بهinterface ابتدا
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 زیرActionMode.Callback  خود را جهت پیاده سازی متد جدید وactivity کلاس
.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) {
}
}

interface  با پیاده سازی. پیاده سازی نماییدLongClickListener  یک، خودadapter در کلاس
. فعال و راه اندازی می شودcontextual action mode ،مزبور
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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}

action bar  تعریف کردنDynamic-8-3
action bar  هایی با پیاده سازی اختصاصی درView-3-8-1
text field  یاbutton  یک، برای مثال. اضافه نماییدaction bar  اختصاصی بهview می توانید یک
.در نوار ابزار اپلیکیشن خود داشته باشید
 سپس. را بکار ببریدActionView  از کلاسsetCustomView  لازم است متد،برای این منظور
پارامتر

ارسال

و

setDisplayOptions()

متد

فراخوانی

با

بایستی

toolbar  های اختصاصی درview  امکان نمایش، به آنActionBar.DISPLAY_SHOW_CUSTOM
.را فعال سازی نمایید
. می باشدEditText  تعریف کنید که دربردارنده ی المانlayout  می توانید یک فایل،به طور مثال
<?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>

 تکه. مورد نظر متصل کردactivity  درaction bar  را می توان به وسیله ی کد زیر بهlayout این
 الحاقcustom view  نیز بهlistener  یک گوش فراخوان یا،layout کد 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);
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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);
}
}

Action view-3-8-2
) در نوارابزارaction(  هست که بجای دکمه ی آیتمwidget  یاUI  یک کامپوننتAction view
) را با آبجکتaction(  با استفاده از این ویژگی می توانید یک آیتم.نمایش داده می شود
 جایگزینaction view  به منظور تعریف یک. مجاز دیگری جایگزین نماییدview  یا هرProgressbar
 را جهتandroid:actionLayout )attribute(  می توانید خصیصه،toolbar ) درaction( برای آیتم
 موردwidget class  را جهت تعریفandroid:actionViewClass  و خصیصه یlayout ایجاد فایل
.استفاده قرار دهید
.این جایگزینی در تصاویر زیر به نمایش گذاشته شده است

ProgressBar  ای که حامل یک آبجکتaction view  زیر آیکون را در زمان اجرا برنامه باActivity
. جایگزین می نماید،می باشد
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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 دهدaction view  مورد استفاده یlayout  محتوای،کد زیر
<?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 دهدXML کد 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>

Action provider-9-3
 چیست و چه کاربردی دارد؟Action provider-3-9-1
 در ابتداAction . اختصاصی خود را داردlayout  است کهaction  در واقع همانAction provider
action  اما زمانی که کاربر بر روی، یا آیتم در منو ظاهر شودbutton ممکن است به صورت یک
. کنترل و هدایت می کند، را بر اساس تعریف شماaction  رفتارaction provider ،کلیک می کند
 به عبارت. می تواند با نمایش یک منو به کلیک کاربر واکنش نشان دهدaction bar ،برای مثال
 به شما امکان می دهد تا قابلیت تعامل و رفتار پیچیده را در قالب تنهاaction provider ،دیگر
 هایی تولید کند کهaction view  قادر استaction  این. به راحتی پیاده سازی نماییدaction یک
 زیرمنوها را به صورت پویا و در زمان اجرای اپلیکیشن با داده، استفاده می شوندaction bar در
. را مدیریت نمایدaction پر کند و فراخوانی های پیش فرض
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. می باشدActionProvider پدر/ کلاس پایه، از آن مشتق می شودaction bar کلاسی که
 زیر را در اختیار توسعهaction provider ) دوAndroid platform(  محیط اندروید،در حال حاضر
.ShareActionProvider .2 MediaRouteActionProvider .1 :دهندگان قرار می دهد

ShareActionProvider  استفاده از:تمرین
 به شماaction provider  این. را نمایش می دهدShareActionProvider تمرین زیر استفاده از
 را ثبتIntent.ACTION_SEND می دهد تا محتوای انتخابی را از اپلیکیشن هایی که

اجازه

. دریافت نمایید،کرده اند
 می بایست یک آیتم در منو ویژه ی آن تعریف کرده و، ShareActionProvider جهت استفاده از
. ای به آن تخصیص دهید که داده های مورد نظر برای اشتراک را دربرمی گیردintent
<?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);

}

پیمایش در اپلیکیشن از طریق آیکون-10-3

 جهت راهبری به صفحهaction bar استفاده از آیکون اپلیکیشن در-3-10-1
ی اصلی
 نام داشتهhome icon  آیتم مزبور. آیکونی از اپلیکیشن خود را مشاهده می کنیدaction bar در
 به، بهتر است کاربر با کلیک بر روی آیکون. به آن اختصاص دهیدaction و شما می بایست یک
.) هدایت شودmain activity( صفحه ی اصلی برنامه
action  همراه با آیتم یاonOptionsItemSelected()  متد، مورد نظرaction پس از انتخاب شدن
. باشدandroid.R.id.home  آنID ای صدا خورده می شود که شناسه یا
 را در متدandroid.R.id.home  توسعه دهنده می بایست شناسه، اندروید4.1 پیش از ویرایش
 را فعال سازیhome  بکار می برد و امکان انتخاب دکمه یonOptionMenuItemSelected()
SecondActivity  درhome  آیکون. این عملیات در کد زیر به نمایش گذاشته شده است.می کرد
. در اپلیکیشن هدایت می کندMainActivity کاربر 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);
}
}

 برنامه نویس می تواند با برابر قرار دادن مقدار، به بعدAndroid 4.1  از:نکته
") در فایل تنظیماتMainActivity"  پدر (برای مثالactivity  با نامparentActivityName
 اصلی هدایتactivity  دوم بهactivity  به راحتی کاربر را از،)AndroidManifest.xml( اپلیکیشن
. اصلی برنامه ارجاع داده شودactivity  بهhome کرده و تعیین کند که کاربر با کلیک بر روی آیکون
<activity
android:name="SecondActivity"
android:label="@string/app_name"
android:parentActivityName="MainActivity" >
</activity>
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-3-10-2استفاده از آیکون اپلیکیشن به عنوان دکمه ی Up
می توانید از آیکون اپلیکیشن به عنوان دکمه ی  Upاستفاده نمایید به طوری که کاربر با کلیک بر
روی آن به  activityمیزبان که پدر  activityکنونی هست ،هدایت شود .دکمه ی  backدر دستگاه
همیشه کاربر را به  activityیا صفحه ی قبلی بازگشت می دهد.
رفتار و کاربرد هر دو دکمه را می توان متفاوت تعریف کرد ،برای مثال زمانی که کاربر آپشنی را
فعال کند که به او اجازه ی نوشتن ایمیل از صفحه ی اصلی را می دهد ،برنامه را گونه ای تعریف
کرده باشید که کلیک روی دکمه ی  backکاربر را به صفحه ی اصلی و کلیک بر روی دکمه ی Up
کاربر را به  activityای که نمایی مختصر از تمامی ایمیل ها ارائه می دهد ،هدایت نماید.
به منظور فعال سازی  ،Upمی توانید تکه کد زیر را در  activityخود اضافه نمایید.
;)actionBar.setDisplayUseLogoEnabled(false
;)actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true

نکته :درج تکه کد بالا در کلاس  activityصرفا  Upرا بر روی آیکون  homeفعال می سازد .شما
بایستی رفتار لازم را در کلاس  activityخود و داخل متد )( onOptionsItemSelectedپیاده سازی
نمایید action .مربوطه همچنان با همان شناسه ی  android.R.id.homeفراخوانی می شود.

تمرین :پیاده سازی ActionBar
پروژه
در این بخش  actionو آیتم هایی تعاملی در  action barایجاد خواهید نمود که به انتخاب کاربر
واکنش نشان می دهند.
تمرینی که در بخش حاضر دنبال می کنیم مبتنی بر آموزش  fragmentاست .اگر قبلا پروژه ی آن
را نوشته اید می توانید همان را دوباره استفاده کنید.

تمرین :اضافه کردن  toolbarبه اپلیکیشن

331
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

افزودن آیکون  refreshدر نوار ابزار
پروژه ی  RSS Readerرا ادامه دهید .با طی نمودن میسر زیر یک  drawableبه نام ic_refresh
ایجاد نمایید .File ▸ New ▸ Vector Asset :یک تصویر مناسب از نمونه های جاری انتخاب نمایید.

-3-10-3اضافه کردن منابع الزم برای منو
یک فایل  XMLجدید به نام  mainmenu.xmlایجاد نمایید .سپس یک آیتم به فایل مورد نظر اضافه
کنید ،طوری که فایل  XMLنهایی ظاهری مشابه زیر داشته باشد .می بایست این آیتم ها را به
صورت دستی تایپ کنید چرا که محیط کاری  Android Studioتا زمان نگارش آموزش حاضر ،این
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

یک فایل  XMLجدید به نام  listfragment_menu.xmlبرای منوی اپلیکیشن خود تولید نمایید.
سپس یک آیتم مانند زیر به فایل اضافه کنید تا فایل  XMLنهایی ظاهری مشابه زیر داشته باشد.
می بایست این آیتم ها را خود به صورت دستی بنویسید چرا که تا زمان نگارش آموزش حاضر،
محیط کاری  Android Studioقابلیت تکمیل خودکار کدها را ندارد.
>?"<?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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style  پیش فرض از طریق تگaction bar غیرفعال کردن-3-10-4
action bar  لازم است، اختصاصی خود استفاده می کنیدtoolbar از آنجایی که برای پروژه از
. غیر فعال نماییدres/values/styles.xml پیش فرض را در فایل
<resources>

<!-- Base application theme. -->

<style name="AppTheme" parent="android:Theme.Material.Light.NoActionBar">
<!-- Customize your theme here. -->
</style>
</resources>

layout activity  بهtoolbar )view( اضافه کردن یک آبجکت-3-10-5
toolbar (  خود را طوری ویرایش کنید که آیتمRssfeedActivity  مربوط بهlayout فایل های
.) زیر را دربرداشته باشدentry
<?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 دهیدportrait mode( همین 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 نماییدtoolbar  خود را جهت تنظیم آبجکتRssfeedActivity بدنه 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
 بایستی با انتخاب آیتم های مختلف. را انتخاب کنیدaction اپلیکیشن خود را اجرا نموده و هر دو
. برای کاربر به نمایش گذاشته شودToast در نوارابزار یک پیغام
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تمرین :فعال سازی عملیات /refreshبروز رسانی آیتم های
 MyListFragmentاز طریق toolbar
برای تست اپلیکیشن شما می خواهید  recycler viewتنها زمانی که کاربر  refreshرا از toolbar
انتخاب می کند (از طریق  swipe-to-refreshیا قابلیت لمس اپلکیشن به پایین جهت بروز رسانی
آیتم های لیست) با داده پر شود .بنابراین recycler view ،یا لیست شما در ابتدای امر بایستی
تهی باشد.

-3-10-6حذف داده های اولیه
در پروژه ی  RSS Readerخود ،فراخوانی )( updateListContentرا از بدنه ی متد )(onCreate
کلاس  MyListFragmentخود حذف نمایید.

-3-10-7بروز رسانی  ،MyListFragmentدر صورتی که  refreshانتخاب
شد
منطق  Refreshرا در کلاس  RssfeedActivityخود پیاده سازی نمایید .حال زمانی که کاربر
 refreshرا انتخاب می کند ،متد )( updateListContentدر  MyListFragmentصدا 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 :

پیاده سازی الگو توسعه و قابلیت ( Swipe-To-Refreshکشیدن
صفحه به پایین جهت بروز رسانی لیست) در اپلیکیشن
آموزش حاضر به شرح پیاده سازی الگو توسعه ی  swipe to refreshدر اپلیکیشن می پردازد.

-11-3پیاده سازی قابلیت بروز رسانی آیتم های لیست با استفاده
از swipe to refresh
اندروید همچنین یک کامپوننت  UIیا  widgetارائه می دهد که در واقع الگو توسعه ی swipe-
 to-refreshرا پیاده سازی کرده و به کاربر این امکان را می دهد تا با کشیدن صفحه به پایین
( swipeعمودی بر روی نمایشگر) آیتم های لیست را بروز رسانی کند (عملیات  updateرا فراخوانی
نماید).
این قابلیت توسط  widgetای به نام  SwipeRefreshLayoutپیاده سازی می شود .این کامپوننت
 UIدر حقیقت عمل کشیدن صفحه به پایین یا  swipeعمودی را تشخیص داده ،یک progress bar
مجزا به نمایش می گذارد و متدهای  callbackرا در اپلیکیشن فراخوانی می کند.
جهت پشتیبانی از  widgetنام برده ،ابتدا می بایست آن را به عنوان میزبان و پدر  viewمربوطه
در فایل  layoutمورد نظر تعریف نمایید و سپس رفتار یا عملیات بروز رسانی ( )refreshکه با
 swipeعمودی کاربر بر روی نمایشگر فعال می شود را پیاده سازی کنید.

337
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

dependency to the (  لازم است کتابخانه ی مربوطهswipe to refresh به منظور استفاده از
. اپلیکیشن خود اضافه کرده باشیدGradle build ) را در فایلsupport library
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-refresh  پس از پیاده سازی الگو توسعه ی:توجه
 خود داخلoverflow menu  بهrefresh  یک دکمه ی،که قابلیت لمس نمایشگر به پایین را ندارند
. اضافه نماییدtoolbar
 را پیادهview  منطق بروز رسانی،SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener داخل 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 اضافهtoolbar  مستقر درoverflow ) را در منویrefresh  مزبور (آیتمaction چنانچه
. به نمایش بگذاریدUI  را نیز درrefresh  در آن صورت لازم است آیکون،کردید
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 :

دیتابیس  SQLiteو content provider
این مبحث به شرح مفهوم دیتابیس در اندروید می پردازد .سپس به ترتیب نحوه ی استفاده از
دیتابیس  SQLiteدر اپلیکیشن ،استفاده از  ContentProviderجاری و ایجاد نمونه های جدید از آن
را برای شما تشریح می کند .در نهایت نمونه ای از کاربرد چارچوب نرم افزاری ()framework
 Loaderجهت بارگذاری داده به صورت ناهمزمان ( )asynchدر برنامه ی اندرویدی را برای شما به
نمایش می گذارد.
پروژه ی این مبحث در محیط کاری  Eclipse 4.2نوشته شده ،مبتنی بر ویرایش  1.6زبان  Javaو
ورژن  4.2سیستم عامل اندروید می باشد.

 SQLite-1-4و Android
 SQLite-4-1-1چیست و چه کاربردی دارد؟
 SQLiteیک دیتابیس کد باز ( )Open Sourceبوده ،از امکانات و ویژگی های متعارف دیتابیس
های رابطی نظیر ساختار نگارشی ( ،SQL )syntaxتراکنش ها ( )transactionsو دستورات آماده
پشتیبانی می کند .دیتابیس مزبور در زمان اجرای اپلیکیشن حافظه ی کمی را مصرف می کند
(حدودا  250کیلوبایت) .این امر سبب شده که  SQLiteگزینه ی خوبی برای جاسازی در سایر
 runtimeها تلقی شود.
 SQLiteاز انواع داده ای همچون ( TEXTمعادل  Stringدر جاوا)( INTEGER ،معادل  longدر جاوا)
و ( REALمشابه  doubleدر جاوا) پشتیبانی می کند .سایر نوع های داده ای می بایست قبل از
قابلیت ذخیره در دیتابیس ،به یکی از فیلدهای نام برده تبدیل شوند.
 SQLiteبه صورت خودکار قابلیت اعتبارسنجی انواع داده ای درج شده در ستون ها را ندارد .به
عنوان مثال ،ممکن است مقداری از نوع  integerرا در ستون رشته ای ذخیره کرده یا بالعکس.
خواهید دید که دیتابیس مذکور از شما ایراد نخواهد گرفت.
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 SQLite-4-1-2در اندروید
 SQLiteتقریبا در تمامی دستگاه های اندروید جاسازی شده است .برای استفاده از این دیتابیس،
توسعه دهنده نیازی به نصب و تنظیم آن ندارد .مدیریت ( )adminدیتابیس نیز به صورت خودکار
توسط خود اندروید انجام می شود.
کافی است دستورات  SQLایجاد و آپدیت دیتابیس را تعریف نموده و فراخوانی کنید .پس از آن باقی
عملیات لازم را خود محیط و بستر اجرای اندروید ( )platformبه دست می گیرد.
دسترسی به دیتابیس  SQLiteبه صورت خودکار دسترسی به سیستم فایل را نیز به دنبال دارد و به
همین دلیل عملیات مرتبط با دیتابیس می تواند کند باشد.
دیتابیس اپلیکیشن به صورت خودکار در آدرس DATA/data/APP_NAME/databases/FILENAME

ذخیره می شود.
بخش های آدرس فوق بر اساس قوانین و قواعد خاصی ساخته می شوند DATA .آدرس یا مسیری
است که متد )( Environment.getDataDirectoryبرمی گرداند APP_NAME .اسم اپلیکیشن شما است
و در پایان FILENAME ،اسمی است که در کد اپلیکیشن خود برای دیتابیس تعریف می کنید.

-2-4معماری SQLite
 Package-4-2-1ها
پکیج  android.databaseتمامی اطلاعات ضروری برای کار با دیتابیس را شامل می شود .پکیج
 android.database.sqliteتمامی کلاس های ویژه ی  SQLiteرا دربرمی گیرد.
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-4-2-2ایجاد و آپدیت دیتابیس با SQLiteOpenHelper
به منظور ایجاد و ارتقا دیتابیس در اپلیکیشن اندرویدی خود ،لازم است یک کلاس فرزند ()subclass
از  SQLiteOpenHelperایجاد نمایید .سپس در تابع سازنده ( )constructorکلاس فرزند ،متد )(super

از  SQLiteOpenHelperرا فراخوانی نموده و اسم و ورژن دیتابیس را مشخص نمایید.
در این کلاس می بایست پیاده سازی متدهای زیر را جهت ایجاد و آپدیت دیتابیس خود ،بازنویسی
( )overrideنمایید.


)( – onCreateچارچوب نرم افزاری اندروید ( )frameworkاین متد را زمانی صدا می زند که
می خواهید به دیتابس دسترسی داشته باشید ،اما دیتابیس هنوز ایجاد نشده است.



)( – onUpgradeهنگامی فراخوانی می شود که ورژن دیتابیس در کد اپلیکیشن ارتقا یافته
باشد .این متد به شما اجازه می دهد تا  schemaدیتابیس جاری را بروز رسانی نموده یا
دیتابیس جاری را حذف کنید و سپس آن را مجددا با متد )( onCreateایجاد نمایید.

هر دو متد یک آبجکت  SQLiteDatabaseبه عنوان پارامتر می گیرند .این آبجکت جاوا در واقع همان
است.

دیتابیس

کلاس  SQLiteOpenHelperبا ارائه ی دو متد )( getReadableDatabaseو )(getWriteableDatabase

دسترسی به آبجکت  SQLiteDatabaseرا به ترتیب به صورت فقط خواندنی و نوشتنی برای توسعه
دهنده فراهم می آورد.
جداول دیتابیس بایستی  _idرا به عنوان کلید اصلی ( )primary keyبکار ببرند .بسیاری از رفتارها و
توابع اندروید از این استاندارد پیروی می کنند.
نکته  :توصیه می شود برای هر کلاس یک جدول جداگانه ایجاد نمایید .این کلاس ها متدهای
استاتیک )( onCreateو )( onUpgradeرا تعریف می کند .توابع مذکور در متدهای متناظر داخل
 SQLiteOpenHelperفراخوانی می شوند .با پیروی از این روش ،حتی اگر تعداد جداول دیتابیس
بسیار بالا باشد ،پیاده سازی  SQLiteOpenHelperبه راحتی قابل دسترسی و خواندن خواهد بود.
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-4-2-3کالس پدر SQLiteDatabase
 SQLiteDatabaseکلاس 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
دهنده قرار

می دهد .به عبارت دقیق تر SQLiteDatabase ،سه متد بسیار مهم )(،insert

)( updateو )( deleteرا ارائه می دهد.
علاوه بر آن ،کلاس نام برده با ارائه ی متد )( execSQLاین امکان را برای برنامه نویس فراهم کرده
تا دستور  SQLرا به صورت مستقیم اجرا کند.
آبجکت  ContentValuesجفت های کلید/مقدار ( )key/valueرا ایجاد می کنند Key .همان  idیا
شناسه ی ستون جدول است و  valueنیز محتوا یا مقدار رکورد جدول در این ستون می باشد .از
این آبجکت برای درج مقدار جدید و آپدیت مقادیر جاری دیتابیس استفاده می شود.
جهت ایجاد  queryها و درخواست داده از دیتابیس می توانید به دو روش اقدام کنید .1 :می توانید
یکی از دو متد )( rawQueryو )( queryرا فراخوانی نمایید  .2از کلاس SQLiteQueryBuilder
استفاده کنید.
)( rawQueryیک دستور  SQLرا مستقیما به عنوان ورودی می پذیرد.
)( queryیک  interfaceساخت یافته و الگوی پیاده سازی آماده برای تعریف دستور  SQLارائه می
دهد.
 SQLiteQueryBuilderیک کلاس کمکی ( )Convenienceاست که این امکان را به شما می دهد
تا  queryهای  sqlرا به راحتی بسازید.

مثالی از پیاده سازی متد )(rawQuery
نمونه کد زیر متد )( rawQueryرا فراخوانی می کند.
Cursor cursor = getReadableDatabase().
;)} rawQuery("select * from todo where _id = ?", new String[] { id

مثالی از پیاده سازی متد )(query
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نمونه کد زیر متد )( queryرا فراخوانی می کند.
return database.query(DATABASE_TABLE,
new String[] { KEY_ROWID, KEY_CATEGORY, KEY_SUMMARY, KEY_DESCRIPTION },
;)null, null, null, null, null

متد )( queryپارامترهای زیر را به عنوان ورودی می گیرد.
جدول پارامترهای ورودی متد )(query
شرح

پارامتر

اسم جدولی که از آن کوئری گرفته می شود.
لیستی از ستون ها که باید در خروجی
بازگردانده شوند .با ارسال مقدار " "nullبه
عنوان پارامتر ورودی ،تمامی ستون ها در
خروجی بازگردانی می شوند.
عبارت شرطی  Whereکه به مثابه ی فیلتری
جهت واکشی داده های مورد نیاز استفاده می
شود .ارسال مقدار  ،nullتمامی داده ها را در
خروجی برمی گرداند.
می توانید  ?sرا در عبارت "" "whereClauseنیز
بکار ببرید .این مکان نگهدار ()placeholder
سپس با مقادیر واقعی از آرایه ی
 selectionArgsجایگزین می شوند.
یک فیلتر است که نحوه ی گروه بندی سطرها را
مشخص می کند .ارسال مقدار  nullبه عنوان
پارامتر سبب می شود که سطرها مرتب نشوند.
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.
ستون هایی از جدول که برای مرتب سازی داده
ها مورد استفاده قرار می گیرد را شامل می
شود .با ارسال  nullبه عنوان پارامتر هیچ مرتب
سازی صورت نمی گیرد.

String dbName
String[] columnNames

String whereClause

String[] selectionArgs

String[] groupBy

String[] having

String[] orderBy
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اگر شرطی برای اعمال و محدودسازی نتایج نیاز نباشد ،می توانید  nullرا به عنوان آرگومان ارسال
نمایید .به عنوان مثال چنانچه لزومی برای اعمال شرط بر روی گروه ها نیست ،می توانید  nullرا
پاس دهید.
در متد )( queryهمان طور که مشاهده می کنید ،بجای عبارت شرطی " "whereClauseاز این
ساختار استفاده شده است ."_id=19 and summary=?" :در واقع عملگر "=" جایگزین عبارت
 whereمی شود.
اگر با استفاده از ?مقادیر موقتی و مکان نگهدار تعریف نمایید ( ،)placeholderدر آن صورت می
بایست آن ها را به عنوان  selectionArgsبه کوئری ارسال کنید.

-4-2-4آبجکت Cursor
کوئری در خروجی یک آبجکت  Cursorبرمی گرداند Cursor .همان نتیجه ی کوئری و سطرهای
واکشی شده از دیتابیس است و اساسا به یک سطر از نتیجه ی کوئری اشاره دارد .این روش بازیابی
اطلاعات به اندروید اجازه می دهد تا نتایج کوئری را به راحتی  bufferکند چرا که در این صورت
سیستم دیگری نیازی به بارگذاری تمامی داده ها در حافظه ندارد.
برای بدست آوردن تعداد المان های کوئری خروجی می توانید متد )( getCountرا بکار ببرید.
به منظور حرکت بین سطرهای فردی ،می توانید )( moveToFirstو )( moveToNextرا فراخوانی
نمایید .با استفاده از متد )( isAfterLastمی توانید بررسی کنید آیا به انتهای نتیجه ی کوئری رسیده
اید یا خیر.
 Cursorمجموعه متدهای ( )typedوابسته به نوع )(* getرا در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد.
از جمله می توان به ) getString(columnIndex) ،getLong(columnIndexجهت دسترسی به
مقادیر و داده های ستون با توجه به اندیس کنونی نتیجه اشاره کردgetString(columnIndex) .
برای بازیابی داده از نوع رشته و ) getLong(columnIndexبرای واکشی داده هایی از نوع Long
استفاده می شود .پارامتر " "columnIndexهمان طور که از نامش پیدا است ،شماره ی مکان
قرار گیری و اندیس ستون مورد درخواست می باشد که داده را بر اساس آن استخراج می کند.
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 Cursorهمچنین متدی به نام ) getColumnIndexOrThrow(Stringرا ارائه می دهد .این متد
اسم ستون را به عنوان ورودی گرفته و در خروجی شماره ی مکان قرار گیری ستون را برمی گرداند.
لازم به ذکر است که آبجکت  Cursorرا می بایست با فراخوانی متد )( closeببندید.

 ListView-4-2-5هاListActivity ،ها و SimpleCursorAdapter
 ListViewها آبجکت های  viewای هستند که لیستی از المان ها را برای کاربر به نمایش می
گذارند.
 ListActivitiyها نیز  activityهای ویژه ای هستند که استفاده از  ListViewها را آسان تر می
سازند.
برای کار با دیتابیس ها و  ListViewها می توانید از  SimpleCursorAdapterاستفاده نمایید.
 SimpleCursorAdapterبه شما این امکان را می دهد تا برای هر سطر از  ListViewها یک
 layoutتنظیم نمایید.
شما بایستی آرایه ای تعریف کنید که دربردارنده ی اسم ستون ها می باشد و سپس آرایه ی
دیگری جهت نگهداری  IDو شناسه ی  Viewهایی که باید با داده پر شوند ایجاد نمایید.
کلاس  SimpleCursorAdapterستون ها را بر اساس  Cursorارسالی ،به  viewها نگاشت می
کند.
جهت دسترسی به  Cursorمی بایست کلاس  Loaderرا بکار ببرید.

-3-4آموزش :استفاده از SQLite
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-4-3-1مقدمه ای بر پروژه
در این بخش نحوه ی کار با دیتابیس  SQLiteرا به صورت کاربردی خواهید آموخت .برای مدیریت
داده ها از یک ( DAOآبجکت دسترسی به داده ها) استفاده خواهید نمود DAO .وظیفه ی مدیریت
اتصال به دیتابیس ،دسترسی و ویرایش داده ها را بر عهده دارد .طی این مکانیزم همچنین آبجکت
های دیتابیس به آبجکت های متعارف جاوا ( )Java Objectsتبدیل می شوند و از این طریق کد UI
دیگر با لایه ی ذخیره ی دائمی داده ها یا  persistence layerتعامل نخواهد داشت.
در پایان اپلیکیشن به صورت زیر خواهد بود:

گفتنی است که استفاده از الگو  DAOهمیشه و در همه ی شرایط بهترین روش نیست .در واقع
این الگو model object ،های جاوا (آبجکت هایی از روی جداول دیتابیس) ایجاد می کند و منابع
بیشتری مصرف می کند .استفاده ی مستقیم از یک دیتابیس یا دسترسی به داده ها از طریق یک
 ContentProviderمعمولا بهینه تر بوده و از آنجایی که در این دو روش دیگر نیازی به ساخت
آبجکت های جاوا نیست ،میزان حافظه مورد استفاده کاهش می یابد.
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 برای این مثال ورژن کتابخانه های. استفاده می شودDAO همان طور که گفته شد در این روش از
 در غیر این صورت می. می باشد4.0  تنظیم نمایید که معادل اندرویدAPI 15 اندروید را بر روی
 به بعد پشتیبانی3.0  استفاده می شد که از اندرویدCursor  برای مدیریتLoader بایست از کلاس
. بعلاوه استفاده از این کلاس پیچیدگی خاص خود را دارد.می شود

ایجاد پروژه
 وde.vogella.android.sqlite.first  به ترتیب به نام هایactivity یک پروژه ی جدید اندروید و یک
. ایجاد نماییدTestDatabaseActivity

Data Model  وDatabase ساخت-4-3-2
. این کلاس دیتابیس اپلیکیشن را ایجاد می کند. را ایجاد نماییدMySQLiteHelper ابتدا کلاس
 به کلی داده های فعلی بانک اطلاعاتی را حذف کردهonUpgrade()  متد،اگر به خاطر داشته باشید
) جهت نگهداری مقادیر اسم جدولconstant(  سپس تعدادی ثابت.و جدول را مجددا ایجاد می کند
.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 جدولmodel  این کلاس به منزله ی. را ایجاد نماییدComment کلاس
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;
}

}

 این کلاس همان آبجکتی است که برای دسترسی به. را ایجاد نماییدCommentDataSource کلاس
 آبجکت ذکر شده اتصال به دیتابیس را نگه داشته و.) از آن استفاده خواهید نمودDAO( دیتابیس
 های جاری را برای اپلیکیشن فراهمcomment  های جدید و واکشی تمامیcomment امکان 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;
}
}

 اپلیکیشنUI ساخت ظاهر و-4-3-3
< را به صورت زیرfilename class="directory">res/layout_ folder  درmain.xml فایل
 (لیستListView  ها و یکcomment حذف/ دو دکمه برای افزودنlayout  این.ویرایش نمایید
 بعدها در کلاسcomment  متن. های جاری تعریف می کندcomment ساده) جهت نمایش
. تولید خواهد شدrandom generator و به وسیله ی یکactivity
<?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>

 برای نمایش آسان لیست ساده. را به صورت زیر ویرایش نماییدTestDatabaseActivity کلاس
. استفاده نماییدListActivity ای 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

353
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

{ )(protected void onPause
;)(datasource.close
;)(super.onPause
}
}

-4-3-4نصب و اجرای اپلیکیشن
اپلیکیشن خود را نصب نموده ،دکمه های  Addو  Deleteرا کلیک نمایید .سپس اپلیکیشن را
 restartکرده و اطمینان حاصل نمایید که داده ها پس از راه اندازی مجدد همچنان در جای خود
هستند.

-4-4شرح مفهوم Content Provider
 Content Provider-4-4-1چیست و چه کاربردی دارد؟
جهت به اشتراک گذاری داده ها بین چندین اپلیکیشن ،می توانید از  Content Providerاستفاده
نمایید .می توانید به  Providerبه چشم یک منبع داده ای نگاه کنید که اطلاعات موجود در آن به
اپلیکیشنی که از آن استفاده می کند ،وابسته نمی باشد .این امکان وجود دارد که از Provider
مانند یک دیتابیس کوئری بگیرید ،داده های آن را بروز رسانی و حتی حذف نمایید.علاوه بر آن
 providerها قابلیتی دارند که به آن ها اجازه ی ذخیره داده ها در فایل ،دیتابیس و شبکه را می
دهد.
 Providerاطلاعات را بر اساس  URIمربوطه کپسوله سازی می کند .هر  URIای که با content://
شروع می شود در واقع به منابع و محتوایی اشاره دارد که از طریق  Providerقابل دسترسی
است.
آدرس  URIیک منبع به شما این امکان را می دهد تا از طریق  Providerعملیات ساده ی CRUD
(ایجاد ،بازیابی ،بروز رسانی و حذف) را بر روی داده های منبع مورد نظر اجرا نمایید.
همان طور که قبلا اشاره شد provider ،داده های مورد نیاز اپلیکیشن را در اختیار آن قرار می
دهد .این داده ها ممکن است در یک دیتابیس  ،SQLiteدر سیستم فایل ،داخل فایل های  flatیا بر
روی سرور راه دور ( )remote serverمستقر باشند.
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اگرچه از  Providerمی توان برای دسترسی به داده ها در یک اپلیکیشن نیز استفاده کرد ،اما
معمولا توسعه دهندگان از آن برای به اشتراک گذاری داده ها بین چندین اپلیکیشن بهره می گیرند.
داده های اپلیکیشن به صورت پیش فرض دارای سطح دسترسی  privateمی باشند .اینجا است
که  content providerبه یاری شما می آید؛ این کامپوننت نرم افزاری دسترسی به داده های سایر
اپلیکیشن ها را بر اساس یک  interfaceساخت یافته به راحتی مهیا می سازد.
 Content providerرا می بایست داخل فایل تنظیمات اپلیکیشن اندرویدی خود ()manifest
تعریف نمایید.

-4-4-2قالب پایه ای و الگوی تعریف  URIجهت دسترسی به Content
Provider
برای دسترسی به  content providerمی بایست ابتدا پیشوند متعارف  content://و سپس
 namespaceمربوط به  providerرا ارائه نمایید ( namespaceهمان نام content provider
حامل داده های مورد نظر می باشد) .لازم است  namespaceرا داخل فایل  ،manifestتگ
 providerو در ( attributeخصیصه)  android:authoritiesتعریف و مقداردهی نمایید .مثال:
.content://test/
در زیر بخش ها مختلف یک  URIرا شرح می دهیم.
قالب

و

ساختار

کلی

به

URI

این

صورت

می

باشد:

<>standard_prefix>://<authority>/<data_path>/<id

 standard prefix .1یا پیشوندی که همیشه ثابت است.content:// :
 authority .2یا نام .content provider
 data path .3نوع درخواست را مشخص می کند.
 id .4رکورد مورد نظر را مشخص می کند.
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 URIپایه امکان دسترسی به مجموعه ای از منابع (برای مثال کل یک جدول) را فراهم می کند.
چنانچه در بخش نهایی  URIشناسه ی نمونه ذکر شود ،در آن صورت تنها  contentای که  idآن
ذکر شده ،قابل دسترسی می باشد .مثال.content://test/2 :

-4-4-3دسترسی به content provider
از آنجایی که داشتن  URIهای یک  providerبرای دسترسی به آن ضروی است ،توصیه می شود
 URIها را داخل  constantهایی با سطح دسترسی  publicقرار داده ،آن ها را به صورت مستند
در اختیار دیگر توسعه دهندگان قرار دهید.
بسیاری از منابع داده ای اندروید همچون ( contactsاطلاعات مخاطبین) از طریق content
 providerقابل دسترسی هستند.

-4-4-4پیاده سازی  content providerاختصاصی
به

منظور

ایجاد

provider

content

اختصاصی

خود

بایستی

یک

کلاس

که

از

 android.content.ContentProviderارث می برد ( extendمی کند) ،ایجاد نمایید .سپس این
کلاس را به عنوان  content providerدر فایل تنظیمات ( )Android manifestمعرفی کنید .تگ
مربوطه در فایل تنظیمات باید خصیصه ( android:authorities )attributeرا داشته باشد .مقدار
این  attributeرا برابر اسم  content providerقرار می دهید Authority .در واقع مبنای  URIرا
تشکیل داده و برای دسترسی به  content providerمورد استفاده قرار می گیرد ،از اینرو باید
منحصر بفرد باشد.
"<provider android:authorities="de.vogella.android.todos.contentprovider
> "android:name=".contentprovider.MyTodoContentProvider
></provider
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در بدنه ی  Content providerشما باید تعداد زیادی متد را پیاده سازی کنید .برای مثال می توان
به )( getType() ،delete() ،update() ،insert() ،queryو )( onCreateاشاره کرد .در صورتی که از
متد خاصی
پشتیبانی نمی کنید ،توصیه می شود )( UnsupportedOperationExceptionرا فراخوانی نمایید.
متد )( queryدر خروجی یک آبجکت  Cursorبرمی گرداند.

 Content provider-4-4-5و مبحث امنیت
تا ویرایش  4.2اندروید content provider ،به صورت پیش فرض برای دیگر اپلیکیشن های اندرویدی
قابل دسترسی می باشد .اما از ورژن  4.2به بعد اندروید ،برای دسترسی به  content providerلازم
است آن را به صورت صریح  exportنمایید.
به منظور تنظیم قابلیت رویت و دسترسی  content providerخود ،کافی است پارامتر
android:exported=false|true

را

در

تعریف

provider

content

خود

داخل

فایل

 AndroidManifest.xmlذکر نمایید.
نکته :توصیه می شود پارامتر  android:exportedرا همیشه در فایل تنظیمات قید کنید تا رفتار
اپلیکیشن در ورژن های مختلف اندروید یکسان باشد.
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( Thread safety-4-4-6برطرف سازی مشکل همزمانی با استفاده از
کلیدواژه ی )synchronized
چنانچه مستقیما با دیتابیس تعامل داشته باشید و همزمان از چند  threadدر دیتابیس مقادیری
نوشته شوند (از چند  threadهمزمان چندین  writerوجود داشته باشد) در آن صورت طبیعتا با
مشکل مدیریت همروندی و  concurrencyمواجه می شوید.
یک  content providerمی تواند همزمان از چندین برنامه مورد دسترسی قرار گیرد .به این دلیل
لازم است دسترسی  thread-safeرا پیاده سازی نمایید .آسان ترین راه ،استفاده از کلیدواژه ی
 synchronizedدر مقابل تمامی متدهای  providerاست .بدین وسیله تنها یک  threadدر لحظه
می تواند به این متدها دسترسی داشته باشد.
( = thread-safeدسترسی چند  threadبه یک  data structureبدون اینکه در پروسه ی کاری
 threadها اختلالی به وجود آید).
اگر لزومی ندارد که اندروید دسترسی به  providerرا  syncکند ،مقدار خصیصه ()attribute
= android:multiprocessرا در تگ < ،>providerداخل فایل تنظیمات اپلیکیشن خود برابر true
قرار دهید .این کار سبب می شود در هر یک از  processهای مربوط به کلاینت (پاسخ دهی به
درخواست های کاربر) ،یک نمونه از  providerایجاد شده و نیاز به اجرای  IPCبه کلی از میان برداشته
شود ( = IPCعبارت است از مجموعه ای از روش ها برای تبادل داده بین چندین پردازش خرد و
کوچک .thread/بنابراین هر یک از این روشها می تواند برای ارتباط بین یک یا چند پردازش بکار رود).

آموزش :استفاده ی کاربردی از ContentProvider
مثال زیر از  content providerآماده ی اپلیکیشن  Peopleاستفاده می کند.
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-4-4-6ایجاد  contactها (مخاطبین) در محیط شبیه ساز
برای این مثال لازم است تعدادی  contactثابت داشته باشید .منوی  homeرا انتخاب نموده و سپس
المان  Peopleرا برای ایجاد  contactsانتخاب کنید.

اپلیکیشن از شما می پرسد آیا میلی به ورود و  loginدر برنامه دارید یا خیر .می توانید  loginکنید
یا " "Not nowرا انتخاب نمایید .حال بر روی دکمه ی " "Create a new contactکلیک نمایید .می
توانید  local contatcsرا ایجاد کنید.
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 اپلیکیشن به شما اجازه می دهد تا با کلیک بر روی، را ایجاد کردیدcontact پس از اینکه اولین
 به اپلیکیشن خود اضافهcontact  در پایان چندین. های بیشتری ایجاد کنیدcontact "+" دکمه ی
.کرده اید

Contact Content Provider استفاده از-4-4-7
de.vogella.android.contentprovider  جدید اندروید به ترتیب به نام هایactivity یک پروژه و
. ایجاد نماییدContactsActivity و
<filename class="directory">res/layout_ folder  مربوطه را نیز در آدرسlayout فایل
 تغییر داده و متن پیش فرض را حذفcontactview  را بهTextView  المانID .ویرایش نمایید
.نمایید
. خروجی می بایست دارای ظاهری مشابه زیر باشدlayout 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/contactview"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>

 لازم،از آنجایی که تمامی اپلیکیشن ها نباید به اطلاعات شخصی مخاطبین دسترسی داشته باشند
 خاصی تنظیمpermission  در فایل تنظیمات،contact ContentProvider است برای دستیابی به
 راPermissions  را باز نموده و تبAndroidManifest.xml  برای این منظور ابتدا فایل.نمایید
. را انتخاب نماییدUses Permission  کلیک کرده وAdd  بر روی دکمه ی، در این تب.انتخاب کنید
 راandroid.permission.READ_CONTACTS  آیتم،) حاضرdrop-down( از لیست کشویی
.انتخاب کنید
. را به صورت زیر ویرایش نماییدactivity پیاده 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);
}
}

 کهContentProvider  داده های لازم از کامپوننت نرم افزاری،زمانی که اپلیکیشن را اجرا کنید
 بارگذاری شده و نهایتا در المان رابط کاربری، را حمل می کندPeople اطلاعات اپلیکیشن
 توسعه دهندگان، جهت ارائه ی چنین اطلاعاتی به کاربر. به نمایش گذاشته می شودTextView
. استفاده می کنند، پیاده سازی می شودListView معمولا از لیست ساده که توسط

Unresolved directive in 001_article.adoc - include::../AndroidBackgroundProcessing/content/120_loader.adoc[]
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 Cursor-5-4ها و  Loaderها
یکی از مشکلات و چالش های دسترسی به دیتابیس و خواندن اطلاعات ،پایین بودن سرعت آن
است .بعلاوه ،اپلیکیشن می بایست  life cycleکامپوننت ها را در نظر گرفته و آن را مدیریت کند.
برای مثال می توان به باز کردن و بستن  cursorدر صورت تغییر در تنظیمات و نحوه ی پیکربندی
اشاره کرد.
تا ویرایش  3.0سیستم عامل اندروید ،توسعه دهندگان با فراخوانی متد )( managedQueryدر
کلاس های  ،activityچرخه ی حیات یا  lifecycleکامپوننت ها را اداره می کردند.
اما از ویرایش  3.0به بعد اندروید ،استفاده از این متد دیگر توصیه نمی شود و توسعه دهنده
برای دسترسی به  ContentProviderمی بایست از چارچوب نرم افزاری (Loader )framework
استفاده کند.
کلاس  SimpleCursorAdapterکه همراه با  ListViewsنیز قابل استفاده می باشد ،متد
)( swapCursorرا در اختیار شما قرار می دهد .کلاس  Loaderاپلیکیشن شما می تواند با فراخوانی
این متد Cursor ،را در متد )( onLoadFinishedبروز رسانی کند.
کلاس  ،CursorLoaderآبجکت  Cursorرا پس از تغییر در تنظیمات و نحوه ی پیکربندی مجددا
متصل می کند.
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آموزش ContentProvider ،SQLite :و  Loaderبا پیاده سازی
اختصاصی
مرور کلی
نمونه اپلیکیشنی که در زیر مشاهده می کنید ،در  Android Marketنیز به صورت آماده در
دسترس است .ب رای اینکه کاربران بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند ،اپلیکیشن به ویرایش 2.3
سیستم عامل اندروید  downportشده و بر روی آن ها قابل اجرا می باشد .در صورتی که
اپلیکیشن بارکد خوان را بر روی دستگاه خود نصب کرده باشید ،می توانید با اسکن کد  QRزیر به
سرعت اپلیکیشن مورد نظر را در  Android Marketپیدا کنید .لازم به توضیح است که اپلیکیشن
نام برده در ورژن های مختلف اندروید ممکن است ظاهر و رفتار متفاوتی داشته باشد .برای مثال
ممکن است بجای  OptionMenuدر اپلیکیشن  ActionBarرا داشته باشید و پوسته ()theme
برنامه کمی متفاوت باشد.

در بخش آموزشی حاضر یک اپلیکیشن به نام " "To-doایجاد خواهید نمود .این برنامه به کاربر اجازه
می دهد تا  taskیا کارهایی که باید انجام شوند را در لیستی وارد نماید .آیتم های ورودی در
دیتابیس  SQLiteذخیره شده و از طریق  ContentProviderقابل دسترسی می باشد.
در نمونه اپلیکیشن جاری ،کارها یا  taskهایی که داخل لیست درج می شوند "todos" ،نام دارند.
اپلیکیشن مورد نظر دارای دو  activityمی باشد که یکی برای مشاهده ی آیتم های  todoو دیگری
ویژه ی ایجاد و ویرایش آیتم مورد نظر تعبیه شده است .دو  activityاین اپلیکیشن از طریق آبجکت
های  Intentبا یکدیگر تعامل کرده و اطلاعات مورد نیاز را رد و بدل می نمایند.
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به منظور بارگذاری و مدیریت  Cursorبه طور ناهمزمان ( activity ،)asynchاصلی اپلیکیشن از
کلاس  Loaderبهره می گیرد.
در پایان اپلیکیشن دارای ظاهری مشابه زیر خواهد بود.

365
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

ایجاد پروژه
یک پروژه و  activityجدید به ترتیب به نام های  de.vogella.android.todosو
 TodosOverviewActivityایجاد نمایید .حال  activityدیگری به نام  TodoDetailActivityدر پروژه
ی جاری ایجاد نمایید.

-4-5-1تعریف کالس های مدیریت Database
پکیج  de.vogella.android.todos.databaseرا ایجاد نمایید .این پکیج کلاس هایی که عملیات
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
نمایید .هر چند نمونه اپلیکیشن حاضر یک جدول بیشتر ندارد ،اما توصیه می شود از این روش
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 دیتابیس (پوشه ای که جداول دیتابیس در آن قرار میschema پیروی کنید تا در صورت گسترش
.گیرند) تمهیدات لازم را از قبل اندیشیده و برای آن آماده باشید
 این کلاس مقادیر مربوط به اسم جدول و ستون های آن را در قالب چند.کلاس زیر را ایجاد نمایید
. نگه می داردconstant
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 بردهSQLiteOpenHelper  این کلاس از. زیر را ایجاد نماییدTodoDatabaseHelper کلاس
. فراخوانی می کندTodoTable )helper(  کلاس کمکیstatic و 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) استفادهDAO برای دسترسی به دیتابیس این بار مانند مثال قبلی از یک
 جهت دسترسی به داده های مورد نیاز پیاده سازیContentProvider  بلکه یک،نخواهید نمود
.خواهید کرد

ContentProvider ایجاد-4-5-2
 سپس کلاس. را ایجاد نماییدde.vogella.android.todos.contentprovider ابتدا پکیج
.) می کندextend(  ارث بریContentProvider  را ایجاد کنید که ازMyTodoContentProvider
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");
}
}
}
}

 را پیاده سازی میquery()  وdelete() ،insert() ،update()  توابعMyTodoContentProvider
 مشتق میSQLiteDatabase  یا الگوی پیاده سازیinterface  این متدها به طور مستقیم از.کند
.شوند
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این کلاس همچنین با فراخوانی متدی به نام )( ،checkColumnsاطمینان حاصل می کند که کوئری
فقط و فقط ستون های معتبر و مجاز را درخواست می کند.
 ContentProviderاپلیکیشن خود را در فایل  AndroidManifest.xmlثبت نمایید.
<application
<!-- Place the following after the Activity
Definition
>--
<provider
"android:name=".contentprovider.MyTodoContentProvider
> "android:authorities="de.vogella.android.todos.contentprovider
></provider
></application

-4-5-3منابع ( Resourceها)

اپلیکیشن جاری به منابع و محتوای متعددی احتیاج دارد .ابتدا یک منوی  listmenu.xmlدر پوشه ی
 res/menuتعریف نمایید .اگر از ویزارد  Android resourceبرای ایجاد فایل ""listmenu.xml
استفاده نمایید ،پوشه ی مورد نیاز به صورت خودکار برای شما ایجاد می شود .چنانچه فایل را خود
به صورت دستی ایجاد کنید ،در آن صورت پوشه را نیز باید خود بسازید.
این فایل  XMLبرای تعریف ظاهر  option menuدر اپلیکیشن بکار می رود .با تنظیم مقدار
= android:showAsActionبر روی" ،"alwaysآیتم مورد نظر در  ActionBarاپلیکیشن 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

کاربر می تواند برای آیتم ها اولویت قرار دهد .برای  prioritiesیک آرایه ی رشته ای ایجاد خواهید
نمود.
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. ایجاد نماییدres/values  زیر را در پوشه یpriority.xml ابتدا فایل
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string-array name="priorities">
<item>Urgent</item>
<item>Reminder</item>
</string-array>
</resources>

 تحتstrings.xml  فایل.لازم است برای اپلیکیشن خود ثابت های رشته ای متعددی تعریف کنید
. را ویرایش نماییدres/values پوشه 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>

layout تعریف فایل های-4-5-4
 برای نمایش و تنظیم ظاهر سطر درlayout  یکی از فایل های. تعریف خواهید کردlayout سه فایل
 های اپلیکیشن فراخوانی میactivity لیست مورد استفاده قرار می گیرد و دو فایل دیگر توسط
.شوند
" به نامpng" آیکونی از نوع

. اشاره داردreminder  به آیکونی به نامRow layout

drawable-hdpi, drawable-mdpi, drawable-( res/drawable " در پوشه هایreminder.png"
.) ایجاد نماییدldpi
ic_launcher.png in (  می توانید آیکونی که ویزارد اندروید،اگر خود آیکون مناسبی در دست ندارید

) اشاره گرreference( ) در اختیار شما قرار می دهد را بکار ببرید یا اسمthe res/drawable* folders
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 ممکن است اسم آیکون تولید شدهADT  لازم به ذکر است که. ویرایش نماییدlayout به آن را در فایل
. تعجب نکنید،" نبودic_launcher.png"  از اینرو اگر اسم فایل شما.را تغییر دهد
 این فایل." به کلی حذف کنیدtodo_row.xml" در صورت تمایل می توانید تعریف آیکون را از فایل
.را در مرحله ی بعدی ایجاد خواهید نمود
.< ایجاد نماییدfilename class="directory">res/layout_ " را در پوشه یtodo_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>

. این فایل ظاهر و چیدمان لیست را تعیین می کند. را ایجاد نماییدtodo_list.xml حال 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 آیتمlayout  این فایل. را ایجاد کنیدtodo_edit.xml فایل
. مورد استفاده قرار می گیردTodoDetailActivity  درtodo های 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>

 هاActivity تنظیم-4-5-5
فایل

از

را

ویرایش

.کنید

ویرایش

زیر

صورت

به

را

خود

های

activity

کد

. آغاز نماییدTodosOverviewActivity.java
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 کنیدTodoDetailActivity.java سپس 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 بودAndroidManifest.xml محتوای 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 بایدActionBar " درInsert"  با کلیک بر روی دکمه ی.اپلیکیشن خود را راه اندازی کنید
.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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به منظور ویرایش آیتم جاری در لیست ،بر روی سطر میزبان آن کلیک نمایید .با این کار activity
دوم راه اندازی می شود.

-4-5-6محل ذخیره سازی دیتابیس SQLite
 SQLiteدیتابیس را همراه با تمامی اطلاعات آن داخل یک فایل ذخیره می کند .در صورتی که به این
فایل دسترسی دارید ،می توانید به طور مستقیم با دیتابیس کار کنید .دسترسی مسقیم به فایل مزبور
تنها در محیط شبیه ساز و دستگاه های  rootشده امکان پذیر می باشد.
یک دستگاه استاندارد اندروید اجازه ی دسترسی و خواندن ( )read-accessبا فایل دیتابیس را نمی
دهد.
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-4-5-7دسترسی به دیتابیس از راه دور به وسیله ی command line
()Shell access
در محیط شبیه ساز یا دستگاه  rootشده اندروید ،می توان از طریق پنجره ی فرمان یا command
 lineبه دیتابیس  SQLiteدسترسی داشت .جهت اتصال به دستگاه کافی است دستور زیر را در پنجره
ی فرمان اجرا کنید.
adb shell

 Command adbدر پوشه ی نصب  Android SDKو زیرپوشه ی " "platform-toolsمسقر می
باشد.
سپس دستور " " cdرا برای تغییر پوشه ی دیتابیس فراخوانی نموده و با اجرای دستور ""sqlite3
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

پرکاربرد ترین دستورات  SQLiteبه شرح زیر می باشند:

دستور

شرح
.help
تمامی دستورات و آپشن ها را لیست می کند.
.exit
از دستور  sqlite3خارج می شود.
دستورات  CREATEکه برای ایجاد جداول دیتابیس جاری فراخوانی شدند را .schema
لیست می کند.
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بهینه سازی اپلیکیشن
تغییراتی که در  SQLiteاعمال می شوند همگی  ACIDهستند ( :Atomicityتراکنش ها باید کامل
اجرا شوند :Consistency .تمامی تراکنش ها باید دیتابیس را از یک حالت کامل و قابل قبول به
یک حالت بی عیب و کامل دیگر منتقل کند :isolation .تراکنش هایی که موازی اجرا می شوند
باید کاملا از هم مجزا بوده و در جامعیت دیتابیس اختلالی ایجاد نکند :Durability .کلیه ی تغییراتی
که تراکنش ها بر روی دیتابیس اعمال می کنند همگی باید ذخیره شده و در صورت رخداد خطای
ناگهانی آن ها را به حالت اول بازگرداند) .در نتیجه تمامی عملیات  insert ،updateو  deleteای
که بر روی پایگاه داده اجرا می شوند ،از این چهار ویژگی برخوردار بوده و از آن ها تبعیت می
کنند .در پی این ویژگی ،به ناگذیر مقداری  overheadو سربار در پردازش های دیتابیس وارد شده
و کارایی را پایین می آورد .به همین جهت توصیه می شود عملیات  updateدر  SQLiteرا در قالب
یک تراکنش ( )transactionگنجانده ( )wrapو پس از انجام موفقیت آمیز تمامی عملیات لازم
تراکنش را ثبت نهایی ( )commitنمایید .با این اقدام سرعت و کارایی اپلیکیشن به طور چشم گیری
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
}

برای آپدیت های زیاد می بایست متد )( yieldIfContendedSafelyرا فراخوانی نمایید SQLite .در
طول اجرای تراکنش بر روی دیتابیس قفل می گذارد .حال اگر سرویس گیرنده ی دیگری از داده
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های مورد نظر کوئری بگیرد ،با فراخوانی این متد ،اندروید تراکنش را متوقف کرده و یک تراکنش
جدید باز می کند .از این طریق فرایند دوم می تواند به داده ها دسترسی پیدا کند.
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بخش دوم :

پردازش فایل های  XMLدر اندروید با استفاده از تحلیلگر نحوی
(xmlPullParser )Parser
مبحث حاضر به شرح نحوه ی پردازش فایل های  XMLدر اندروید می پردازد.

-6-4پردازش فایل های  XMLبا استفاده از تحلیلگر نحوی
XmlPullParser
زبان برنامه نویسی  Javaتعدادی کتابخانه ی استاندارد برای پردازش فایل های  XMLارائه می دهد.
تحلیگرهای نحوی  SAXو  DOM XMLکه در محیط  Androidنیز قابل استفاده می باشند.
 APIیا توابع تحلیلگر نحوی  SAXو  DOMدر زبان جاوا و محیط  Androidیکسان هستند .البته لازم
به توضیح است که دو  APIنام برده محدودیت های خودشان را دارند و برای استفاده در اندروید
توصیه

نمی شوند .به این دلیل در آموزش جاری مثالی از کاربرد این کتابخانه عنوان نخواهد

شد.
 Javaهمچنین  parserیا تحلیل گر نحوی  Staxرا ارائه می دهد که بین جاوا و بستر اجرای اندروید
( )platformمشترک نیست.
محیط  Androidبرای تحلیل گرامری ( )parseو نوشتن در فایل  XMLاز کلاس xmlPullParser
استفاده می کند .این  parserبه گونه ای معادل  Staxدر جاوا است (اما جزئی از بستر اجرای جاوا
یا Java SE

نمی باشد) .برای دسترسی به  xmlPullParserمی توانید به

آدرس  http://www.xmlpull.org/مراجعه نمایید.
جهت تحلیل گرامری و نوشتن در فایل های  XMLدر محیط اجرای اندروید (،)Android Platform
کلاس  XmlPullParserتوصیه می شود .این کتابخانه در مقایسه با  SAXو  DOMاز توابع و API
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 حافظه ی کمتری راDOM API  سرعت اجرای آن بالا است و نسبت به،ساده تری برخوردار بوده
.اشغال می کند

XmlPullParser مثالی از کاربرد
 این کتابخانه یک مثال کاربردی و مناسب در خصوص نحوه ی استفاده از آن ارائه می دهدJavadoc
 ایجاد می کند و برای دیگرHTML  فایلjava source  از توضیحات و مستندات نوشته درjavadoc(
.)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 :

ذخیره ی ماندگار داده ها در اپلیکیشن اندروید با استفاده از
( preferences APIذخیره و بازیابی اطلاعات مربوط به
تنظیمات کاربر) و File API
این آموزش تمرکز خود را بر شرح نحوه ی ذخیره سازی جفت های کلید-مقدار در فایل های اندروید
( )File based persistenceبا فراخوانی  preference APIقرار می دهد .سپس چگونگی
خواندن/نوشتن فایل در اندروید را تشریح می کند.

( File based persistence-7-4ذخیره داده ها در سیستم فایل)
-4-7-1روش های ذخیره ی ماندگار داده ها به صورت محلی ( local data
)persistence
اندروید این امکان را فراهم می آورد تا داده های اپلیکیشن را در سیستم فایل ذخیره نمایید .در
واقع سیستم اندروید به ازای هر اپلیکیشن یک پوشه ی ]data/data/[application package
ایجاد می کند.
اندروید برای ذخیره ی داده ها در سیستم فایل محلی روش های زیر را پشتیبانی می کند:


 – Filesمی توان داده ها را در فایل ذخیره کرده و بروز رسانی نمود (روشی قدیمی).



 – Preferencesاندروید به شما اجازه می دهد جفت های کلید-مقدار از نوع داده ای اولیه
( )primitive data typeرا به صورت دائمی ذخیره نمایید (به شما امکان می دهد اطلاعات
مربوط به تنظیمات انتخابی کاربر را با استفاده از آبجکت  sharedpreferencesبه صورت
کلید-مقدار ذخیره کنید).

389
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330



 – SQLite databaseمی توان نمونه یا نسخه های موجود از دیتابیس  SQLiteحامل داده
های اپلیکیشن را در سیستم فایل و به صورت محلی ذخیره کرد (ذخیره ی داده های
اپلیکیشن در سیستم مدیریت متحدالشکل دیتابیس که اندروید توسط  SQLiteپشتیبانی
می کند).

فایل ها در پوشه ی  filesو تنظیمات اپلیکیشن در قالب فایل های  XMLداخل پوشه ی shared-
 prefsذخیره و نگهداری می شوند.
اگر اپلیکیشن شما یک دیتابیس  SQLiteایجاد کند ،اندروید به صورت پیش فرض این دیتابیس را در
دایرکتوری اصلی اپلیکیشن و تحت پوشه ی  databasesذخیره می نماید.
تصویر زیر یک سیستم فایل را به نمایش می گذارد که فایل های ساده ،فایل های کش شده ( cache
 )fileو اطلاعات مربوط به وضعیت تنظیمات انتخابی کاربر ( )preferencesرا شامل می شود.

تنها اپلیکیشن است که اجازه ی درج داده و نوشتن در پوشه ی اصلی اپلیکیشن ()app-directory
را دارد .اپلیکیشن همچنین این قابلیت را دارد که زیرپوشه های ( )sub-directoryلازم را در پوشه
ی اصلی ( )application directoryایجاد نماید .جهت ایجاد این زیرپوشه ها ،اپلیکیشن مورد نظر
می تواند مجوزهای لازم در سطح خواندن و نوشتن را به دیگر برنامه ها اعطا کند.
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-4-7-2ذخیره سازی  internalداده در مقایسه با ذخیره ی داده ها به صورت
external
اندروید دارای دو حافظه ی داخل و خارجی است و داده ها را به صورت  internalو external
ذخیره می کند .حافظه ی خارجی دارای سطح دسترسی شخصی نبوده ( privateنیست) و همیشه
در دسترس نیست .به عنوان مثال ،زمانی که دستگاه اندروید از طریق  USBبه کامپیوتر وصل می
شود ،این حافظه ی خارجی به طور موقت از دسترس اپلیکیشن های اندروید خارج می گردد.

-4-7-3جایگذاری اپلیکیشن در حافظه ی خارجی
از ویرایش  8مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندروید ( )SDK level 8می توان در
فایل تنظیمات ( ) manifestمشخص نمود که اپلیکیشن مورد نظر امکان نصب بر روی حافظه ی
خارجی را داشته باشد یا اینکه اپلیکیشن مزبور بایستی بر روی حافظه ی خارجی جایگذاری شود.
برای نیل به این هدف کافی است مقدار  android:installLocationرا در فایل تنظیمات برابر
 preferExternalیا  autoقرار دهید.
در این شرایط ،ممکن است برخی از کامپوننت های نرم افزاری و تشکیل دهنده اپلیکیشن بر روی
 mount pointیا محل ذخیره سازی رمزنگاری شده ( )encryptedخارجی جایگذاری شوند .دیتابیس
و سایر داده های ( privateبا سطح دسترسی شخصی) همچنان فقط بر روی حافظه ی داخلی
سیستم ( )storage systemذخیره می شوند.

( Preferences-8-4ذخیره و بازگردانی اطلاعات مربوط به
تنظیمات کاربر)
-4-8-1ذخیره جفت های کلید-مقدار از نوع داده ای اولیه
اندروید با ارائه و پشتیبانی از کلاس  SharedPreferencesاین امکان را مهیا می کند تا جفت های
کلید-مقدار از جنس داده ای اولیه را در سیستم فایل اندروید ذخیره نمایید (تنظیمات انتخابی کاربر
همچون اندازه ی فونت و رنگ متن که داده های کوچک هستند را به صورت  key-valueذخیره
نمایید).
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 Preferencesو تنظیمات انتخابی کاربر را می توان به راحتی داخل فایل های منبع  XMLتعریف
نمود.
کلاس  PreferenceManagerبا ارائه ی توابعی به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا اطلاعات
مربوط به تنظیمات کاربر ،مستقر در یک فایل  XMLرا بازیابی کند .کد زیر نحوه ی دسترسی به
تنظیمات ذخیره شده در یک فایل  XMLرا به نمایش می گذارد.
# getting preferences from a specified file
;)SharedPreferences settings = getSharedPreferences("Test", Context.MODE_PRIVATE

 Preferencesمی بایست به صورت  privateویژه ی اپلیکیشن مورد نظر ایجاد شود .تمامی
کامپوننت ها و اجزا تشکیل دهنده ی اپلیکیشن می توانند به اطلاعات  preferencesدسترسی
داشته باشند .به اشتراک گذاری اطلاعات با یک اپلیکیشن دیگر که دارای فایل  preferenceسراسری
با دسترسی در سطح خواندن و نوشتن ( )world readable/writableمی باشد ،امری است که به
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(thisدر اختیار دیگر کامپوننت های
اپلیکیشن قرار می گیرد .برای دسترسی به مقدار  preferenceکافی است کلید مربوطه و آبجکتی از
کلاس  SharedPreferencesرا مانند زیر مورد استفاده قرار دهید.
;)(SharedPreferences settings = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getActivity
;)"String url = settings.getString("url", "n/a

به منظور ایجاد و ویرایش مقادیر  preferencesلازم است متد )( editرا بر روی آبجکت
 SharedPreferencesفراخوانی نمایید .پس از ویرایش مقدار ،بایستی متد )( applyرا فراخوانی کنید
تا مقادیر جدید به صورت ناهمزمان در سیستم فایل اعمال شوند .لازم به توضیح است که متد
)( commitتغییرات 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();

گوش فراخوانی به تغییرات در تنظیمات کاربر به وسیله ی-4-8-2
preference listener
 بر روی آبجکتregisterOnSharedPreferenceChangeListener() می توانید با فراخوانی متد
. گوش داده و از آن ها مطلع شویدpreferences  به تغییرات درSharedPreference
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 داخلlistener  تمامیSharedPreferences توجه داشته باشید که
 به همین علت چنانچه کد شما اشاره گری به آن تعریف نکرده باشد، نگه می داردWeakHashMap
 ها بازیافت می شوند و اطلاعات مورد نظر شما از دستlistener ،)(آن را داخل متغیر نگه ندارد
.خواهد رفت

 آنچه لازم است:آموزش
action " از آموزشde.vogella.android.socialapp" پروژه ی این بخش مبتنی بر نمونه اپلیکیشن
. در مباحث قبلی می باشدbar

 آنچه لازم است:تمرین
 همراه باcom.example.android.rssfeed برای تمرین زیر لازم است یک پروژه ی اندرویدی به نام
. ایجاد نماییدaction bar  درSettings یک المان

RSSfeed  ذخیره ی تنظیمات کاربر برای:تمرین
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 دیگر باز شده و به کاربر این امکان راactivity  برنامه را گونه ای می نویسید که یک،در تمرین جاری
 خود را از یک فایلUI  ظاهر وactivity  این. را وارد نمایدRSS feed  دلخواه خود برایURL بدهد تا
. می خواند،)xml preference file(  که حاوی تنظیمات انتخابی کاربر استxml

preference ایجاد فایل-4-8-3
 المان های زیر را به آن. ایجاد نماییدXML  در پوشه یmypreferences.xml  به نامXML یک 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 کاربرactivity ایجاد-4-8-4
 این. ارث بری می کند را ایجاد نماییدPreferenceActivity  که ازSettingsActivity ابتدا کلاس
. را بارگذاری نموده و به کاربر اجازه می دهد تا مقادیر را ویرایش کندpreference  فایلactivity
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 وAndroidManifest.xml  در فایل تنظیمات اپلیکیشنactivity این کلاس را به عنوان یک
.معرفی نمایید

 مربوط به تنظیمات و دریافت ورودی کاربرactivity متصل کردن-4-8-5
 و دریافت تنظیمات دلخواه کاربر را با فراخوانی متدpreference  مربوط بهActivity
. باز نماییدonOptionsItemSelected()
@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;
}

preference  با استفاده از مقدارRSS feed بارگذاری-4-8-6
. دسترسی پیدا کردpreference تکه 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
 بایستی یک. انتخاب کنیدaction bar  را ازSettings )action(  آیتم.اپلیکیشن خود را اجرا نمایید
 پس از کلیک بر روی. دلخواه را وارد کنیدURL  دیگر به نمایش در آمده و شما بتوانید آدرسactivity
 اطمینان حاصل کنید که مقدارactivity  با بررسی،)refresh( ) و بروز رسانیback( دکمه ی بازگشت
. بکار برده شده استactivity  درurl

settings  نمایش مقدار جاری در:تمرین اضافی
. نمایش دادpreference تکه 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());
}
}
}

396
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

File API-9-4
-4-9-1استفاده از File API
برای دسترسی به سیستم فایل می توانید از طریق کلاس های  java.ioاقدام نمایید .اندروید کلاس
های کمکی ( )helperدر اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که ایجاد و دسترسی به فایل ها و
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 پوشه ی مورد نیاز را ایجادgetDir(String, int) ، برای مثال.پوشه های جدید را آسان می سازد
 یک فایل برای ورودیopenFileInput(String s)  متد.نموده و دسترسی به آن را فراهم می سازد
 نیز یک فایل جدید ایجادopenFileOutput(String s, Context.MODE_PRIVATE) باز کرده و متد
.می نماید
) پشتیبانی میworld readable/writable( اندروید از فایل های خواندنی و نوشتنی سراسری
 اما به طور کلی توصیه می شود دسترسی به فایل ها را فقط به خود اپلیکیشن محدود نمایید.کند
 نگه دارید) و در صورت نیاز به اشتراک گذاری داده ها بین اپلیکیشنprivate (فایل های اپلیکیشن را
. استفاده کنیدcontent provider ها از کامپوننت نرم افزاری
. مورد نظر را به نمایش می گذاردAPI مثال زیر استفاده از
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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-4-9-2حافظه و محل ذخیره سازی خارجی ()external storage
اندروید از حافظه ی خارجی مانند  SDو دسترسی به آن نیز پشتیبانی می کند .تمامی فایل ها و
پوشه های مستقر در حافظه ی خارجی برای کلیه ی اپلیکیشن هایی که دارای مجوز لازم هستند،
قابل دسترسی می باشد.
جهت خواندن داده از حافظه ی خارجی ،اپلیکیشن شما می بایست از مجوز
 android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGEبرخوردار باشد.
به منظور درج و نوشتن داده در حافظه ی خارجی ،اپلیکیشن شما می بایست از مجوز
 android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGEبرخوردار باشد .برای دسترسی به حافظه
ی خارجی ،کافی است متد )( Environement.getExternalStorageDirectoryرا فراخوانی نمایید.
با فراخوانی متد زیر شما می توانید وضعیت حافظه ی خارجی را بررسی کنید .چنانچه دستگاه
اندروید از طریق  USBبه کامپیوتر متصل شده است ،در آن صورت کارت  SDکه به عنوان حافظه
خارجی مورد استفاده قرار گرفته است ،از دسترس خارج می شود.
)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

399
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

{ try
;)(reader.close
{ )} catch (IOException e
;)(e.printStackTrace
}
}
}
}
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بخش چهارم :

اتصال به اینترنت ،اجرای عملیات  HTTPو دسترسی به منابع
موجود در سطح وب در اندرویدAndroid networking /
این آموزش نحوه ی دسترسی به منابع و محتوا از طریق  HTTPرا برای شما شرح می دهد.
پروژه ی آموزش حاضر در محیط برنامه نویسی  Eclipseنوشته شده ،مبتنی بر ویرایش  1.6زبان
 Javaو ورژن  5.0سیستم عامل اندروید می باشد.

-10-4مروری بر اتصال به اینترنت و دسترسی به منابع از اینترنت
در اندروید
-4-10-1دسترسی به اینترنت در اندروید
اندروید پکیج  java.netرا شامل می شود .با وارد کردن این پکیج در پروژه می توانید به منابع و
محتوای مورد نیاز از طریق شبکه دسترسی پیدا کنید .کلاس پایه برای اتصال  HTTPدر پکیج
 ،java.netکلاس  HttpURLConnectionاست.
اندروید حاوی اطلاعات استاندارد شبکه جاوا است .
 Net Packageمی تواند از منابع دسترسی به شبکه موجود استفاده کند  ،به عنوان کلاس اصلی
شبکه دسترسی  HTTPدر جاوا است  NetPackage ،یک کلاس  HttpURLConnectionاست.
اجرای عملیات مربوط به شبکه با  APIجاوا طاقت فرسا است .بدین معنی که توسعه دهنده می
بایست  connectionرا باز کند/ببندد cache ،را فعال نموده و مطمئن شود که عملیات مربوط به
شبکه در ( background threadبه صورت موازی و در پس زمینه) اجرا می شوند.
تعداد زیادی کتابخانه ی کد باز ( )open sourceوجود دارد که در اختیار برنامه نویس قرار گرفته و
انجام عملیات مزبور را آسان می سازد .پرکاربردترین این کتابخانه ها به شرح زیر می باشند:
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 OkHttp – OkHttp efficient HTTP accessبرای اتصال و دسترسی بهینه HTTP



 Retrofit – Retrofit REST based clientsبرای سرویس گیرنده های مبتنی بر REST



 Glide – Glide image processingبرای پردازش تصویر

-4-10-2مجوز اتصال به اینترنت
به منظور اتصال به اینترنت ،اپلیکیشن شما به مجوز  android.permission.INTERNETاحتیاج
دارد .در ورژن های جدید کتابخانه های اندروید ( API versionهای نوین) ،این مجوز به صورت
خودکار به اپلیکیشن اعطا می شود.

-4-10-3بررسی وضعیت اتصال به اینترنت
دستگاه های اندروید همیشه به اینترنت دسترسی ندارند .برای بررسی اینکه آیا دستگاه مورد نظر به
شبکه و اینترنت دسترسی دارد یا خیر ،اپلیکیشن شما بایستی مجوز
 android.permission.ACCESS_NETWORK_STATEرا داشته باشد.
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_STATEاحتیاج دارد.

-3-10-4روش های بهینه برای اتصال و دسترسی به اینترنت در اندروید
در اپلیکیشن های اندرویدی ،شما باید از اجرای عملیات طولانی و سنگین در  UI threadخودداری
نمایید .از جمله ی این عملیات می توان به اتصال به اینترنت و دسترسی به فایل اشاره کرد.
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از ویرایش  3.0به بعد اندروید ،سیستم طوری تعبیه شده است که اگر دسترسی به اینترنت در UI
 threadرخ دهد ،خطای  NetworkOnMainThreadExceptionصادر شده و به تبع آن سیستم
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
کیفیت) ،استفاده از یک سرویس است .گفتنی است که می توان از یک  activityیا  fragmentنیز
به اینترنت دسترسی را انجام داد ،اما استفاده از سرویس برای نیل به این هدف طراحی بهینه تری را
برای اپلیکیشن شما رقم می زند و همچنین به ساده نگه داشتن کد  activityشما کمک شایانی می
نماید.
توجه :جهت تست می توانید با درج تکه کد زیر در ابتدی متد )( onCreateکلاس  ،activityدسترسی
به اینترنت را در  threadاصلی اپلیکیشن فراهم کنید.
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 Socketیک استاندارد مبتنی بر  HTTPبرای تبادل ناهمزمان پیغام ( asynchronous
 )message-based communicationبین سرویس گیرنده و سرویس دهنده است .به منظور راه
اندازی این ارتباط ،یک درخواست  HTTP GETبا یک  HTTP headerخاص ایجاد نمایید.اگر سرویس
دهنده این درخواست را پذیرفت ،سرویس گیرنده و سرویس دهنده می توانند با هم پیغام (داده
هایی را) رد و بدل کنند.
این پیغام ها می توانند متن یا داده های  binaryباشند .لازم به ذکر است که داده های مورد تبادل
می بایست کم حجم باشند چرا که پروتکل  web socketاساسا به منظور انتقال  payloadو داده
های کم حجم تعبیه و طراحی شده است.
بهترین روش برای تبادل پیغام و داده بین کلاینت و سرور ،قرار دادن آن در قالب  JSONمی باشد.
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پیام می توانند متنی و یا داده های باینری و نسبتا کوچک باشند  ،به عنوان یک وب سوکت پروتکل
در نظر گرفته شوندکه با محموله های کوچک در داده استفاده می شوند.
این تمرین خوبی به استفاده از  JSONبه عنوان فرمت داده ها را برای پیام است .

بخش پنجم :

استفاده از کتابخانه ی  Retrofit 2.0به عنوان REST Client
Retrofit-4-11
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 Retrofitعبارت است از یک  REST Clientبرای  Javaو  Androidکه توسط  Squareارائه می
شود .این کتابخانه ،بازیابی و بارگذاری  JSONیا هر داده ی ساخت یافته ی دیگری را از طریق یک
وب سرویس مبتنی بر  RESTانجام می دهد Retrofit .را می توان با یک  converterتنیظم نموده
و برای  serializeداده ها مورد استفاده قرار داد .معمولا برای داده هایی که در فرمت JSON
می شود ،با این حال شما می توانید  converterهای

ذخیره شده اند از  Gsonاستفاده

اختصاصی و دلخواه خود را جهت پردازش  XMLیا دیگر پروتکل ها مورد استفاده قرار دهید.
 Retrofitاز کتابخانه ی  OkHttpبرای مدیریت درخواست های  HTTPبهره می گیرد.
 Retrofitبه شما این امکان را می دهد از  Converterهای 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



برای کار با  Retrofitبه سه کلاس زیر احتایج دارید.
 .1کلاس  modelویژه ی نگاشت داده های .JSON
 Interface .2هایی که عملیات و توابع  HTTPرا تعر یف می کنند.
 .3کلاس  – Retrofit.Builderنمونه ای که از این  interfaceاستفاده می کند Builder API .امکان
تعریف آدرس ( URLآدرس سرویس)  endpointرا برای عملیات  HTTPفراهم می آورد.
می توانید با مراجعه به سایت زیر ،داده های مبتنی بر  JSONخود را به فرمت ( POJOآبجکت های
ساده و بدون متد جاوا) تبدیل نمایید.
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تمرین :استفاده از  Retrofitبرای کوئری گرفتن و پرس و جو از
 Stackoverflowدر اندروید
هدف از این تمرین
 StackOverflowیک سایت پر بازدید است که برنامه نویس ها مشکلات برنامه نویسی خود را در آن
مطرح می کنند .این سایت یک  REST APIارائه می کند که به خوبی مستندسازی شده و با
توضیحات لازم در اختیار توسعه دهندگان قرار می گیرد Query .ها را می توان با استفاده از این
 APIساخت .می توانید جهت مشاهده ی مستندات این  APIو استفاده از قابلیت های آن به آدرس
 https://api.stackexchange.com/docs/searchمراجعه نمایید .در تمرین زیر با کتابخانه ی
 Retrofit RESTو بر اساس تگ هایی که مشخص می شود ،می توانید از سوال های پاسخ داده یا
تایید نهایی نشده کوئری بگیرید.
در مثال جاری  URLکوئری زیر را بکار می بریم .تگ ها از طریق کد ما مشخص می شوند.
https://api.stackexchange.com/2.2/search?order=desc&sort=activity&tagged=android&site=stackoverflow

-4-11-1ساخت پروژه و تنظیمات اولیه
یک اپلیکیشن اندروید به نام  com.vogella.android.retrofitstackoverflowایجاد نمایید .این
اپلیکیشن بایستی اسم  com.vogella.android.retrofitstackoverflowرا به عنوان top level
 packageمورد استفاده قرار دهد.
کتابخانه ی زیر را به فایل  build.gradleاضافه نمایید.
'compile 'com.squareup.retrofit:retrofit:2.0.0-beta2
'compile 'com.squareup.retrofit:converter-gson:2.0.0-beta2

406
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

.) اپلیکیشن تنظیم نماییدmanifest( مجوز لازم برای دسترسی به اینترنت را در فایل تنظیمات

Retrofit adapter  و کالسAPI تعریف-4-11-2
 کلاس. نیاز داریمlink  وtitle  تنها به، دریافت می شودStackOverflow  ای که ازJSON در 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 نماییدRetrofit  را برایREST API  زیرinterface با پیاده سازی
 لازم است ساختار داده، پاسخ را در یک آبجکت جاسازی می کندstackoverflow  از آنجایی:توجه
. تعریف نماییدlist ای 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 نماییدmain_menu.xml  مشابه زیر با نامXML یک 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 راactivity کد کلاس
." علامت یا تگ گذاری شده اندandroid" 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();
}
}

 درGithub (API)  برای دسترسی به توابعRetrofit  استفاده از:تمرین
اندروید
تنظیم پروژه
 اسم. ایجاد نماییدRetrofit Github  یک اپلیکیشن به نام،Retrofit به منظور تست
 مورد استفاده قرارtop level package  را به عنوانcom.vogella.android.retrofitgithub
.دهید
) زیر را به فایلdependency(  کتابخانه، در اپلیکیشن مورد نظرRetrofit برای استفاده از
. خود اضافه نماییدbuild.gradle
compile 'com.squareup.retrofit:retrofit:2.0.0-beta2'
compile 'com.squareup.retrofit:converter-gson:2.0.0-beta2'
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.) تنظیم نماییدmanifest( مجوز 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>

. ایجاد نماییدRetrofit API  و کلاس زیر را برایInterface
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
}
}

 urlمقابل  https://api.github.com/users/vogellaرا در نوار آدرس مرورگر وارد نمایید .پس از
پیمایش به آدرس مذکور ،یک کلاس  data modelو  interfaceبا داده های مورد نظر ایجاد کنید.
حال این داده ها را با  Retrofitخوانده و در یک لیست به نمایش بگذارد.

بخش ششم :

آموزش RxJava 2.0
RxJava 2.0-12-4
 RxJava-4-12-1و شرح مفهوم برنامه نویسی  Reactiveیا ناهمزمان
هر برنامه ای که دارای چهار ویژگی یا پارامتر (قابلیت مدیریت خطاها و ارائه ی بهترین سرویس)
( ،resilienceانعطاف و مقایس پذیری) ( ،scalabilityواکنش گرا و تعاملی)  responsiveو (رویداد
محور)  Event-drivenباشد را در اصطلاح  reactiveمی نامند .در مدل برنامه نویسی ،reactive
سرویس گیرنده یا کاربر به محض ورود داده به آن واکنش نشان می دهند .به همین خاطر برنامه
نویسی  asynchرا برنامه نویسی  reactiveنیز می خوانند .مدل برنامه نویسی  reactiveاین امکان
را فراهم می آورد تا تغییرات  eventها را به  observerها (توابع) گوش فرا دهنده و ثبت شده،
منتشر ( )propagateو اعمال نمایید.
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در واقع  RxJavaامکان پیاده سازی وظایف غیرهمزمان را به راحتی برای توسعه دهنده فراهم می
آورد.
 RxJavaپیاده سازی از  ReativeXبرای  Javaمی باشد که  NetFlixتوسعه داده و در بین برنامه
نویسان جاوا محبوبیت زیادی پیدا کره است Rxjava .در سال  2014کد باز ( )open sourceشده
و

تحت

آدرس

http://reactivex.io/

میزبانی

می

شود.

ورژن

جاوایی

آن

تحت

 https://github.com/ReactiveX/RxJavaقابل دسترسی می باشد .این کتابخانه تحت لیسانس
 Apache 2.0منتشر می شود.
 RxJavaخود را تحت عنوان یک  APIکه برای برنامه نویسی ناهمزمان طراحی شده (تعریف تسک
ها و وظایف ناهمزمان) و از ( stream observableآبجکت های  observableاطلاعاتی را منتشر
کرده و آن ها را به توابع گوش فرادهنده به تغییرات که همان  observerها هستند ارسال می
کنند) استفاده می کند ،معرفی می نماید.

-4-12-2اضافه کردن کتابخانه RxJava 2.0
از زمان نگارش این مقاله ،ویرایش جدیدتری از کتابخانه ی  RxJavaارائه شده است .مقدار  g.a.yرا
با  2.0.1یا نسخه ی جدیدتر جایگزین نمایید.
برای افزودن کتابخانه ی مزبور ویژه ی سیستم کامپایل  ،Mavenمی توانید تکه کد زیر را در بخش
 dependencyها اضافه نمایید.
><dependency
><groupId>io.reactivex.rxjava2</groupId
><artifactId>rxjava</artifactId
><version>g.a.v</version
></dependency

برای سیستم کامپایل  ،Gradleمی توانید  RxJavaرا از طریق دستور زیر اضافه نمایید.
'compile group: 'io.reactivex.rxjava2', name: 'rxjava', version: 'g.a.v
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-4-12-3برنامه نویسی ناهزمان ()Async
امروزه برنامه نویسی به سبک دستوری imperative/طوری که اپلیکیشن در لحظه تنها یک عملیات
را پردازش کند ( )single-threadدیگر به هیچ وجه کارامد نیست و ممکن است  UIهای
 unresponsiveرا مسدود کند و در نهایت تجربه ی کاربری ضعیفی را در پی داشته باشد.
با مدیریت رخدادهای پیش بینی نشده به صورت ناهمزمان ( ،)asyncمی توان از این اتفاق
جلوگیری کرد .برای مثال ،چنانچه لازم باشد منتظر فراخوانی وب سرویس یا کوئری دیتابیس باشید،
اگر شبکه پاسخگو نبود ( ،)responsiveقطعا اپلیکیشن هنگ خواهد کرد.
مثالی در این زمینه:
{ )(public List<Todo> getTodos
)List<Todo> todosFromWeb = // query a webservice (with bad network latency
;return todosFromDb
}

فراخوانی متد )( getTodosاز  threadاصلی یا یک  UI threadسبب می شود تا زمان رسیدن
 ،todosFromWebاپلیکیشن  nonresponsiveبوده و تجربه ی کاربری ضعیفی برای کاربر رقم
خورده شود.
برای بهبود کارایی این  queryکه مدت زمان اجرای آن مشخص نیست ،می بایست آن را در یک
 threadدیگر اجرا نموده و سپس به هنگام رسیدن نتیجه thread ،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
}

حال پس از فراخوانی متد ) ،getTodos(Consumer<List<Todo>> todosConsumerنخ یا
 threadاصلی می تواند بدون متوقف شدن همچنان به اجرا ادامه دهد و زمانی که متد accept
از  consumerصدا خورده شد ،واکنش نشان دهد.
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 Observable-4-12-4ها Observer ،ها و  Subscriptionها
 RxJavaاز مفهوم  Observableها و  Observerها استفاده می کند Observer .ها توابعی هستند
که با گوش فراخوانی و  subscribeکردن به  Observableها که آبجکت هستند ،از تغییرات رخ
داده بلافاصله آگاه شده و آن تغییرات را در خود منعکس می نمایند Observer .ها به مجرد اینکه
یک  observableمقداری را ( emitارسال) می کند ،از آن مطلع می شوند .همچنین زمانی که
 observableاطلاعاتی را مبنی بر اینکه دیگر مقادیری وجود ندارد ارسال می کند observer ،ها
از آن مطلع می شوند .زمانی هم که  observableبا خطایی مواجه می شود ،متد
) onError(Throwable eخورده شده و باز  observerاز آن آگاه می شود .توابع مربوطه
)( onError() ،onNextو )( onCompletedهستند که همگی از  interfaceای به نام Observer
ارث بری می شوند .آبجکت یا نمونه ای از  Subscriptionبیانگر اتصال و ارتباط بین یک observer
و  observableاست .اگر متد )( unsubscribeرا بر روی این نمونه صدا بزنید observable ،از
عضویت متد بیرون آمده و اتصال بین آن ها قطع می شود .این متد می تواند زمانی مفید باشد
که شما می خواهید بروز رسانی و آپدیت یک المان رابط کاربری یا  widgetخاتمه یافته ()dispose
و از حافظه حذف شود.

-4-12-5تعریف  threadاجرا و یک  threadبرای گوش دادن به تغییرات
()observe
می توانید  threadای که  observableدر آن قرار است اجرا شود را با فراخوانی متد
)( subscribeOnتعریف نمایید و  threadای که  observerها در آن اجرا می شوند را با اجرای متد
)( observeOnاعلان کنید.

 Operator-13-4ها
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می توانید عملیاتی را بر روی  observerهای خود ثبت کنید که به شما اجازه می دهد نتیجه و
 emissionیک  observableرا پیش از ارسال آن به  observerویرایش و دستکاری نمایید .متد
 mapبه شما این امکان را می دهد یک  Func1ثبت کنید که ورودی را ترجمه و تبدیل می کند.

-14-4استفاده از  delayو به تعویق انداختن تولید و ارسال
نتیجه
با فراخوانی متد ) debounce(delay, TimeUnit.MILLISECONDSبر روی  ،observerمی توانید
اعلان کنید که  observerتنها زمانی تغییرات را ارسال یا به عنوان نتیجه ارسال ( )emitنماید که
مقدار مورد نظر پس از گذشت مدت زمان از پیش تعیین شده تغییر نکرده باشد.

-4-14-1ایجاد  Observableها و  Observerها
 RxJavaمتدهای زیادی برای ایجاد  observableدر اختیار توسعه دهنده قرار می دهد .این
متدها عبارت اند از:


)( – Observable.justیک  Observableبه عنوان ظرف ایجاد می کند که انواع داده ای را
دربرمی گیرد .به عبارت دیگر این متد یک آبجکت را به  observableارسال می کند یا یک
یا چند  objectرا به یک  Observableتبدیل می کند و سپس  Observableآن آبجکت یا
آبجکت ها را به  observerمی فرستد.



)( – Observable.fromیک  collectionیا آرایه گرفته ،مقادیر آن ها را به ترتیب موجود در
ساختار داده ای مربوطه emit ،یا به عنوان نتیجه ارسال می کند .در واقع این متد یک
آرایه دریافت کرده ،به ازای هر المان در ساختار داده ای مزبور ،تابع  observerرا صدا
می زند و مقدار را می فرستد.



)( – Observable.fromCallableبه شما امکان ساخت یک  observableبرای  Callableرا
می دهد.

به منظور ساخت  observerها:
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 ساده ایجادobserver  را پیاده سازی نمایید – به شما این امکان را می دهد تاAction1
 این متد،) آبجکت جدیدemit(  در صورت تولید یا ارسال. داردcall کنید که یک متد به نام
.صدا خورده می شود



Observable.just() مثالی از فراخوانی متد
 به اینobserver  ایجاد می کند و زمانی که یکObservable  یکObservable.just() تابع
 با آرگومانObserver  ازonNext()  متد، می کندsubscribe  گوش می دهد یا برای آنObservable
. فراخوانی می شودObservable.just() ورودی
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
. را ایجاد می کندObservable .2
.کند

می

ثبت

Observable

به

دادن

گوش

برای

را

Observer

.3

انجام عملیات تبدیل-15-4
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در زیر مثال ساده ای از  RxJavaرا مشاهده می کنید که نوعی عملیات تبدیل در آن رخ داده است.
;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
}
}

 Subject-4-14-2ها
 Subjectها در واقع یک نوع پل ارتباطی یا پیشکار ( )proxyهستند که خود هر دو نقش
 Observableو  Observerرا یکجا ایفا می کنند Subject .ها را می توان به عنوان یک  pipeیا پل
ارتباطی که داده ها را تبدیل و ترجمه می کنند در نظر گرفته و مورد استفاده قرار داد .به عنوان
مثال می توان به  PublishSubjectاشاره کرد .همین که داده ای به  PublishSubjectارسال می
شود ،بلافاصله این داده به بیرون ارسال می گردد .به عبارت دیگر  Subjectیک آبجکت در RxJava
هست که از تمامی ویژگی ها و  propertyهای  Observableو  Subscriber/Observerبرخوردار
می باشد .هم می تواند به  Observableها گوش داده و از آن ها داده تحویل بگیرد و هم قادر
است داده ها را به  Observerهایی که به آن گوش می دهند ،داده به عنوان خروجی ارسال کند.
همچنین می تواند داده هایی را با فراخوانی مستقیم متد )( onNextارسال کند .از این طر یق،
 Subjectمی تواند نقش واسط را ایفا کند که داده ها را دریافت کرده ،عملیاتی را بروی آن انجام
می دهد و سپس آن را به گوش فراخوان یا  subscriberهای خود ارسال می کند.

-15-4آبجکت  Singleیا همان ( Promiseمکان نگهدار مقدار
مورد نظر)
مدل برنامه نویسی  reactiveبرای برقراری ارتباط دو طرفه و واکنشی از دو مفهوم  Observerها
و  Observableها استفاده می کند.
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) به ویژه همراه با زبان سمتasync(  ها در فراخوانی های ناهمزمانpromise امروزه استفاده از
Promise . از محبوبیت ویژه و کاربرد فراوانی برخودار شده است، JavaScript سرویس گیرنده ی
 ها یا متدهای گوشobserver  برای یک مقدار دلخواه است کهplaceholder در اصل جانگهدار یا
.فرا دهنده ی خود را به مجرد دریافت مقدار مورد انتظار و به اصطلاح موعود با خبر می سازد
. استPromise  دارد که از لحاظ کاربرد بسیار شبیه بهSingle  نیز آبجکت یا نوعی به نامRxJava
 ساخته می شود در واقع وظیفه ای مشابه وظیفه یSingle نمونه یا آبجکت هایی که از کلاس
 با این تفاوت که دو متد بازفراخوان بیشتر به نام های، ایفا می نمایدObservable آبجکت
. نداردonError()  وonSuccess()
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 استSingle نحوه 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 بینsubscription دور انداختن-16-4
) و استفاده از کلاسobservable  وobserver
CompositeDisposable
 هایی که به آبجکت مربوطه متصل بوده و از تغییرات آن آگاهsubscriber گوش فراخوان ها یا
 برای مثال هم ممکن است به. طبیعتا قرار نیست تا ابد به همین کار ادامه دهند،می شوند
 دیگر مورد نیاز و درخورObservable  ارسالی از کلاسevent ،خاطر 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 گوشsubscribe  توابع متعددی جهتobservable  و دیگر کلاس هایSingle  کلاس:توجه
 بازگردانی میDisposable فراخوانی به تغییرات ارائه می دهند که همگی در خروجی یک آبجکت
.نمایند
) کهobserver  وobservable  (نشانگر ارتباط دو طرفه بینsubscription به هنگام کار با چندین
 می، رخداد ارسالی از آن ها دیگر لازم و جالب توجه نباشد،ممکن است به دلیل تغییر در وضعیت
 را دور انداختهsubscription  همزمان چندینCompositeDisposable توان با بهره گیری از کلاس
.)dispose( و 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 شدهObservable ذخیره ی موقتی مقدار-17-4
)completed obervables(
 های یکsubscription  و فراخوانی های ناهمزمان تمامیObservable هنگام کار با چند
 هایی که برای گوش دادن به آن ثبت شده اند) ضروری نبوده و منابعobserver( observable
.زیادی را مصرف می کند
 ها معمولا به بخش های مختلف اپلیکیشن پاس داده می شوند و هر بار لازم نیستObservable
) این فراخوانیobservable  بهobserver  (و گوش دادن یکsubscription با اضافه شدن یک
.سنگین اتفاق بیافتد

422
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

. هر چند یک بار کوئری گرفتن هم کفایت می کند،کد زیر چهار با از یک وب سرویس کوئری می گیرد
. نمایش داده می شوند اما هر بار به روش های مختلفTodo در 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،Single  به همین خاطر آبجکت، استفاده می کندcache تکه کد بعدی از متد
 در حافظه ی موقت ذخیره می شود و از وب سرویس تنها یک،برای بار اول با موفقیت انجام شد
.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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 Flowable<T>-18-4و Backpressure
در  RxJavaممکن است به کرات با شرایطی مواجه شوید که در آن تعداد آیتم های ارسالی از یک
 Observableبیشتر از میزانی است که یک  Observerقادر به استفاده از آن هست .در چنین
شرایطی این مسئله مطرح می شود که چگونه می توان این انباشت آیتم های استفاده نشده را
مدیریت نمود .به این رخداد در اصطلاح برنامه نویسی  back pressureگفته می شود.
 RxJava 2.0یک نوع جدید به نام > Flowable<Tرا معرفی کرد که از لحاظ عملکرد بسیار شبیه به
> Observable<Tمی باشد با این تفاوت که > Flowable<Tقابلیت مدیریت back pressure
دارد و > Observable<Tهمچنین امکانی را فراهم نمی کند.
در  RxJava 1.0این مفهوم کمی دیر به نوع > Observable<Tاضافه شد .اما یک مشکل وجود
داشت :برخی خطای زمان اجرای  MissingBackpressureExceptionرا می دادند .به همین خاطر
> Flowable<Tاضافه شده و این مشکل را برطرف نمود.
جدا از نوع > ،Observable<Tنوع هایی همچون > Single<T> ،Maybe<Tو >Completable<T
نیز  back pressureرا اصلا پشتیبانی نمی کنند.

-19-4تبدیل نوعی به نوع دیگر
می توان به راحتی یک نوع از  RxJavaرا به نوع دیگر تبدیل نمود.
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Table 1.
Conversi
on
between
types
From /
To

Flowable

Flowable

Observable

toObserva
ble()

Observab toFlowab
le
le()

Maybe
Single
Complet
able

toFlowab
le()
toFlowab
le()
toFlowab
le()

toObserva
ble()
toObserva
ble()
toObserva
ble()

Maybe

Single

reduce()
scan()
elementAt(
elementAt()
)
first()/firstOrErro
firstElemen
r()
t()
last()/lastOrError
lastElement
()
()
single()/singleOr
singleElem
Error()
ent()
all()/any()/count(
)
(and more…)
reduce()
scan()
elementAt(
elementAt()
)
first()/firstOrErro
firstElemen
r()
t()
last()/lastOrError
lastElement
()
()
single()/singleOr
singleElem
Error()
ent()
all()/any()/count(
)
(and more…)
toSingle()
sequenceEqual()
toMaybe()
toMaybe()

Completable

ignoreEleme
nts()

ignoreEleme
nts()

toCompleta
ble()
toCompleta
ble()

toSingle()
toSingleDefault()
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RxJava  هایSubscription  وObservable تست-20-4
 هاobservable تست-4-20-1
 در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد کهTestSubscriber  یک کلاس به نامRxJava کتابخانه ی
. را تست نماییدobservable با 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...

 هایscheduler  مکانیزمی را در اختیار شما قرار می دهد که به واسطه ی آن می توانیدRxJava
.) فراخوانی شوندsync( ) شده را طوری بازنویسی نمایید که به صورت همزمانexposed( ارائه
آدرس

به

توانید

می

زمینه

این

در

مثالی

برای

http://fedepaol.github.io/blog/2015/09/13/testing-rxjava-observables. مراجعه نماییدsubscriptions/
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بخش هفتم :

آموزش پیاده سازی پردازش پس زمینه ای و ناهمگام با Handler
 AsyncTask ،و Loader
این آموزش به شرح مفاهیم  Threadها Handler ،ها و استفاده از کلاس  AsyncTaskمی پردازد.
همچنین مفهوم پردازش ناهمگام در اپلیکیشن های اندرویدی را تشریح می نماید .سپس نحوه ی
مدیریت چرخه ی حیات lifecycle/با  threadها و پردازش پس زمینه ای را تحت پوشش قرار می
دهد.
پروژه های این مبحث در محیط برنامه نویسی  Android Studioنوشته و تست می شوند.

-21-4پردازش پس زمینه ای در اندروید
-4-21-1چرا استفاده از مفهوم همروندی concurrency/توصیه می شود؟
در حالت پیش فرض ،یک اپلیکیشن اندرویدی در  threadاصلی اجرا می شود .از اینرو تمامی
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
به اتمام نرسیده thread( ،اصلی مسدود شده) قادر به پردازش درخواست دیگری نخواهد بود.
به منظور ارائه ی تجربه ی کاربری بهینه ،تمامی عملیات کند و طولانی می بایست در اپلیکیشن
اندرویدی به صورت ناهمزمان ( )asyncاجرا شوند .برای نیل به این هدف می توانید از ساختارهای
مدیریت همروندی ( )concurrencyجاوا یا چارچوب نرم افزاری ( )frameworkاندروید استفاده
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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نکته :در اندروید چنانچه یک  activityقادر نباشد با گذشت مدت  5ثانیه از درخواست کاربر ،پاسخ
مناسب را ارائه دهد ،سیستم بلافاصله یک پنجره محاوره ی حاوی پیغام Application not
)responding (ANRرا به نمایش می گذارد .در این پنجره کاربر می تواند با انتخاب گزینه ی مربوطه،
اپلیکیشن را کاملا متوقف کند.

 Thread-4-21-2اصلی یا UI thread
اندروید تمامی تسک ها و رخدادهای ورودی را در یک  threadواحد به نام  UI threadیا main thread
مدیریت می نماید .در واقع سیستم اندروید تمامی رخدادها را در این  ،threadداخل یک صف جمع
کرده و سپس  eventهای قرار گرفته در این صف را با کمک نمونه ای از کلاس  Looperپردازش می
نماید .لازم به ذکر است که  threadاصلی نمی تواند چندین عملیات را اداره کرده و در لحظه می
تواند تنها یک رخداد ورودی را پردازش کند.
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-4-21-3پردازش ناهمزمان و استفاده از  threadها در اندروید
اندروید برای پردازش  asyncو ناهمزمان از کلاس  Threadو جهت پردازش همزمان چند عملیات
در پس زمینه پکیج  java.util.concurrentرا در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد .این پکیج کلاس
های  ThreadPoolsو  Executorرا برای پردازش پس زمینه فراهم می نماید.
در صورت نیاز به آپدیت  UIاز یک  Threadدیگر ،لازم است با  main threadهمزمانی انجام دهید.
به خاطر وجود این محدودیت ها ،توسعه دهندگان اندروید اغلب از کدها و ساختارهای اختصاصی
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.
از ساختارهای اختصاصی خود اندروید می توان از کلاس های  android.os.Handlerیا
 AsyncTasksنام برد .روش های پیچیده تری ویژه ی مدیریت همروندی وجود دارد که لازمه ی آن،
استفاده از کلاس  retained fragment ،Loaderها و سرویس ها است.
توجه :تا حد امکان از بکار بردن پنجره ی  ProgressBarیا روش های مشابه که تعامل با  UIرا تا
اتمام فرایند معینی مسدود می کند ،خودداری نمایید .توصیه می شود برای این منظور یک توضیح
مختصر  UIهمچنان قابلیت تعامل با کاربر را داشته باشد.

-4-21-4ارائه ی  feedbackو توضیح مختصر برای کاربر در طول اجرای
عملیات طوالنی
در طول اجرای عملیات طولانی ،بهتر است توضیح مختصری در خصوص این عملیات برای کاربر به
نمایش بگذارید.
می توانید این توضیحات را در قالب  action barیا  action viewدر  UIبه نمایش بگذارید .روش
دیگر این است که یک  ProgressBarدر  layoutتعریف کرده ،آن را بر روی  visibleتنظیم نمایید و
سپس در طول اجرای عملیات بروز رسانی کنید .هرچند توصیه می شود از روش اول استفاده
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نمایید چرا که در آن صورت ارتباط کاربر با  UIقطع نمی شود و اپلیکیشن همچنان  responsiveمی
ماند.

-22-4کلاس Handler
-4-22-1استفاده از کالس  Handlerجهت مدیریت همروندی
ابتدا جهت پیاده سازی مفهوم همروندی در موبایل و ایجاد یک  threadدیگر سوای  threadاصلی،
می بایست یک آبجکت از کلاس  Threadایجاد نمایید .سپس می توانید با کمک کلاس های handler
و  Messageخروجی  threadپس زمینه را به  threadاصلی اطلاع دهید.
آبجکت  Handlerخود را داخل  threadای که در آن ایجاد می شود ،ثبت می نماید .این آبجکت یک
پل ارتباطی ایجاد کرده و داده ها را از طریق آن به  threadاصلی تحویل می دهد .به طور مثال،
اگر شما یک نمونه ی جدید از  Handlerدر متد )( onCreateکلاس  activityخود ایجاد نمایید ،در آن
صورت می توانید از آبجکت ذکر شده به راحتی داده های مورد نیاز را به  threadاصلی ارسال
نمایید .داده هایی که کلاس  Handlerارسال می کند ،می تواند آبجکتی از کلاس  Messageیا
 Runnableباشد.
 Handlerبه ویژه در شرایطی کارامد تلقی می شود که لازم باشد داده هایی را چند بار به thread
اصلی ارسال ( )postنمایید.

-4-22-2ایجاد و استفاده ی مجدد از  threadاصلی
به منظور پیاده سازی کلاس  ،handlerمی بایست یک کلاس فرزند ( )subclassاز آن ایجاد کرده و
متد )( handleMessageآن را جهت پردازش پیغام ها بازنویسی ( )overrideنمایید .سپس می توانید
به راحتی با فراخوانی توابع ) sendMessage(Messageیا )( sendEmptyMessageپیغام های مورد
نیاز را به آن ارسال کنید .جهت ارسال یک آبجکت  Runnableبه کلاس مذکور ،لازم است متد )(post
را بکار ببرید.
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 جاریHandler  می توانید آبجکت،به منظور جلوگیری از ایجاد غیر ضروری آبجکت و اشغال حافظه
. خود را مجددا استفاده یا به اصطلاح بازیافت نماییدactivity کلاس
// Reuse existing handler if you don't
// have to override the message processing
handler = getWindow().getDecorView().getHandler();

 را به وسیله ی متدRunnable  به شما این امکان را می دهد تا آبجکت هایی از جنسView کلاس
 اصلیthread ) نمایید (این متد به شما امکان می دهد تا پیغام پایان کار را بهpost(  ارسالpost()
.)اعلان نمایید

مثال
 شما ازactivity  فرض کنید. را نمایش می دهدview  ازhandler کد زیر نحوه ی استفاده از یک
. زیر جهت تنظیم ظاهر خود استفاده می کندlayout 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" >
<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>

 زمانی که کاربر بر روی دکمه یا آبجکت، زیر که برای برنامه نوشته شدهactivity با توجه به کد
. بلافاصله بروز رسانی می شودProgressBar  آبجکت، کلیک می کندButton
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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}
}

-23-4کلاس AsyncTask
-4-23-1هدف استفاده از کالس AsyncTask
کلاس  AsyncTaskبه شما اجازه می دهد تا دستوراتی را در پس زمینه به اجرا بگذارید و سپس آن
ها را با  threadاصلی همگام نموده و همچنین گزارشاتی مربوط به تسک های در حال اجرا به
 threadاصلی تحویل دهید .لازم به ذکر است که از کلاس  AsyncTasksاغلب برای اجرای عملیات
در پس زمینه که  UIرا بروز رسانی می کنند ،استفاده می شود.
در واقع کلاس  AsyncTaskیک کلاس انتزاعی و  abstractاست که به برنامه های اندرویدی امکان
می دهد تا  threadاصلی ( )UIرا به صورت بهینه مدیریت نمایید AsyncTask .به توسعه دهنده
کمک می کند تا تسک هایی که چند ثانیه بیشتر طول نمی کشند را در پس زمینه به طور ناهمزمان
اجرا نموده و نتیجه ی آن را در  threadاصلی نمایش دهد.

-4-23-2استفاده ی کاربردی از کالس AsyncTask
برای استفاده از کلاس  AsyncTaskلازم است از آن یک کلاس فرزند ایجاد نمایید (از  AsyncTaskیک
کلاس مشتق نمایید) .کلاس  AsyncTaskاز  genericو  varargsاستفاده می کند .پارامترهای ورودی
عبارتند از.AsyncTask <TypeOfVarArgParams, ProgressValue, ResultValue> :
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کلاس  AsyncTaskبا صدا خوردن متد )( executeراه اندازی می شود .متد )( executeخود به تبع
متدهای )( doInBackgroundو )( onPostExecuteرا فراخوانی می کند.
 TypeOfVarArgParamsبه عنوان آرگومان ورودی به تابع )( doInBackgroundفرستاده می شود.
 ProgressValueویژه ی اطلاعات پیشرفت فرایند بکار برده می شود و  ResultValueباید به عنوان
خروجی از متد )( doInBackgroundبازگردانی شود .این آرگومان خود به عنوان پارامتر ورودی به
تابع )( onPostExecuteپاس داده می شود.
متد )( doInBackgroundدربردارنده ی دستورات و کدهایی است که می بایست در یک thread
مجزا در پس زمینه اجرا شوند.
متد )( onPostExecuteخود را با  Threadاصلی ( )UIهمگام ساخته و بروز رسانی اطلاعات آن را به
دنبال دارد .زمانی که عملیات متد )( doInBackgroundبه پایان می رسد ،خود چارچوب نرم افزاری
اندروید ( )FRAMEWORKاین متد را فراخوانی می کند.

-4-23-3اجرای همزمان چندین AsyncTasks
سیستم اندروید قبل از ویرایش  1.6و بار دیگر از ورژن  ،3.0تسک های مربوط به  AsyncTaskرا به
صورت پیش فرض به ترتیب (و پشت سرهم) اجرا می نماید .شما می توانید به سیستم اندروید
اعلان نمایید که این تسک ها را به طور موازی با اجرای متد )( ،executeOnExecutorدر حالی که
 AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTORبه 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

نکته AsyncTask :تغییرات در نحوه ی پیکربندی و تنظیمات را به صورت خودکار مدیریت نمی
کند ،بدین معنی که چنانچه  activityاز نو ساخته شود ،برنامه نویس باید آن را با نوشتن کد مربوطه
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 یک راه حل پرطرفدار و مورد استفاده ی اغلب توسعه دهندگان این است که کلاس.مدیریت نماید
 که اطلاعات خودUI  های فاقدfragment( retained headless fragment  را در یکAsyncTask
.را بین تغییرات در نحوه ی پیکربندی حفظ می کنند) تعریف نمایید

AsyncTask  پیاده سازی:مثال
 جهت دانلود محتوای یک صفحه ی وب را به نمایشAsyncTask کد زیر چگونگی استفاده از کلاس
.می گذارد
 به نامactivity  و یکde.vogella.android.asynctask یک پروژه ی جدید اندروید به نام
 را در فایلandroid.permission.INTERNET  مجوز. ایجاد نماییدReadWebpageAsyncTask
.) تنظیم نماییدmanifest( تنظیمات اپلیکیشن
. زیر را ایجاد نماییدLayout
<?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 نماییدactivity بدنه 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" });
}
}

 اطلاعات صفحه وب موردنظر در.اپلیکیشن خود را اجرا نموده و دکمه ی مربوطه را کلیک نمایید
 با اطلاعاتTextView  می بینید که آبجکت، به مجرد اتمام این فرایند.پس زمینه خوانده می شود
.می شود

جدید بروز آوری

پردازش پس زمینه ای و مدیریت چرخه ی حیات-24-4
)lifecycle(
) بین تغییراتی که در نحوه یstate( حفظ اطالعات مربوط به وضعیت-4-24-1
پیکربندی رخ می دهد
 در نظر گرفتن و مدیریت چرخه ی حیات،thread یکی از مشکلات و چالش های استفاده از
 از، را به کلی از بین بردهactivity  سیستم اندروید ممکن است.می باشد

اپلیکیشن

. مجددا ایجاد گرددactivity حافظه پاک کند یا با اعمال تغییری در نحوه ی پیکربندی سبب شود که
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بعلاوه توسعه دهنده می بایست مدیریت محاوره های ( )dialogباز را در نظر بگیرد چرا که این
محاوره ها در نهایت به  activityمیزبان وصل هستند .در صورتی که  activityمجددا راه اندازی شده
و شما قصد دسترسی به محاوره ی جاری را بکنید ،خواهید دید که یک خطای زمان اجرا View not
 attached to window managerاز سمت سیستم صادر می شود.
به منظور ذخیره ی یک آبجکت ،شما می توانید متد )( onRetainNonConfigurationInstanceرا
مورد استفاده قرار دهید .در واقع چنانچه قرار است  activityمورد نظر از بین رفته و مجددا راه
اندازی شود ،شما می توانید با فراخوانی متد مزبور اطلاعات نمونه ی جاری را در یک آبجکت نگه
داشته و دوباره با ساخت  ،activityداده های ذخیره شده در آبجکت را به آن تحویل دهید .برای
بازیابی این آبجکت می توانید متد )( getLastNonConfigurationInstanceرا فراخوانی کنید .از این
طریق شما قادر خواهید بود ،حتی زمانی که  activityجاری از بین رفته و مجددا راه اندازی می شود،
آبجکت حامل اطلاعات ( activityبرای مثال یک  threadدر حال اجرا) را نگه داشته و محتوای آن را به
 activityاز نو ساخته شده پاس دهید.
در صورتی که  activityبرای اولین بار راه اندازی شده و یا با صدا خورده شدن متد )( finishخاتمه
می یابد ،متد مذکور در خروجی مقدار  nullرا برخواهد گرداند.
البته لازم به توضیح است که متد )( onRetainNonConfigurationInstanceاز ورژن  13کتابخانه
های اندروید ( )API 13تقریبا منسوخ تلقی می شود .بهتر است برای بدست آوردن نتیجه ی مورد
نظر از  fragmentها استفاده نموده و متد )( setRetainInstanceرا جهت نگه داشتن اطلاعات بین
تغییرات در نحوه ی پیکربندی بکار ببرید.

-4-24-2استفاده از آبجکت  applicationجهت ذخیره اطالعات چندین
آبجکت
چنانچه لازم است چندین آبجکت را جهت نگهداری اطلاعات  activityها و بازگردانی آن ها پس از
تغییرات در نحوه ی پیکربندی بکار ببرید ،در آن صورت می توانید کلاس  Applicationکه اطلاعات
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مربوط به وضعیت سراسری اپلیکیشن را در خود ذخیره نگه می دارد را در برنامه ی خود پیاده
سازی نمایید.
برای نیل به این هدف ،کافی است مقدار  classnameرا به خصیصه (android:name )attribute
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

لایه ی  runtimeاندروید کلاس  applicationرا به صورت خودکار ایجاد کرده و تا زمانی که کل
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
قبل از اینک ه فرایند مربوط به اپلیکیشن یا پکیج ایجاد شود ،نمونه سازی شده و در دسترس قرار
می گیرد.
از کلاس نام برده می توان جهت نگهداری و بازگردانی اطلاعات آبجکت هایی که در چندین activity
هستند یا برای چرخه ی حیات کلی اپلیکیشن قابل دسترسی می باشد ،استفاده نمایید .داخل بدنه ی
متد )( onCreateمی توانید آبجکت هایی ایجاد کرده و آن ها را از طریق فیلدهای  publicیا توابع
 getterدر دسترس قرار دهید.
متد )( onTerminateدر کلاس اپلیکیشن فقط و فقط به منظور تست بکار می رود .همان طور که
از اسمش پیدا است ،این متد فرایند تخصیص یافته به اپلیکیشن را به طور کلی از بین می برد.
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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جهت دسترسی به آبجکت  Applicationمی توانید متد )( getApplicationرا در سطح activity
فراخوانی نمایید.

 Fragment-25-4ها و پردازش موازی در پس زمینه
()background processing
-4-25-1نگهداری اطالعات آبجکت جهت بازگردانی آن پس از تغییر در نحوه ی
پیکربندی
می توانید از  fragmentهای بدون  UIاستفاده نموده و اطلاعات آن ها را با فراخوانی متد
)( setRetainInstanceذخیره نگه دارید و پس از تغییر در تنظیمات اپلیکیشن آن ها را بازگردانی
کنید.
از این طریق آبجکت  Threadیا  AsyncTaskبا تغییر در تنظیمات و نحوه ی پیکربندی اپلیکیشن در
حافظه نگه داشته می شود و شما می توانید بدون اینکه نگران مدیریت چرخه ی حیات اپلیکیشن
خود بوده و آن را به صورت صریح درنظر بگیرید ،عملیاتی را در پس زمنیه و در موازات هم به اجرا
بگذارید.

 Fragment-4-25-2های فاقد )headless fragments( UI
اگر پردازش هایی را در پس زمینه به اجرا گذاشته اید ،در آن صورت می توانید در زمان اجرا (به
صورت  )dynamicیک  headless fragmentبه اپلیکیشن خود متصل کرده و )(setRetainInstance
را بر روی  trueتنظیم نمایید .به دنبال این کار( fragment ،اطلاعات آبجکت) با تغییر در نحوه ی
پیکربندی حفظ شده و شما می توانید پردازش ناهمزمان در آن اجرا کنید.

-26-4کلاس Loader
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-4-26-1هدف از کاربرد کالس Loader
کلاس  Loaderبه شما این امکان را می دهد تا داده های مورد نیاز را به صورت ناهمزمان ()async
در  activityیا  fragmentمربوطه بارگذاری نمایید .این کلاس می تواند منبع داده ها را رصد کرده
(زیر نظر داشته) و زمانی که محتویات تغییر کردند ،نتایج جدید را تحویل دهد .همچنین این امکان
را فراهم می کند تا داده ها با تغییر در نحوه ی پیکربندی ذخیره شده و در زمان لازم (پس از ساخته
شدن  )fragmentبازگردانی شوند.
داده ها را می توان به وسیله ی  Loaderدر حافظه ی نهان نگه داشت ( cacheکرد) و زمانی که
تغییری در نحوه ی پیکربندی رخ می دهد ،داده های ذخیره شده را بازگردانی نمود .کلاس های
 Loaderاز اندروید  3.0معرفی شده و بخشی از ( compatibility layerجهت پشتیبانی از نسخه های
قدیمی) برای ورژن  1.6به بعد اندروید محسوب می شود.

-4-26-2پیاده سازی کالس Loader
می توانید از کلاس  AsyncTaskLoaderبه عنوان یک پایه برای پیاده سازی های  Loaderخود
استفاده نمایید LoaderManager .یک  activityیا  fragmentمی تواند چندین نمونه از Loader
را مدیریت کند .نحوه ی فراخوانی  Loaderدر زیر به نمایش گذاشته شده است.
# start a new loader or re-connect to existing one
;)getLoaderManager().initLoader(0, null, this

اولین پارامتر یک  IDیا شناسه ی منحصربفرد است که کلاس  callbackبرای شناسایی Loader
مورد استفاده قرار می دهد .دومین پارامتر ارسالی یک آبجکت  bundleاست که برای اطلاعات
بیشتر به متد پاس داده می شود .سومین پارامتر ورودی متد )( ،initLoaderکلاسی است که به
محض شروع مقداردهی اولیه (کلاس  )callbackفراخوانی می شود .این کلاس می بایست
اینترفیس  LoaderManager.LoaderCallbacksرا پیاده سازی کند .در واقع مرسوم است activity
یا

fragment

ای

که

از

Loader

استفاده

می

کند،

همراه

با

آن

اینترفیس

 LoaderManager.LoaderCallbacksرا نیز پیاده سازی نماید.
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 Loaderبه طور مستقیم با فراخوانی متد )( getLoaderManager().initLoaderایجاد نمی شود،
بلکه کلاس  callbackیا بازفراخوان آن را در بدنه ی تابع )( onCreateLoaderخود ایجاد می کند.
هنگامی که  Loaderخواندن داده ها به صورت ناهمزمان را به اتمام می رساند ،متد
)( onLoadFinishedاز کلاس  callbackصدا خورده می شود .در اینجا (داخل بدنه ی این متد) شما
می تواند  UIو ظاهر اپلیکیشن خود را با داده های جدید بروز آوری نمایید.

-4-24-3دیتابیس  SQLiteو پیاده سازی کالس CursorLoader
چارچوب نرم افزاری اندروید ( )frameworkیک کلاس به نام  CursorLoaderدر اختیار توسعه
دهنده قرار می دهد که پیاده سازی  Loaderرا به صورت پیش فرض دربرداشته و اتصال به
دیتابیس ( SQLite )database connectionرا خود مدیریت می نماید.
برای کوئری گرفتن و درخواست داده از یک  ContentProviderکه مبتنی بر دیتابیس  SQLiteمی
باشد ،برنامه نویسان اغلب از کلاس  CursorLoaderاستفاده می کنند .این کلاس  Loaderدر پس
زمینه ( )background threadاز دیتابیس کوئری می گیرد ،به همین جهت تعامل اپلیکیشن با کاربر
مختل نشده و در نتیجه  UIمسدود نمی شود.
کلاس  CursorLoaderجایگزین آبجکت های  Activity-managed cursorکه در ویرایش های قبلی
اندروید بکار می رفتند ،محسوب می شود.
در صورتی که  Cursorنامعتبر شود ،متد )( onLoadResetدر کلاس  callbackفراخوانی می گردد.

تمرین :پیاده سازی  Loaderاختصاصی برای مدیریت و بارگذاری ناهمگام
جفت های کلید-مقدار ()preferences

441
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

پیاده سازی کالس-4-24-4
مقدار- اختصاصی برای بارگذاری و مدیریت جفت های کلیدloader در تمرین زیر یک کلاس
 افزایش میpreference  مقدار،)load(  با هر بار بارگذاری.) پیاده سازی خواهد کردpreferences(
.یابد
activity  و همچنین یکcom.Vogella.android.loader.preferences یک پروژه ی جدید به نام
. ایجاد نماییدMainActivity جدید به نام
 هست شما در واقع جفتAsyncTaskLoader با تعریف کلاس زیر که یک پیاده سازی اختصاصی از
shared ( ) را به صورت ناهمگام مدیریت می نماییدshared preferences( مقدار-های کلید
مقدارهای کوچک بکار می رود تا برای مثال با بسته شدن اپلیکیشن/ برای ذخیره ی کلیدpreferences
.)یا خاموش شدن دستگاه اطلاعات مربوطه همچون تنظیمات اپلیکیشن از دست نرود
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 گذاردactivity  را در کلاسloader نمونه 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
پس از هر بار تغییر در نحوه ی پیکربندی/تنظیمات اپلیکیشن ،کلاس  LoaderManagerمتد
)( onLoadFinishedرا به صورت خودکار در  activityصدا می زند .اپلیکیشن را اجرا نموده و
مطمئن شوید که با هر بار تغییر در نحوه ی پیکربندی ( )config changeمقدار ذخیره شده در
 shared preferencesافزایش می یابد.

-25-4استفاده از  serviceها
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.

تمرین :چرخه ی حیات  activityو  threadها
نمونه برنامه ی زیر یک فایل تصویری را در  threadپس زمینه از اینترنت دانلود کرده و یک پنجره ی
محاوره به نمایش می گذارد که تا اتمام پروسه ی دانلود در  UIباقی می ماند .برنامه را طوری
خواهید نوشت که با از بین رفتن و ساخت مجدد  activityنیز  threadحفظ شده و پنجره ی محاوره
به درستی نمایش داده/بسته شود.
برای

این

مثال

یک

پروژه

و

activity

جدید

به

ترتیب

به

نام

های

 de.vogella.android.threadslifecycleو  ThreadsLifecycleActivityایجاد نمایید .همچنین لازم
است مجوز استفاده از اینترنت را نیز برای اپلیکیشن در فایل  manifestتنظیم نمایید.
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) شما می بایست ظاهری مشابه زیرAndroidManifest.xml( محتویات 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 نماییدmain.xml محتوای 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 بهthread  داخل این کلاس. را ویرایش نماییدactivity حال بدنه ی کلاس
. بسته می شود،activity محض 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
}
}
}
}

اپلیکیشن خود را اجرا نموده و جهت راه اندازی فرایند دانلود ،بر روی دکمه ی  startکلیک نمایید.
برای اینکه مطمئن شوید رفتار اپلیکیشن در خصوص مدیریت  lifecycleیا چرخه ی حیات صحیح
می باشد ،می توانید در محیط شبیه ساز با فشردن کلید های  ctrl+F11جهت و وضعیت
( )orientationنمایش را تغییر دهید.
لازم به ذکر است که  Threadیک کلاس  staticو ( innerایستا و تعریف شده در دل یک کلاس
دیگر) می باشد .به طور کلی لازم است برای پردازش های پس زمینه ای یک کلاس static inner
را بکار ببرید چرا که در غیر این صورت کلاس ( innerدرون ساخته در دل کلاس دیگر) اشاره گری
( )referenceبه کلاسی که در آن تعریف شده را در خود نگه می دارد .زمانی که  threadبه نمونه
ی جدید از  activityارسال می شود ،از آنجایی که این  threadهمچنان به نمونه ی قبلی activity
اشاره دارد ،هدر رفت حافظه و  memory leakرخ خواهد داد.
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بخش هشتم :

 JSON-26-4و اندروید
در این آموزش نحوه ی پردازش  JSONدر اندروید را خواهید آموخت.
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-4-26-1کتابخانه ی پیش فرض و درون ساخته ی اندروید برای پردازش
JSON
محیط ( )platformاندروید خود یک کتابخانه ی درون ساخته به نام  json.orgویژه ی پردازش و
ساخت فایل های  JSONدارد .در صورت تمایل شما می توانید سایر کتابخانه های کد باز نظیر
 GSONیا  Moshiرا برای پردازش و ساخت  JSONمورد استفاده قرار دهید.

مثال :خواندن فرمت JSON
تبدیل یک رشته ی  JSONبه آبجکت  JSONبسیار ساده است.
کافی است کد زیر را برای  activityخود درج نمایید.

1

;import org.json.JSONArray
;import org.json.JSONObject
;)(String jsonString = readJsonObjectFromSomeWhere
{ try
;)JSONObject json = new JSONObject(jsonString
{ )} catch (Exception e
;)(e.printStackTrace
}

متدی است که یک رشته از جنس  JSONرا می خواند .به منظور کوتاهی کد معمولا از نوشتن آن
خودداری می شود.
نکته :نمونه ی کد فوق در  threadاصلی قابل اجرا نیست .لازم است این تکه کد را خارج از thread
اصلی اجرا نمایید.

-4-26-2ساخت JSON
نوشتن  JSONبسیار ساده است .کافی است یک  JSONObjectیا  JSONArrayایجاد نموده و متد
)( toStringرا 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 :

پیاده سازی قابلیت ( drag&dropکشیدن و جایگذاری)/کار
با drag and drop
-1-5استفاده از  drag & dropدر اندروید
قابلیت ( drag & dropکشیدن و جایگذاری) یک  viewبر روی  viewیا  view groupهای دیگر از
ویرایش  4.0اندروید پشتیبانی می شود.

-5-1-1پیاده سازی قابلیت کشیدن view
به منظور پیاده سازی قابلیت  ،dragشما می بایست  OnTouchListenerیا LongClickListener
را بر روی  viewای که قرار است کشیده یا  dragشود ،تنظیم نمایید .به عبارت دیگر یکی از این دو
 interfaceرا پیاده سازی کرده و متدهای آن را در کلاس بازنویسی کنید.
متد  startDragالحاق شده به ( viewفراخوانی شده بر روی آن) در واقع عملیات  dragو کشیده
شدن آیتم را آغاز می کند .در این متد می بایست  viewیا مکانی که  viewجاری قرار است بر روی
آن کشیده و جایگذاری شود را به واسطه ی نمونه ای از کلاس  ClipDataمشخص نمایید.
سپس می بایست نمونه ای از کلاس  DragShadowBuilderرا به عنوان آرگومان به متد startDrag
ارسال نمایید .این آبجکت عکسی که برای عملیات  dragاستفاده می شود را مشخص می نماید (به
عبارت دیگر با استفاده از این آبجکت می توان برای آیتم در حال  dragسایه ایجاد کنید) .حال می
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 موردview  را مستقیما به عنوان پارامتر ارسال کنید که در این صورت تصویری ازview توانید این
.نظر در طول کشیده شدن آیتم نمایش داده می شود
 با کد زیر به صورت عملی به نمایشtouch listener نحوه 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 کردنview تعریف مشخصات و اطالعات محل جایگذاری-5-1-2
)drop target
 می بایست نمونه ای از کلاس، پشتیبانی کنندdrop  هایی که قرار است از قابلیتView
 لازم است نمونه ای از، به عبارت دیگر. به آن ها اختصاص یابدOnDragListener
. تخصیص دهید، دیگر باشدview  ای که قرار است محل جایگذاریview  را بهonDragListener
drag&drop  های مرتبط باevent  چنانچه از قبل،)listener( drop در این گوش فراخوان به رویداد
*

.کرد

خواهید

دریافت

را

بازفراخوانی

DragEvent.ACTION_DRAG_STARTED
DragEvent.ACTION_DRAG_EXITED

توابع

*

یا

callback

،باشد

شده

تعریف

DragEvent.ACTION_DRAG_ENTERED
*

DragEvent.ACTION_DROP

*
*

. DragEvent.ACTION_DRAG_ENDED
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 دیگر بودهview  برای آن پیاده سازی شده در واقع محل قرارگیری یکOnDragListener  ای کهView
 است که نمونه ای ازsetOnDragListener  این. پشتیبانی می کندdrop و از قابلیت
. را به این آبجکت تخصیص می دهدOnDragListener
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 عملیDrag and drop  پیاده سازی:تمرین
 (کشیدنdrag&drop  تعریف می کنید که از قابلیتview group در این تمرین شما تعدادی
.آیتم از یکی و جایگذاری آن در دیگری) پشتیبانی می کند

ایجاد پروژه
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 وcom.vogella.android.draganddrop  اندروید به ترتیب به نام هایactivity یک پروژه و
. ایجاد نماییدDragActivity

 (فایل های تصویری تعریف شده در فرمتDrawable ایجاد فایل های-5-1-3
)XML
. خواهند بودXML drawable  فایل های،در این بخش یکی از منابع مورد استفاده ی شما
 مورد نیاز پروژه ی خود را در پوشه یXML drawable بنابراین ابتدا بایستی فایل های
. ایجاد نماییدres/drawable
. با محتویات زیر خواهد بودshape.xml ،اولین 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 نماییدshape_droptarget.xml سپس 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>

 مربوطهlayout  و تنظیم فایلActivity-5-1-4
. خود را به صورت زیر ویرایش نماییدactivity  کلاسlayout محتویات
<?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 نماییدactivity حال 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 {

458
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

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 نماییدImageViews  می توانید،activity پس از راه اندازی این
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بخش دوم :

کار با  drawableها /فایل های تصویری تعریف شده در
فرمت XML
این آموزش به شرح مفهوم  Drawableها و نحوه ی استفاده از آن ها در اندروید می پردازد.

 Drawable-2-5چیست؟
 Drawableیک مفهوم کلی در اندروید برای هر فایل گرافیکی قابل ترسیم می باشد یا به عبارت
دیگر  drawableهر چیزی است که بتوان آن را کشید .به عنوان ساده ترین نمونه می توان به یک
فایل گرافیکی ( )bitmapاشاره کرد که در اندروید توسط کلاس  BitmapDrawableدر اختیار
توسعه دهنده قرار

می گیرد.

هر  drawableدر قالب یک فایل مجزا در مسیر  res/drawableذخیره می شود .معمولا فایل های
 drawableدر قالب فایل های  bitmapدر وضوح مختلف داخل زیرپوشه های -hdpi ، –mdpi
 xxhdpi – xhdpiمسیر  res/drawableذخیره می شوند .ویزارد و راهنمای ساخت پروژه ی ADT
این پوشه ها را خود به صورت پیش فرض ایجاد می کند .اگر  bitmapها در پوشه ی متفاوتی
ذخیره شده باشند ،سیستم اندروید خود تنظیمات دستگاه و اندازه ی صفحه نمایش را ارزیابی
کرده و بر اساس آن گزینه ی مناسب را انتخاب

می کند.

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
کوچک یا بزرگ می کند .البته این قابلیت ظاهر چندان مناسبی را به وجود نمی آورد چرا که در بیشتر
موارد عکس مورد نظر تار شده و از وضوح و کیفیت مناسب برخوردار نخواهد بود.
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علاوه بر فایل های گرافیکی ،اندروید از  drawableهای مبتنی بر  XMLو  9-patchپشتیبانی می
کند drawable .های که در فایل های  XMLتعریف می شوند به برنامه نویس این امکان را می دهد
تا رنگ ،حاشیه ،شیب/طیف رنگ و گوشه ها را در قالب تگ  shapeو همچنین ( stateجهت تعریف
عکس خاص برای هر وضعیت ای که  viewدر آن قرار می گیرد)( transition ،برای تعریف انیمیشن)
فایل گرافیکی مورد نظر را تعریف کند.
به وسیله ی فایل های گرافیکی  9-patchمی توان مشخص کرد که در صورت بزرگ تر بودن view
میزبان ،کدام بخش از فایل گرافیکی مورد نظر می بایست کشیده (بزرگتر) شود.
فایل های  Drawableرا می توان با کدهای  Javaنوشت .هر آبجکتی که توابع اینترفیس Drawable
را پیاده سازی می کند را می توان به صورت فایل ترسیم شونده Drawable/در کد بکار برد.

-3-5استفاده از  drawableها در  viewها
جهت دسترسی و اشاره به  drawableها در  XMLمی توان از این ساختار استفاده نمود:
 .@drawable/filenameدر این ساختار نگارشی  filenameهمان اسم فایل بدون پسوند می
باشد .برای مثال جهت دستیابی به فایل  drawableدر مسیر  res/drawable/hello.pngو درج
آن در پس زمینه ی  ،UIکافی است ساختار  @drawable/helloرا به صورت زیر استفاده نمایید.
"<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" /

می توان با کدنویسی  drawableها را به  viewها اختصاص داد .بیشتر  viewها این قابلیت را دارند
که  IDفایل منبع مورد نظر را به عنوان پارامتر ورودی بپذیرند .کد زیر نحوه ی تخصیص یک فایل
 drawableرا به عنوان تصویر پس زمینه به  ImageViewنمایش می دهد.
;)ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.image
;)imageView.setImageResource(R.drawable.hello
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 هاdrawable  ها وBitmap بارگذاری-4-5
 در این بخش. استفاده نماییدBitmap  ها در اندروید می توانید از کلاسbitmap جهت استفاده از
 ایجاد نموده و سپس آن را به آبجکت هایBitmap خواهید آموخت چگونه با کد جاوا آبجکت های
. و بالعکس تبدیل نماییدDrawable
 موجود را با کدنویسی بارگذاری نموده و متعاقبا آنbitmap این امکان برای شما وجود دارد که فایل
. تبدیل کردDrawable ها را به آبجکت های
 ایجاد نموده وassets  در پوشه یBitmap مثال زیر نمایش می دهد چگونه می توان یک آبجکت
. تخصیص دادImageView آن 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 هایres/drawable  از پوشه یDrawable همچنین می توانید به فایل های
. کد زیر این قابلیت را به نمایش می گذارد. در کد برنامه دسترسی پیدا کنیدBitmap
Bitmap b = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.ic_action_search);

.تعریف نمایید
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Bitmap originalBitmap = <initial setup>;
Bitmap resizedBitmap =
Bitmap.createScaledBitmap(originalBitmap, newWidth, newHeight, false);

. می توانید کد زیر را بکار ببریدDrawable  بهBitmap به منظور تبدیل یک آبجکت
# Convert Bitmap to Drawable
Drawable d = new BitmapDrawable(getResources(),bitmap);

XML  های مبتنی برDrawable-5-5
Shape-5-5-1
 تعریف شده و به توسعه دهنده اینXML  هستند که در فرمتdrawable  ها نیز یک نوعShape
. حاشیه و شیب رنگ تعریف نمایند،امکان را می دهند تا آبجکت یا اشکال هندسی با رنگ
 های مورد نظر تخصیص داده و از آن ها در المان هایview می توانید این اشکال هندسی را به
.رابط کاربری استفاده نمایید
 در این است که خود را به صورت اتوماتیک به مقیاس مناسب تنظیمshape مزیت استفاده از
.می کند
. را نشان می دهدShape کد زیر نمونه ای از یک
<?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" />

464
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

</shape>

 تخصیصlayout  در فایلbackground )property(  مزبور را به ویژگیdrawable می توانید
. تنظیم نماییدUI داده 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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state  های مبتنی برDrawable-5-5-2
، ویژه تعریف کرد و سپس بسته به وضعیت جاریdrawable می توان برای هر وضعیت یک
 برای مثال تکه کد زیر وضعیت دکمه را در نظر می. تخصیص دادview  مربوطه را بهdrawable
. اختصاص می دهدview  مربوطه را بهdrawable ،گیرد 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>

 دیگری میdrawable  هایی که طی انتقال جایگزینDrawable-5-5-3
)transition drawable( شوند
 افکت انتقال و جابجایی را تعریف کرده و آن را در کد فعال، transition شما می توانید در تگ
. جایگزین تصویری قبلی می شودtransition  از این طریق یک تصویر طی.نمایید
<?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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 Drawable-6-5های برداری/توسعه پذیر بدون از دست رفت
کیفیت ()vector drawable
از ویرایش  ،5.0اندروید به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا  drawableهای برداریvector/
مانند فایل های  SVGتعریف کنند .کد زیر کاربرد آن را در فایل  vectordrawable.xmlبه نمایش
می گذارد .استفاده از  drawableهای برداری این مزیت را دارد که خود را با توجه به تراکم پیکسلی
( )densityو 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

از ویرایش  ،5.0کلاس جدیدی به نام  AnimatedVectorDrawableبه کتابخانه های اندروید اضافه
شد که به برنامه نویس اجازه می دهد تا  drawableهای برداری را با انیمیشن ترکیب کند (ویژگی
های  drawableرا با انیمیشن های تعریف شده توسط  ObjectAnimatorیا  AnimatorSetمتحرک
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.
برای استفاده از  drawableهای برداری در  platformیا ورژن های قدیمی تر چارچوب نرم افزاری
اندروید،

می توانید از کتابخانه ی ( VectorDrawableCompatیک کتابخانه که امکان استفاده

از  drawableهای برداری در ورژن های قبلی اندروید را فراهم می آورد) استفاده نمایید.

467
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

( Drawable animation-7-5تعریف انیمیشن با بارگذاری یک
 drawableپس از دیگری)
می توانید  animation drawableتعریف کرده و با استفاده از متد )(setBackgroundResource
آن را به  Viewتخصیص دهید .اندروید به شما این امکان را می دهد تا  drawableهایی را با حالت
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

همچنین می توانید آبجکتی پیاده سازی کنید که از کلاس  Drawableارث بری کرده و توابع اینترفیس
 Animatableرا پیاده سازی می کند.
 Drawableهای برداری را می توان با استفاده از کتابخانه ی  VectorDrawableCompatدر ورژن
های قبلی های اندروید نیز بکار برد.

 Drawable-5-7-1های ( nine-patchفایل های ترسیم شونده ی منعطف با
کناره های بسط پذیر)
تصور کنید یک عکس دارید و زمانی که شما این تصویر را می کشید ،کناره یا لبه ی عکس تار می
شود .حال اگر شما تصویری داشته باشید که وسط آن تغییر نکرده و ثابت بماند (با کشیدن تصویر
تار نشود) ،می توانید آن بخش هایی که با بزرگتر شدن عکس مات نمی شوند را  9-patchتعریف
کنید .سیستم اندروید در زمان اجرای برنامه بخش های علامت گذاری نشده را از نظر اندازه تغییر
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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.
 Drawableهای  ،9-patchفایل های ترسیم شونده تصویری هستند که یک پیکسل اضافی در
حاشیه دارند .در بالا و سمت چپ می توانید ناحیه ای تعریف کنید که متناسب با  viewاندازه بندی
و در صورت لزوم بزرگ می شوند .این ناحیه  stretch areaاست.

چنانچه  drawableقرار است در یک  viewقرار گیرد که اجازه ی نوشتن بر روی آن را داشته باشد
(همچون آبجکت  ،)Buttonدر آن صورت می توانید در کناره های سمت راست و پایین ناحیه ای
تعریف کنید که در آن متن امکان درج را داشته باشد.
 ADTبرنامه ای به نام  draw9patchدر پوشه ی  android-sdk/toolsارائه می دهد که ساخت
 drawableهای انعطاف پذیر و  9-patchرا آسان می سازد.

 Drawable-8-5های اختصاصی
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 بهره میCanvas API  ازUI  های اختصاصی تعریف کنید که برای نمایش درdrawable می توانید
drawable  فایل های ترسیم شونده یاCanvas API/می توانید با استفاده از تمامی توابع

.گیرند

.را متناسب با نیاز خود تنظیم و طراحی کنید

 های اختصاصیdrawable ساخت-9-5
 ایجاد کرده و قالب آماده یcom.vogella.android.drawables.custom پروژه جدید به نام
. را برای توسعه ی پروژه ی خود انتخاب نماییدEmpty Activity
. را به صورت زیر پیاده سازی نماییدDrawable کلاس 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 نماییدlayout  فایل،برای استفاده از این کلاس در متن پروژه
<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>

 کد فرض را بر این می. خود را به صورت زیر ویرایش نماییدMainActivity پیاده سازی کلاس
. خود داریدdrawable  در پوشه یdog.png  به نامbitmap گذارد 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
استفاده از  themeها و  styleها
این آموزش اصول طراحی بهینه ی اپلیکیشن را برای شما تشریح می کند .سپس شرح می دهد
چگونه

می توانید در اپلیکیشن های خود  styleو  themeایجاد کرده و بکار ببرید.

-10-5اصول طراحی  UIدر اندروید
جهت تعریف  UIکارامد برای اپلیکیشن های خود بهتر است از اصول زیر پیروی نمایید .این اصول
به تفصیل تحت آدرس  http://developer.android.com/design/index.htmlشرح داده شده
اند.
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 UI .1را طوری طراحی کنید که با توجه به قابلیت لمس بهینه و کارامد باشد.
 .2تنها آنچه لازم است نمایش دهید.
 .3لزومی ندارد برای انجام هر عملیاتی از کاربر اجازه بگیرید ،با این وجود لازم است امکان
لغو عملیات یا بازگرداندن آن را برای کاربر مهیا کنید.
 .4تنها در صورت لزوم تعامل کاربر با  UIرا مختل نمایید.
 .5پیغام ها را تا حد امکان مختصر نگه داشته و از عکس برای رساندن مفهوم مورد نظر
استفاده نمایید.
 .6برنامه و ظاهر آن را طوری طراحی نمایید که اطلاعات کاربر به طور امن در آن نگهداری
شده و هیچگاه از دست نرود.
 .7به کاربران این امکان را بدهید تا آیتم های لازم را سریع ایجاد کنند.
 .8اگر ظاهر یکسان است ،در آن صورت رفتار نیز باید یکسان باشد.
 .9در تصمیم گیری به کاربر کمک کنید اما تصمیم نهایی را به او واگذار نمایید.
در خصوص طراحی و توسعه ی برنامه نیز روش های بهینه وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره
می کنیم:



در طراحی اپلیکیشن راندمان و کارایی بهینه در مرتبه ی اول قرار می گیرد – یک اپلیکیشن
که به صورت بهینه طراحی شده باشد طبیعتا با سرعت قابل توجهی اجرا می شود .زمان
اجرای (اولیه) اپلیکیشن به طور متوسط نباید بیش از  1ثانیه به طول بیانجامد .بعلاوه تمامی
عملیات طولانی باید به طور ناهمزمان اجرا شوند.



اپلیکیشن خود را طوری طراحی کنید که با سرعت با کاربر تعامل کند – بازخورد می بایست
سریع ًا در اختیار کاربر قرار گیرد .در صورت اجرای عملیات طولانی بهتر است پیغام کوتاهی
در  UIبرای کاربر به نمایش بگذارید.



در طراحی اپلیکیشن حداقل مصرف باتری را در نظر بگیرید – اپلیکیشن شما می بایست
حداقل میزان مصرف باتری را داشته باشد .در صورتی که اپلیکیشن در  UIفعال و قابل
مشاهده نیست ،تمامی آپدیت های مربوط به رابط کاربری و گوش فراخوان ها ( listenerبه
رخدادها) را غیرفعال نمایید.

می توانید به  eventهایی نظیر متصل بودن دستگاه به
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شارژر گوش داده و به محض اتفاق افتادن این رخداد ،آپدیت های طولانی را فعال نمایید.
چنانچه لازم است داده های حجیمی را از طریق آپدیت از سرور خارجی واکشی نمایید ،بهترین
گزینه سرویس  Google push notificationمی باشد .با پیاده سازی این سرویس شما تنها
زمانی اجازه ی اتصال به اینترنت را می دهید که داده های لازم در دسترس باشند.


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
آمدن برنامه در اختیار کاربر خود قرار دهد .بنابراین توصیه می شود برای واکشی داده ها از
سرویس دهنده های خارجی ( )external serversاز  serviceها بهره بگیرید تا از این طریق
عملیات بازیابی اطلاعات و لایه ی  UIاپلیکیشن از هم جدا شوند.



بی مورد به اینترنت خودداری کند ( push notificationیک سرویس است که ارتباط بین سرویس
دهنده و سرویس گیرنده را فراهم می آورد .موارد کاربرد آن عبارت است :همگام سازی ،اعمال
تغییرات بلادرنگ بر روی سرویس گیرنده ،چت سرویس دهنده .به عبارت دیگر push
 notificationپیامی است که به کاربر خارج از اپلیکیشن ارائه می دهید) .همچنین توصیه می
شود وضعیت جاری اتصال به اینترنت را بررسی نمایید .زمانی که دستگاه به  wifiدسترسی دارد،
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.htmlمراجعه نمایید.
نکته :در خصوص انتخاب اسم ( ) filenameبرای آیکون ها چند نکته لازم به توضیح است .1 :نباید
در اسم آیکون ها از حروف و کاراکترهای خاص استفاده نمایید  .2اسم آیکون نباید با عدد آغاز شود
 .3لازم است اسم آیکون با حروف کوچک نوشته شود.
ساخت

محتوای

http://developer.android.com/distribute/tools/promote/device-art.html

تبلیغاتی:
-

سایت

 Device Art Generatorبه 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
اپلیکیشن در صفحه نمایش تهیه نموده و سپس آن را بر روی دستگاه مناسب جایگذاری نمایید.

-5-10-1طراحی انعطاف پذیر و واکنش گرا برای اپلیکیشن ( Responsive
)design
امروزه قابلیت بزرگ یا کوچک شدن اپلیکیشن متناسب با نمایشگر و عرض صفحه ی دستگاه
میزبان یک ویژگی پایه ای قملداد می شود ک ه تقریبا هر برنامه ای باید از آن برخوردار باشد .از
این رو توصیه می شود حتما  UIاپلیکیشن خود را طوری طراحی نمایید که با توجه به نمایشگر
دستگاه خود را اندازه بندی کرده و ظاهری زیبا را در راستای تجربه ی کاربری مطلوب از خود ارائه
دهد.
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در یک نمایشگر کوچک ،اپلیکیشن می بایست در لحظه تنها یک  fragmentرا به نمایش بگذارد .در
حالی که در صورت عریض بودن دستگاه میزبان بایستی بتواند دو یا حتی طور سه  fragmentرا
در آن واحد نمایش دهد.
در تصویر زیر این رویکرد در طراحی لایه ی رابط کاربری اپلیکیشن به راحتی مشاهده می شود.

چنانچه عرض صفحه نمایش دستگاه میزبان از یک حد معین بزرگتر می شود ،بهتر است برای ارائه
ی نوشته ها در  UIاز حالت نمایش تمام صفحه استفاده نکنید .این حد معمولا بالای w1000dp
می باشد .تحقیقات انجام گرفته حاکی از آن است که در این حالت کاربر مجبور می شود جهت
خواندن محتوا سر خود را بیش از حد به چپ یا راست حرکت دهد که در کل تجربه ی کاربری ضعیفی
را به دنبال خواهد داشت.
یک راه برای پیاده سازی  margin pointsاین است که به فایل  res/values/dimens.xmlدسترسی
پیدا کرده و برای خطوط حاشیه ( marginها) مقدار یا اندازه ی معینی را تعریف نمایید .پس از آن
می توانید با استفاده از  resource qualifierفایل مربوطه ،برای نمایشگرهای عریض تر مقادیر
 marginمتفاوت تعیین نمایید.
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-11-5استفاده از  styleو  themeدر اپلیکیشن
-5-11-1طراحی ساده و بهینه برای اپلیکیشن های اندرویدی با material
/designتم گذاری و material design
اصول و رهنمودهای طراحی  UIبرای اپلیکیشن های اندرویدی طی سالیان تغییر زیادی کرده است.
اولین تغییر بزرگ در طراحی ظاهر اپلیکیشن های اندرویدی با ویرایش  3.0اندروید و تحت نام Holo
 styleمعرفی شد .از ویرایش  5.0سیستم عامل اندروید ،طراحی  UIبار دیگر با ارئه ی material
( designطراحی ساده و تا حد امکان بدون عکس) متحول شد .این الگوی طراحی رابط کاربری،
مفهوم  depthرا در  layoutمعرفی نموده و جهت تعامل با کاربر بیشتر از انیمیشن بهره می گیرد.
آدرس زیر تعداد زیادی منبع قابل دانلود همچون مجموعه آیکون ها را در اختیار توسعه دهندگان
قرار می دهد.https://developer.android.com/design/downloads/index.html :
از ویرایش  5.0اندروید ( ،)API 21الگوی  material designبرای طراحی ظاهر اپلیکیشن توصیه می
شود.
 Material designیک الگو جهت طراحی  UIاست که هدف اصلی آن ادغام اصول قدیمی طراحی
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
بستر اجرای اندروید ( )android platformتم نوین ،المان های رابط کاربری ( )widgetو  APIجدید
برای سایه انداختن ( shadowهای اختصاصی) و پیاده سازی انیمیشن در اختیار توسعه دهندگان قرار
می دهد.
 Material designبا تخصیص ( elevation levelمیزان فاصله ی بین دو المان که بر روی یکدیگر
قرار

می گیرند) به  viewها ،این امکان را برای طراح مهیا می کند تا المان های رابط کاربری

را بر روی یکدیگر ترسیم نماید Elevation level .را باید بر حسب  dpبه  viewتخصیص دهید .حال
جهت تنظیم میزان فاصله ی دو المان که بر روی هم قرار می گیرند ،می بایست خصیصه
( android:elevation )attributeرا در تعریف فایل  layoutتنظیم نمایید.
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جهت مقداردهی میزان  elevationبین دو المان با کدنویسی (در کلاس های  ،)activityلازم است
متد )( View.setElelvationرا فراخوانی نمایید .اندروید بر اساس مقدار اختصاص یافته به
 ،elevationسایه های اختصاصی ( )shadowبر روی المان ها می اندازد.
 Material designهمچنین  APIها و توابع بهینه تری را برای پیاده سازی انیمیشن ارائه نموده و
همچنین تنوع انیمیشن ها را نسبت به قبل افزایش داده است.

-5-11-2شرح مفهوم  styleو theme
اندروید به شما این امکان را می دهد تا ظاهر کامپوننت های اندرویدی خود (همچون رنگ و فونت)
را در فایل های  XMLتعریف نمایید .این امکان به شما اجازه می دهد تا تمامی  attributeهایی
که ظاهر اپلیکیشن را تعریف و سبک دهی می کنند به صورت یکجا و در یک مکان واحد مقداردهی
نمایید.
آن دسته از المان هایی که در فایل منابع و محتوا ( )resourceبرای سبک دهی به (تنظیم و طراحی
ظاهر)  viewها مورد استفاده قرار می گیرند style ،نامیده می شوند و آن دسته از المان هایی که
ویژه ی سبک دهی و تنظیم ظاهر یک  activityیا اپلیکیشن تعبیه شده باشند theme ،نام دارند.
به منظور تعریف  styleیا  ،themeلازم است یک فایل  XMLدر پوشه ی اصلی  /res/valuesپروژه
ی خود ذخیره نمایید .گره اول و اصلی ( )root nodeفایل  XMLمورد نظر می بایست تگ
> <resourcesمی باشد .به منظور تعریف  styleو  ،themeمی بایست یک المان با تگ  styleو
یک خصیصه ی ( name )attributeتعریف نمایید .این المان می تواند یک یا چندین آیتم در دل خود
داشته باشد و مقادیر  attributeهای نام گذاری شده را تعیین نماید.
کد زیر نمونه ای از تعریف یک  styleرا نمایش می دهد.
>?"<?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

به منظور تعریف  styleبرای المان های موجود در فایل  ،layoutمی بایست به این صورت اقدام

نمایید.style=”@style/text :
 Styleها و  themeها می توانند به واسطه ی  attributeپدر (میزبان) تگ  ،styleویژگی های والد
خود را به ارث برده و از  inheritanceپشتیبانی نمایند .در واقع بدین وسیله  styleمورد نظر تمامی
تنظیمات را از  styleپدر خود به ارث برده و می تواند  attributeهای انتخابی را بازنویسی
( )overwriteکند.

-5-12-3دسترسی و اشاره به  attributeها در  themeجاری
اندروید تمامی  attributeهای استاندارد که امکان  styleدهی آن ها وجود دارد را در فایلی به نام
R.attr

فهرست

کرده

است.

این

فایل

تحت

آدرس

 http://developer.android.com/reference/android/R.attr.htmlقابل دسترسی می باشد.
می توانید با استفاده از دستور نگارشی ( ،?android:attr )notationبه  attributeهای  themeجاری
اندروید دسترسی داشته باشید .به عبارت دیگر شما می توانید با استفاده از این دستور به خصیصه
ی ( style )attributeدر  themeجاری اشاره کنید.
به عنوان مثال کد  ?android:attr/listPreferredItemHeightبه اندروید دستور می دهد تا مقدار
اختصاص یافته به خصیصه ی  listPreferredItemHeightرا در تم جاری بکار ببرد.
فایل  layoutزیر به المان های دکمه در  UIاستایل دکمه های ویرایش  4.0اندروید را اعمال می کند.
>?"<?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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 چیست؟Theme-5-12-4
) (یک صفحه از اپلیکیشنactivity  به کل یکview  که به جای یکstyle  عبارت است یکTheme
. تفاوتی نداردstyle  روش تعریف آن با تعریف.یا اپلیکیشن اعمال می شود
 درون ساخته ی محیطtheme  اختصاصی را با ارث بری ازtheme مثال بعدی نحوه ی تعریف یک
.) شرح می دهدplatform( اندروید
<?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

-13-5استفاده از  themeهای خود محیط اندروید
-5-13-1استفاده از  material designو کتابخانه ی الزم برای پشتیبانی از
آن در طراحی اپلیکیشن اندرویدی
از /APIورژن  21به بعد کتابخانه های اندروید ،توسعه دهندگان به استفاده از material design
جهت طراحی ظاهر اپلیکیشن ترغیب می شوند.
)@android:style/Theme.Material (dark version



)@android:style/Theme.Material.Light (light version



@android:style/Theme.Material.Light.DarkActionBar



برای پیاده سازی  material designدر طراحی اپلیکیشن هایی که برای ویرایش های قدیمی اندروید
نوشته شده اند ،بایستی از یک  Support libraryاستفاده نمایید که  themeو  styleهای این الگوی
طراحی  UIرا در اختیار شما قرار دهد .برای دسترسی به این کتابخانه می توانید به آدرس
 https://developer.android.com/training/material/compatibility.htmlمراجعه فرمایید .با
استفاده از این کتابخانه می توانید از  material designدر طراحی ظاهر برنامه در ورژن های قدیمی
تر اندروید بهره بگیرید.
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)Styling the color palette( theme تنظیم رنگ های پایه ی-5-13-2
. شما می توانید رنگ های پایه ی تم ها را سفارشی تنظیم نماییدmaterial design با معرفی
.تصویر زیر تعداد زیادی از این رنگ ها را نمایش می دهد

 را نمایش می دهد (این فایلXML کد 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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می توانید با مقداردهی  android:statusBarColorظاهر ( status barنوار نمایشگر وضعیت کلی
دستگاه) را نیز تنظیم و به اصطلاح سبک دهی نمایید .به صورت پیش فرض،
 android:statusBarColorمقدار  android:colorPrimaryDarkرا به ارث می برد.

-5-13-3سبک دهی و تنظیم ظاهر  viewهای فردی و  view groupها
از ویرایش  5.0اندروید این امکان برای برنامه نویس فراهم شده تا  android:themeرا برای یک
 viewتنظیم و مقداردهی کند .با استفاده از این  attributeمی توان  themeو ظاهر کلی یک
 viewو  viewهای فرزند آن را تغییر داد.

تمرین :تعریف  themeها و استفاده از آن ها
هدف تمرین
در تمرین حاضر علاوه بر استفاده از  themeهای پیش فرض خود اندروید theme ،های اختصاصی
و دلخواه خود را تعریف خواهید نمود .می توانید برای این تمرین از یک اپلیکیشن آماده استفاده
کنید و یا با استفاده از ویزارد ساخت پروژه محیط برنامه نویسی اندروید ( )IDEیک پروژه ی جدید
تعریف نمایید.

-14-5استفاده از  themeاز پیش تعریف شده و آماده
اپلیکیشن را جهت استفاده از  android:Theme.Material.Light.DarkActionBarتنظیم نموده
و آن را تست نمایید .سپس یک  themeدیگر ایجاد کرده و آن را نیز تست کنید.
می توانید  themeدلخواه خود را انتخاب نمایید.

تمرین :پیاده سازی یک  themeاختصاصی
نکته :تیم توسعه دهندگان اندروید در  Googleقالب های آماده و الگوی های ساخت پروژه
( ) templateرا به طور مداوم تغییر می دهند .به دنبال این تغییر ممکن است فایل های سبک
دهی ( )style resourceاز قبل ایجاد شده باشند یا  themeهای پایه که تم های دیگر از آن ارث
می برند ( extendمی شوند) به کلی تغییر کرده باشد.
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ابتدا فایل  styles.xmlرا برای ورژن اندرویدی که برنامه را بر روی آن تست می کنید ،ایجاد نمایید.
برای این منظور لازم است بخش  qualifierورژن ( )version qualifierمربوطه را برای پوشه ای
که دربردارنده ی فایل مورد نظر است ،ارائه نمایید.
یک ثابت رنگ به نام  my-colorاضافه نموده که مقدار رنگ  #b0b0ffرا در فایل تعریف می کند.
 AppThemeرا ایجاد نمایید .با اضافه شدن این  styleمی بایست مقدار خصوصیت ()property
 android:windowBackgroundبا 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

این تم را به اپلیکیشن خود اعمال نمایید .هم اکنون رنگ پس زمینه ی اپلیکیشن بایستی تغییر کرده
باشد.
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بخش چهارم :

آموزش ساخت /wallpaperتصاویر زنده در اندروید
آموزش حاضر به شرح نحوه ی ساخت تصاویر زنده برای سیستم عامل اندروید می پردازد .پروژه
های این مبحث در محیط برنامه نویسی  ،Eclipse 4.2با ویرایش  1.6زبان  Javaنوشته شده و
مبتنی بر ورژن  4.1سیستم عامل اندروید می باشد.

-15-5مرور کلی
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 / Live Wallpapers-5-15-1تصاویر زنده
 Live wallpaperتصاویر پس زمینه ای پویا و تعاملی هستند که در صفحه ی اصلی سیستم
عامل home screen/می نشینند .این تصاویر زنده از بسیاری جهات شبیه به دیگر اپلیکیشن های
اندرویدی بوده و قادر هستند از اغلب قابلیت های سیستم اندروید مانند سایر برنامه ها بهره ببرند.

-5-15-2نحوه ی ساخت live wallpaper
به منظور ساخت  live wallpaperلازم است یک فایل  XMLایجاد نموده و ویژگی های کلی آن را
در فایل مزبور اعلان نمایید .فایل نام برده می بایست توصیفی کلی از اپلیکیشن ،یک پیش نمایش
و لینک به تنظیمات اکتیویتی  Activityکه در قالب  preferencesتعریف می شود را دربرداشته
باشد .شما بعده ها از طریق  preferencesمی توانید  activityرا مطابق نیاز تنظیم نمایید.
سپس یک سرویس تعریف می کنید که کلاس  WallpaperServiceرا به ارث می برد .در واقع
تمامی تصاویر زنده در سیستم اندروید از این کلاس پایه ارث بری کرده و مشتق می شوند .متد
)( onCreateEngineرا پیاده سازی کرده و یک آبجکت از جنس
 android.service.wallpaper.WallpaperService.Engineبه عنوان خروجی از متد بازگردانی
نمایید .این آبجکت ها رخدادهای مربوط به چرخه ی حیات ( ،)lifecycle eventانیمیشن (متحرک
سازی) و ترسیم  live wallpaperرا مدیریت می کنند .کلاس  Engineمتدهای مربوط به چرخه ی
حیات را در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که از جمله ی آن می توان به
)(، onOffsetsChanged()،onVisibilityChanged()،onSurfaceCreated()،onCreate
)( onTouchEventو )( onCommandاشاره کرد.
برای استفاده از سرویس مورد نظر می بایست داخل فایل تنظیمات اپلیکیشن ( )manifestمقدار
 android:permissionرا (داخل تگ  )serviceبرابر android.permission.BIND_WALLPAPER
قرار داده و سپس داخل تگ  intent-filterمقدار خصیصه ی  android:nameالمان  actionرا بر
روی  android.service.wallpaper.WallpaperServiceتنظیم نمایید.
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) اعلان نمایید که اپلیکیشن ازAndroidManifest.xml( همچنین لازم است داخل فایل تنظیمات
 دستگاه هایی، به دنبال این تنظیم. استفاده می کندandroid.software.live_wallpaper امکان
. قابلیت نصب نرم افزار شما را نخواهد داشت، پشتیبانی نمی کنندlive wallpaper که از

wallpaper  برای تنظیمintent استفاده از-5-15-3
 سببintent  فعال شده و اینintent می توانید یک دکمه تعریف کنید که با کلیک بر روی آن یک
 را برایWallpaper  دوم امکان انتخابactivity  سپس در. دیگری می شودactivity راه 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 اندرویدLive Wallpaper مثالی از پیاده سازی
activity  لازم به ایجاد. ایجاد نماییدde.vogella.android.wallpaper یک پروژه ی جدید به نام
.نیست
. نیز را ایجاد نماییدmywallpaper.xml  و 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 میwallpaper این فایل یک پیش نمایش (در قالب یک تصویر کوچک) و توصیف از
، که امکان تنظیم آن را برای کاربر فراهم می کندactivity می توانید یک لینک به

.شود

)AndroidManifest.xml(  این فایل محتوا به فایل تنظیمات اپلیکیشن. لحاظ نماییدXML در فایل
.متصل بوده و به آن لینک می شود
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 در فایل حاضر قادر خواهید بود یک تصویر کوچک به عنوانandroid:thumbnail با مقداردهی
 انتساب می دهیدattribute  مقداری که به این. فعال ارائه نماییدlive wallpaper پیش نمایش از
. اشاره می کندdrawable در واقع به یک
 به صورتMyWallpaperService  را جهت تعریف سرویسAndroidManifest.xml محتوای فایل
 را جهت افزودن قابلیت جدید به اپلیکیشن در این فایلuses-feature  سپس تگ.زیر ویرایش نمایید
.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 نماییدMyPoint کلاس
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;
}
}

 را در جهت نگهداری اطلاعات مربوط بهprefs.xml  سپس فایل. جدید ایجاد نماییدactivity یک
. ایجاد کنیدres/xml تنظیمات 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>

. به همراه کلاس زیر ایجاد نماییدMyPreferencesActivity  جدید به نامactivity یک
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");
circlePreference.setOnPreferenceChangeListener(numberCheckListener);

// add the validator
}

/**
* 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 کنیدWallpaper بدنه 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();

491
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

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 یاlayout  به صورت زیر ایجاد نمایید که ظاهر خود را از یک فایلActivity یک کلاس
) برای اشاره و فراخوانیproperty( onClick  از خصوصیتButton  این. می خواندButton المان
. استفاده می کندonClick متد
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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);
}
}

 تصویر پس زمینه. را بدهدwallpaper  اپلیکیشن بایستی به شما اجازه ی تنظیم،پس از راه اندازی
، فعال کرده باشیدpreferences  را از طریق تنظیماتTouch  چنانچه قابلیت.مشابه زیر خواهد بود
 علاوه بر.می توانید با کلیک بر روی صفحه دایره های جاری را حذف نمایید

در آن صورت

. به نمایش در می آید را تعیین نماییدUI آن می توانید تعداد دایره هایی که در
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بخش پنجم :

 Widgetهای  home screenدر اندروید/ابزارک های رابط
کاربری صفحه ی اصلی
آموزش حاضر نحوه ی ایجاد  widgetها در صفحه ی اصلی دستگاه اندروید را شرح می دهد.
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-16-5شرح مفهوم Widgetدر اندروید
-5-16-1مروری بر AppWidgets
 Widgetها اپلیکیشن های کوچک هستند و به راحتی بر روی یک میزبان که اغلب home screen
یا ( lock screenصفحه ی قفل نمایشگر) دستگاه اندروید هست ،قابل جایگذاری می باشد .می
توانید به  widgetها به دید یک نمونه ی کوچک از کل اپلیکیشن و قابلیت های آن که از طریق
صفحه ی اصلی دستگاه قابل دسترسی می باشد ،نگاه کرد.
یک  widgetبه عنوان بخشی از فرایند میزبان خود اجرا می شود .این امر لازمه ی آن است که
 widgetاز مجوزهای اپلیکیشن میزبان خود برخوردار بوده و آن ها را حفظ کنند.
 Widgetبرای ساخت ظاهر و  UIخود در صفحه اصلی دستگاه از کلاس  RemoteViewsاستفاده
می کند .کلاس  RemoteViewاین قابلیت را دارد که با همان مجوزهای اپلیکیشن اصلی توسط
فرایند دیگر راه اندازی شود .در واقع  Widgetها با بهره گیری از این کلاس قادرند با مجوزهای
اپلیکیشن اصلی که ابزارک ها به آن متصل هستند ،اجرا شوند.
 Widgetها برای ساخت ظاهر ( )UIخود از  broadcast receiverنیز کمک می گیرند .در حقیقت
 receiverیک آبجکت از جنس  RemoteViewsرا با محتوای  layoutمربوطه پر می کند (آن را در این
آبجکت  inflateمی کند) .آبجکت نام برده سپس به اندروید تحویل داده شده و از آنجا در قالب
 widgetمستقر در صفحه ی اصلی ( )home screenبرای کاربر به نمایش در می آید.

-5-16-2مراحل ساخت یک widget
 .1یک فایل  layoutتعریف نمایید.
 .2یک فایل  )AppWidgetProviderInfo( XMLایجاد نموده که  propertyها و خصوصیت
های  widgetهمچون اندازه ،زمان و دفعات تکرار بروز رسانی اطلاعات را مشخص کند.

496
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

 .3یک  BroadcastReceiverایجاد کنید که در ساخت رابط کاربری و ظاهر  widgetمورد
استفاده قرار می گیرد.
 .4تنظیمات و کانفیگ  Widgetرا در فایل  AndroidManifest.xmlدرج نمایید.
 .5در صورت تمایل می توانید یک  activityجهت انجام تنظیمات ()configuration activity
تعریف نمایید که به مجرد اضافه شدن نمونه ای از  widgetبه میزبان (widget host
همچون صفحه ی اصلی) ،صدا خورده می شود.

-5-16-3اندازه ی widget
قبل از ویرایش  3.1اندروید ،یک  widgetهمیشه تعداد مشخصی خانه ( )cellرا در صفحه ی اصلی
دستگاه به خود اختصاص می داد .هر خانه معمولا به اندازه ی یک آیکون فضا فراهم می کند.
برای محاسبه ی میزان فضای مورد نیاز یک  widgetمی بایست از فرمول رو به رو استفاده کنید:
 . ((Number of columns / rows) * 74) – 2این اندازه بر حسب واحد device ( dip
 )independent pixelمحاسبه می شود .مقدار  -2برای اجتناب از خطاهای مربوط به گرد کردن
لحاظ شده است.
از ویرایش  3.1به بعد اندروید ،کاربران این اجازه را دارند که اندازه ی  widgetرا مطابق نیاز تنظیم
نمایند .جهت فعال سازی این قابلیت ،می توانید مقدار  android:resizeModeرا در فایل تنظیمات
 XMLبرای این  widgetبرابر " ="horizontal|verticalقرار دهید.

-17-5ایجاد  Broadcast receiverبرای widget
-5-17-1ساخت و تنظیم widget
به منظور تعریف  ،widgetلازم است یک  broadcast receiverبا  intent filterای که المان
 actionآن بر روی
 android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATEتنظیم 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 درwidget  این دو در لیست. و آیکون تخصیص دادlabel  یکreceiver می توان به
. لیست می گردد، اندروید و به عنوان فایلی که با کلیک بر روی آن اپلیکیشن اجرا می شودlauncher
 موردwidget  برای،android:name="android.appwidget.provider می توانید با مقداردهی
 تمامی، به آن اشاره می کندmeta data  فایل تنظیماتی که. تعریف نماییدmeta-data نظر
 این تنظیمات می تواند مربوط به تناوب. مورد نظر را شامل می شودwidget تنظیمات و کانفیگ
. باشدwidget  چیدمان کلی) اولیه ی، (ظاهرlayout  اندازه و،UI و 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>

 های موجود و قابل استفادهlayout  ها وView-5-17-2
 برای تنظیم چیدمان و طرح. با محدودیت مواجه استView  در استفاده از کلاس هایWidget
. استفاده نماییدRelativeLayout  وLinearLayout ،FrameLayout ) می توانید ازlayout( کلی
،ImageButton ،Chromometer ،Button ،AnalogClock می توانید از

 هاview به عنوان

. استفاده کنیدTextView  وProgressBar ،ImageView
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از ویرایش  3.0اندروید به بعد  viewهای بیشتری در اختیار توسعه دهنده قرار گرفته است که از
میان

آن

ها

می

توان

از

،GridView

،ListView

،StackView

ViewFlipper

و

 AdapterViewFlipperنام برد.
برای استفاده از این  adapter viewها (کلاس های مشتق شده از  )AdapterViewشما ملزوم به تعریف
یک  collection view widgetهستید.

تنها پل ارتباطی و وسیله ی تعامل با  viewهای یک  widgetاز طریق  eventیا رخداد
می باشد .این  eventرا می توان در  widgetثبت نموده و به محض

onClickListener

تعامل کاربر با  ،widgetاتفاق افتادن آن را اعلان کرد.

AppWidgetProvider
پیاده سازی کلاس  BroadcastReceiverمعمولا اعضا و توابع کلاس  AppWidgetProviderرا به
ارث

می برد.

کلاس  AppWidgetProviderمتد )( onReceiveرا پیاده سازی کرده ،اطلاعات لازم را استخراج می
کند و در نهایت متدهای مدیریت چرخه ی حیات  widgetرا صدا می زند.
از آنجایی که می توانید چندین نمونه از یک  widgetرا به صفحه ی اصلی ( )home screenاضافه
نمایید ،متدهای مربوط به مدیریت چرخه ی حیات  widgetبه دو دسته تقسیم می شوند.1 :
متدهایی که تنها برای اولین نمونه اضافه/حذف شده فراخوانده می شوند  .2متدهایی که به ازای
هر نمونه از  widgetصدا خورده می شوند.
شرح

متد

زمانی فراخوانی می گردد که نمونه ی
 widgetبرای اولین بار به home screen
اضافه می شود.

)(onEnabled
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تنها یکبار زمانی که آخرین نمونه ی  widgetاز
صفحه ی اصلی حذف می شود ،فراخوانی
می گردد.

)(onDisabled

این متد به ازای هر بار بروز رسانی widget
فراخوانی می شود .متد مذکور شناسه های
 appWidgetIdآن  widgetهایی که باید با
اطلاعات جدید بروز آوری شوند را به عنوان
پارامتر ورودی در قالب آرایه دریافت می کند.
توجه داشته باشید که این می تواند تمامی
نمونه های  AppWidgetکلاس  Providerرا
شامل شود یا صرفا زیر مجموعه ای از آن را
دربرگیرد.

)(onUpdate

با فراخوانی این متد نمونه ی  widgetاز
صفحه ی اصلی ( )widget instanceحذف
می گردد.

)(onDeleted

 Receiver-5-17-3و پردازش ناهمزمان
 Widgetهمان محدودیت هایی را در زمان اجرای برنامه دارد که یک  broadcast receiverمعمولی
با آن مواجه می شود .برای مثال می بایست پردازش خود را نهایتا در عرض  5ثانیه به اتمام برساند.
یک  receiverمی بایست عملیات طولانی در سرویس انجام داده و سپس  widgetها را از آن
سرویس بروز رسانی کند.

-18-5بروز رسانی widget
یک  widgetداده های جدید خود را بر اساس یک جدول زمانی و در فواصل زمانی مشخص دریافت
می کند .برای بروز رسانی یک  widgetدو روش وجود دارد .1 :یکی مبتنی بر فایل تنظیمات XML
بوده  .2دیگری توسط سرویس  AlarmManagerاندروید صورت می گیرد.
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در فایل تنظیمات  ،widgetشما می توانید یک فاصله ی زمانی مشخص تعیین نمایید که بروزرسانی
بر اساس آن صورت گیرد .سیستم پس از گذشت این زمان مشخص بیدار شده و broadcast
 receiverرا جهت بروز رسانی  widgetبا داده های جدید فراخوانی می کند .کم ترین فاصله ی
زمانی که آپدیت بر اساس آن رخ می دهد ،حدودا  1800000میلی ثانیه معادل  30دقیقه می باشد.
بدین معنی که  widgetهر  30دقیقه آپدیت می شود.
 AlarmManagerاین امکان را برای شما فراهم می کند تا در استفاده از منابع صرفه جویی نموده
و  widgetخود را تعداد دفعات بیشتری بروز رسانی نمایید .برای استفاده از این روش ،ابتدا یک
سرویس تعریف نموده و سپس با استفاده از کلاس  AlarmManagerآن را طوری زمان بندی می
کنید که در فواص زمانی معین اجرا شود .این سرویس متعاقبا  widgetرا به طور مرتب بروز رسانی
می کند.
توجه داشته باشید که بروز رسانی در فواصل زمانی بیشتر (با تعداد دفعات بروز رسانی بیشتر)
ناگذیر سیستم را از حالت صرفه جویی در مصرف باتری خارج ساخته و در نتیجه  widgetمورد نظر
انرژی بیشتری را مصرف خواهد نمود.

تمرین :پیاده سازی  widgetو بروز رسانی آن در فواصل زمانی معین
هدف تمرین
در زیر  widgetای خواهید ساخت که یک عدد تصادفی را در  UIنمایش می دهد .این عدد تصادفی
هر  30دقیقه یکبار بروز رسانی می شود .سپس یک  onClickListenerثبت می کنید که با کلیک
کاربر بر روی آن ،بروز رسانی می شود.
 Widgetدر نهایت ظاهری مشابه زیر خواهید داشت.
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ساخت پروژه و پیاده سازی widget
یک پروژه ی جدید اندروید به نام  de.vogella.android.widget.exampleایجاد نموده سپس یک
 activityجدید در پکیج  de.vogella.android.widget.exampleایجاد کنید.
یک فایل جدید به نام  myshape.xmlدر پوشه ی <filename class="directory">/res/drawable
ایجاد نمایید .این فایل در واقع  drawableیا فایل تصویری ترسیم شونده ای که به عنوان پس زمینه
در  widgetمورد استفاده قرار می گیرد را تعریف می نماید.
>?"<?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

ی

پوشه

تحت

را

زیر

محتویات

با

widget_layout.xml

فایل

. ایجاد نماییدclass="directory">res/layout
<?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>

 ایجادres  با کلیک راست بر روی پوشه یwidget_info.xml ) دیگر به نامresource( یک فایل محتوا
.New ▸ Android resource file :نموده 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 خوردهwidget  با پیاده سازی زیر ایجاد نمایید که با هر بار بروز رسانیreceiver یک 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) {

504
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

// 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 درwidget  را باز نموده و سپسAndroidManifest.xml فایل
.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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این

attribute

اعلان

می

که

کند

AppWidgetProvider

برادکست

 ACTION_APPWIDGET_UPDATEرا پذیرفته و نیز  metadataمربوط به  widgetرا مشخص می
کند.

تست اپلیکیشن
اپلیکیشن خود را بر روی دستگاه اندروید نصب ( )deployنمایید .پس از نصب اپلیکیشن ،با استفاده
از  launcherاندروید  widgetرا بر روی صفحه ی اصلی دستگاه نصب و آن را تست کنید.
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Collection View Widget-19-5
پیش از هر چیز لازم است درباره ی  collection widgetتوضیح مختصری را در اختیار شما قرار دهیم.
 Collection widgetویژه ی نمایش مجموعه ای از المان های یکسان مورد استفاده قرار می گیرد.
برای مثال می توان به تعدادی عکس از اپلیکیشن  ،galleryتعدادی مقاله از اپلیکیشن خبرخوان یا
مجموعه ای از پیغام/ایمیل ها از یک اپلیکیشن ارتباطات سخن گفت Collection widget .معمولا
به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد .1 :پیمایش در مجموعه ای از آیتم ها  .2باز کردن آیتمی
از مجموعه جهت مشاهده ی صفحه ی اصلی و جزئیات آن Collection widget .دارای نوار اسکرول
در کناره ی سمت راست بوده که به شما اجازه ی پیمایش به صورت عمودی را می دهد.
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 collection view widgetبه شما این امکان را می دهد تا از کلاس های ( ListViewجهت پیاده
سازی لیست ساده)( GridView ،stackview ،لیستی مانند جدول خانه بندی شده) در بستر widget
استفاده نمایید.
برای پیاده سازی  collection view widgetشما به دو فایل  layoutاحتیاج دارید .1 :یکی برای
 .2 widgetدیگری برای هر آیتم در .widget collection
آیتم های  widgetتوسط نمونه ای از  RemoteViewsFactoryساخته شده و با کلاس  factoryپر
می شوند ( = Factory classدر مفهوم شی گرایی ،آبجکتی که برای ساخت آبجکت دیگر تعبیه شده
در اصطلاح  factoryخوانده می شود).
کلاس  factoryبه عنوان یک الگو برای ساخت آبجکت های دیگر ایفای نقش می کند .این کلاس در
اصل توسط یک سرویس اندروید که خود اعضا و توابع کلاس  RemoteViewsFactoryرا به ارث
می برد ،در اختیار توسعه دهنده قرار می گیرد .لازم به ذکر است که سرویس مزبور برای فعالیت به
تنظیم مجوز  android.permission.BIND_REMOTEVIEWSدر فایل تنظیمات اپلیکیشن نیاز دارد.
جهت متصل کردن  viewهای خود به سرویس ،لازم است متد )( onUpdateرا در پیاده سازی widget
بکار ببرید.
لازم است یک  intentتعریف نموده که به سرویس مورد نظر دسترسی دارد ( به آن اشاره داشته)
و بعد متد  setRemoteAdapterرا در سطح کلاس  RemoteViewsبکار ببرید.
;)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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-20-5فعال سازی یک  widgetبرای قفل نمایشگر دستگاه
()lock screen
از اندروید  4.2این امکان فراهم شده تا  widgetهای صفحه ی اصلی دستگاه را در صفحه ی قفل
( )lock screenنیز جایگذاری نمایید .برای اینکه  widgetقابلیت قرار گیری در صفحه ی قفل را داشته
باشد ،لازم است مقدار خصیصه ( android:widgetCategory )attributeرا در فایل
 AppWidgetProviderInfoبرابر  android:widgetCategoryقرار دهید .کد زیر نمونه ای را به
نمایش می گذارد.
"<appwidget-provider xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android
"android:widgetCategory="keyguard|home_screen
...
>
...
></appwidget-provider

در مثال جاری ،یک  widgetتعریف می کنید که قابلیت قرار گیری در صفحه ی اصلی و صفحه ی
قفل نمایشگر را داشته باشد .اگر اپلیکیشن خود را هم اکنون  recompileو راه اندازی نمایید ،خواهید
توانست  widgetرا در همین برهه از زمان در صفحه ی قفل نمایشگر قرار دهید.
همچنین می توانید  widget categoryرا در زمان اجرای برنامه تشخیص دهید (اینکه آیا زمانی که
 widgetدر صفحه ی قفل قرار می گیرد با زمانی که در صفحه ی اصلی نمایش داده می شود
دارای ظاهر متفاوتی باشد) .برای این منظور ،در متد )( AppWidgetProvider.onUpdateشما می
توانید با استفاده از کد زیر  category optionیک  widgetرا بررسی نمایید.
;)Bundle options = appWidgetManager.getAppWidgetOptions(widgetId
;)int category = options.getInt(AppWidgetManager.OPTION_APPWIDGET_HOST_CATEGORY, -1
;boolean isLockScreen = category == AppWidgetProviderInfo.WIDGET_CATEGORY_KEYGUARD

با این روش شما می توانید در زمان اجرا تصمیم بگیرید (مشخص کنید) آیا  widgetای که اپلیکیشن
شما در  UIارائه می دهد بایستی به هنگام نمایش در صفحه ی قفل ظاهری متفاوت داشته باشد
یا خیر.
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layout  جهت تعریفandroid:initialLayout )attribute( درست مانند زمانی که شما از خصیصه
،کنید

می

استفاده

اصلی

ی

صفحه

های

widget

چیدمان

و

اولیه

، در صفحه ی قفل نمایشگرwidget  را نیز برای تعریف ظاهرandroid:initialKeyguardLayout
widget  بلافاصله پس از اینکهlayout  این. بکار می بریدAppWidgetProviderInfo داخل فایل
راه اندازی/ به معنای واقعی مقدار دهی اولیهwidget  پدیدار شده و زمانی که،اضافه می شود
. و ظاهر اصلی جایگزین می گرددlayout می شود با

 از طریق یک سرویسwidget  بروز رسانی:تمرین
 با داده های جدید را بهwidget تمرین جاری نحوه ی استفاده از یک سرویس جهت بروز رسانی
.می گذارد
نمایش
.کلاس زیر را در پروژه ی خود ایجاد نمایید
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;
}
}

 خودAndroidManifest.xml ) در فایل تنظیماتservice این کلاس را به عنوان یک سرویس (با تگ
.تعریف نمایید
<service android:name=".UpdateWidgetService"></service>

 در حال حاضر کد زیر سرویس را ساخته و آن. را به صورت زیر ویرایش نماییدMyWidgetProvider
.را راه اندازی می کند
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);
}
}

 در واقع می توانید با کلیک. ها را بروز رسانی می کندwidget  این سرویس تمامی،پس از فراخوانی
. ها را یکجا بروز آوری نماییدwidget  تمامی، های جاریwidget بر روی یکی از
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بخش ششم :

ساخت و پیاده سازی  viewهای سفارشی و ترکیبی در
اندروید
این آموزش به شرح ساخت  viewهای اختصاصی و ترکیبی در اندروید می پردازد.

 View-21-5های اختصاصی
 View-5-21-1های پیش فرض محیط اندروید
چارچوب نرم افزاری ( )frameworkاندروید تعدادی  viewدرون ساخته و پیش فرض ارائه می دهد
که توسعه دهنده می تواند از آن ها به صورت آماده استفاده نماید .کلاسی که تمامی  viewها
(همان کنترل ها و المان های رابط کاربری) از آن مشتق و ارث بری می شوند View ،می باشد.
 Viewها موظف هستند خود و تمامی المان های داخل خود ( viewهای فرزند که در ViewGroup
با آن مواجه می شوید) را اندازه گیری ،طرح بندی ( )layoutو ترسیم نمایند.
 Viewها همچنین می بایست اطلاعات مربوط به وضعیت ( UI )stateرا ذخیره کرده و event
هایی که با تعامل کاربر با المان های رابط کاربری (لمس نمایشگر) فعال می شوند را مدیریت
نمایند.
البته توسعه دهندگان این امکان را هم دارند که  viewهای اختصاصی تعریف نموده و آن را در
اپلیکیشن خود بکار ببرند.
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به منظور تعریف  viewهای سفارشی و دلخواه خود می توانید به یکی از روش های زیر اقدام
نمایید:


 – Compound viewتلفیق  viewها با اتصال پیش فرض ()default wiring



 – Custom viewساخت  viewهای اختصاصی و دلخواه خود



با ارث بری از یک  viewی آماده همچون Button



با ارث بری از کلاس View

تصویر زیر زنجیره ی ارث بری و سلسله مراتب  viewهای پیش فرض اندروید را به نمایش می گذارد.

 Viewهای سفارشی معمولا با هدف ارائه ی تجربه ی کاربری ویژه و دلخواه که با  viewهای پیش
فرض و آماده ی خود اندروید امکان پذیر نیست ساخته می شوند .بعلاوه پیاده سازی  viewهای
اختصاصی این امکان را برای توسعه دهنده فراهم می کند تا با ابتکار خود کارایی را افزایش دهد
برای مثال در خصوص پیاده سازی  layoutاختصاصی ،برنامه نویس می تواند layout manager
را با توجه به نیاز خود تنظیم و بهینه نماید.
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-5-21-2اندروید چگونه  view hierarchyرا ترسیم می نماید!
پس از اینکه انتخاب و تمرکز  UIبر روی یک  activityمتمرکز می شود ،در همان لحظه بایستی root
( nodeگره یا عنصر اصلی و آغازین) سلسه مراتب  layoutخود را در اختیار سیستم اندروید قرار
دهد .پس از آن سیستم اندروید فرایند ترسیم را آغاز می نماید.
روند ترسیم  layoutدو مرحله را پشت سر می گذارد:


( measuring passمرحله ی سنجش و اندازه گیری) – توسط متد `) `measure(int, intپیاده
سازی می شود .این مرحله به صورت پیمایش از بالای سلسله مراتب  viewتا پایین آن اتفاق
می افتد .هر  viewاندازه های خود را ذخیره می کند.



( layout passمرحله ی تنظیم چیدمان و طرح بندی) – این مرحله توسط متد layout(int, int,
) int, intپیاده سازی می شود .پیمایش مرحله ی جاری نیز از بالای سلسله مراتب  viewبه پایین
آن رخ می دهد .طی این مرحله هر  layout managerمسئول چیدمان و موقعیت دهی فرزندان
خود ( viewهای داخل خود) می باشد .لازم به ذکر است که متد فوق برای تنظیم موقعیت view
ها از اندازه های بدست آمده در مرحله ی اول استفاده می کند.

نکته :مرحله ی ( measureاندازه گیری) و ( layoutچیدمان) همیشه همزمان اتفاق می افتند.
 Layout managerمی تواند مرحله ی اندازه گیری را چندین بار اجرا نماید .برای مثالLinearLayout ،
از  attributeای به نام  weightپشتیبانی می کند که فضای خالی باقی مانده را بین  viewها پخش
نموده و  RelativeLayoutتمامی المان یا  viewهای فرزند خود را چندین بار اندازه گیری می کند تا
 constraintهای تعیین شده در فایل  layoutهمگی برآورده شوند.
 Viewیا  activityهر یک می توانند مرحله ی اندازه ی گیری و چیدمان را با فراخوانی متد
)( requestLayoutراه اندازی نماید.
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 ها اقدام به ترسیمview ،پس از انجام محاسبات مربوط به اندازه گیری و تنظیم چیدمان المان ها
 از کلاسinvalidate()  جهت راه اندازی این عملیات کافی است متد.می نمایند

خود

. فراخوانی شودView

layout  های جدید در فایل هایview استفاده از-5-21-3
. تعریف و استفاده شوندlayout  های اختصاصی و ترکیبی (پیچیده) می توانند در فایل هایView
 ها را به صورت تمام و کامل در فایل ذکر شده قیدview برای نیل به این هدف لازم است اسم
.می بایست اسم کلاس و پکیج (پوشه ی اصلی پروژه) را ارائه کنید

 برای مثال.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/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>

name  مانند، اعلان نماییدlayout  خود را در فایلname space  در صورت تمایل می توانید:توجه
. اندرویدspace

 هاview ) ازscreenshot( تهیه ی تصویر آنی-5-21-4
 این قابلیت را دارند از وضعیت و ظاهر کنونی خود تصویر آنی تهیهView تمامی 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

 view-22-5های ترکیبی ()Compound views
 Viewهای ترکیبی (یا کامپوننت های ترکیبی) به Viewهای گفته می شوند که از ترکیب چند view
دیگر پدیده آمده باشد.
 Compound viewها به شما این امکان را می دهند تا  APIها و توابع اختصاصی خود را جهت بروز
رسانی و کوئری گرفتن از اطلاعات مربوط به وضعیت  viewبکار ببرید.
برای این  controlیک فایل  layoutتعریف می کنید و آن را به  compound viewخود تخصیص
می دهید .در پیاده سازی  ،compound viewبایستی ارتباط متقابل  viewها را تعریف کرده باشید.
ابتدا یک فایل  layoutتعریف می کنید که اعضا و توابع کلاس  ViewGroupمربوطه را به ارث می
برد .در این کلاس فایل  layoutرا بارگذاری نموده ( )inflateو منطق (کد) اتصال و ارتباط  Viewرا
پیاده سازی می نمایید.

نکته :برای افزایش کارایی و سرعت اجرا ،بهتر است  viewسفارشی که از کلاس  Viewارث بری کرده
ایجاد نمایید .از این طریق می توانید سلسله مراتب  viewخود و زیرشاخه های آن را به صورت
خطی نمایش دهید ( .)flatten viewچرا که در این حالت ترسیم  viewبه پیمایش کمتری نیاز دارد و
در صورتی که به شکل درستی پیاده سازی شود ،بسیار سریع تر اجرا خواهد شد.
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-23-5ساخت  viewهای اختصاصی
-5-23-1پیاده سازی  viewهای اختصاصی
با ارث بری از کلاس  Viewیا یکی از کلاس های مشتق آن ( ،)subclassشما می توانید view
دلخواه خود را ایجاد نمایید.
برای ترسیم  viewمی توانید متد )( onDrawرا بکار ببرید .در این متد یک آبجکت  Canvasبه
عنوان ورودی دریافت می کنید .آبجکت نام برده به شما امکان می دهد تا عملیات ترسیم
همچون کشیدن خط ،دایره ،درج متن یا  bitmapرا در سطح آن انجام دهید .در صورتی که view
مجددا ترسیم گردد ،شما می توانید متد )( invalidateرا فراخوانی کنید که خود سبب فراخوانی
متد )( onDrawاین  viewمی شود.
نکته :در صورت تعریف  viewهای اختصاصی ،حتما کلاس  ViewConfigurationرا بررسی نمایید
چرا که این کلاس تعدادی ثابت ( )constantدرون ساخته دارد که شما می توانید برای تعریف view
ها مورد استفاده قرار دهید.
برای ترسیم  Viewsتوسعه دهندگان اغلب از  2D Canvas APIاستفاده می کنند.

-5-23-2اندازه گیری  viewها
 Layout managerمتد )( onMeasureاز  viewمورد نظر را صدا می زند View .سپس پارامترهای
 layoutرا از  layout managerدریافت می کند layout manager .وظیفه ی تعیین اندازه ی تمامی
 viewهای داخل خود را بر عهده دارد.
 Viewمی بایست متد ) setMeasuredDimension (int, intرا با نتیجه مورد نظر فراخوانی نماید.
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-5-23-3تعریف  layout managerاختصاصی
برای تعریف  layout managerاختصاصی خود می توانید اعضا و توابع کلاس  ViewGroupرا به
ارث ببرید .یا انجام کار فوق این امکان برای شما فراهم می شود تا  layout mangerهای کارامد
و بهینه تری را پیاده سازی نموده یا افکت های دیداری را خلق کنید که در محیط ()platform
اندروید وجود ندارد.
یک  layout managerسفارشی ،به تبع پیاده سازی توابع )( onMeasureو )( onLayoutرا
بازنویسی ( )overrideنموده و عملیات محاسبه ی (اندازه ی) المان های فرزند خود را نیز به صورت
اختصاصی انجام می دهد .برای مثال ممکن است استفاده از ویژگی سنگین و زمان بر
 layout_weightاز کلاس  LinearLayoutرا کنار بگذارد.
نکته:

به

منظور

محاسبه ی

اندازه

ی المان

محصور

(فرزند)

کافی است

متد

)( measureChildWithMarginsاز کلاس  ViewGroupرا فراخوانی نمایید.
توصیه می شود تمامی پارامترهای اضافی  layoutرا در یک کلاس داخلی درون نمونه ی پیاده
سازی شده ی خود از  ViewGroupقرار دهید .برای مثال کلاس  LayoutParamsبه عنوان یک
ویژگی در کلاس  ViewGroupویژگی های  layout ،commandو  parametersرا درون خود
کپسوله کرده است و کلاس  LinearLayoutنیز علاوه بر این ویژگی ها ،ویژگی layout_weight
را به این ویژگی اضافه نموده است.

Life Cycle-24-5
 event-5-24-1ها و توابع مربوط به مدیریت چرخه ی حیات window
یک  viewزمانی نمایش داده می شود که به  layout hierarchyمتصل باشدlayout hierarchy .
نیز خود به تبع به  windowوصل می باشد .هر  viewتعداد زیادی تابع  hookمدیریت چرخه ی حیات
دارد.
متد )( onAttachedToWindowزمانی فراخوانی می شود که پنجره در حافظه بارگذاری شده و در
دسترس باشد.
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متد )( onDetachedFromWindowزمانی فراخوانی می شود که  viewاز میزبان ( )parentخود
جدا شده باشد (و البته میزبان نیز خود به یک  windowوصل باشد) .این اتفاق ،برای مثال ،زمانی
رخ می دهد که ( activityبه عنوان مثال با صدا خورده شدن متد )( )finishedیا  viewبازیافت شده
باشند.
متد )( onAttachedToWindowزمانی فراخوانی می شود که یک پنجره در دسترس باشد.
متد )( onDetachedFromWindowاز والد  Viewپس از حذف استفاده می نماید(حتی اگر به
یک پنجره دیگر پیوست باشد)  .این رویداد نیز برای  Activityبه صورت باز پس گیری (حتی وقتی
متد )( finishedفراخوانی شده باشد( روی می دهد.
متد )( onDetachedFromWindowرا می توان جهت متوقف کردن انیمیشن ها و پاک سازی و آزاد
نمودن منابع مورد استفاده ی  viewفراخوانی نمود.

 Event-5-24-1های مربوط به  life cycleبه صورت ترتیبی/پیمایشی
()Traversal life cycle event

رخدادهای چرخه ی حیات به ترتیب عبارت اند از:
Animate .1
Measure .2
Layout .3
Draw .4
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لازم است  viewها با نحوه ی اندازه گیری و چیدمان ( )layoutخود آشنا باشند .متد
)( requestLayoutبه  viewاعلان می کند که خود را اندازه گرفته و موقعیت دهی ( )layoutنمایند.
از آنجایی که این عملیات ممکن است  layoutدیگر  viewها را نیز متاثر کند ،متد )(requestLayout
پدر ( )parentنیز فراخوانی می شود.
نکته :زمانی که چندین  layoutرا داخل هم قرار داده و آن ها را زیاد تودرتو می نمایید ،این امر
سبب به اجرا در آمدن الگوریتم فراخوانی بازگشتی می شود .حال زمانی که عمق ساختار درختی
یا سلسله مراتب زیاد بوده و در این حین لازم باشد سلسله مراتب مجددا محاسبه شود ،عملیات
اندازه گیری و موقعیت دهی ناگذیر سنگین و طولانی خواهد بود.
متد )( onMeasureاندازه ی  viewو المان های محصور آن ( viewهای فرزند) را مشخص می کند.
سپس با فراخوانی )( setMeasureDimensionداخل بدنه ی خود و قبل از اجرای دستور ،return
اندازه ی آن ها را تنظیم می نماید.
متد )( onLayoutتمامی  viewها را بر اساس نتیجه یا خروجی متد )( onMeasureموقعیت دهی
می نماید .این فراخوانی معمولا تنها یکبار انجام می شود در حالی که )( onMeasureمی تواند
چندین بار صدا خورده شود.

-5-24-2چرخه ی حیات activity
 Viewها به  eventهای چرخه ی حیات  activityها دسترسی ندارند .اگر لازم باشد که  viewها از
رخداد این  eventها باخبر شوند ،در آن صورت می بایست یک  interfaceدر  viewایجاد نمایید
( interfaceمربوطه را در بدنه ی کلاس  viewپیاده سازی کرده) و متدهای مربوط به مدیریت
چرخه ی حیات  activityرا از طریق آن فراخونی نمایید.

-25-5تعریف  attributeهای بیشتر برای  viewهای اختصاصی
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 های ترکیبی و اختصاصی خود تعریفview  های اضافی بر سازمان برایattribute شما می توانید
 خود ایجادres/values  در پوشه یattrs.xml  برای این منظور ابتدا بایستی یک فایل به نام.نمایید
 تعدادیColorOptionsView  جدیدی به نامview  در زیر مثالی را می بینید که برای.نمایید
. جدید تعریف شده استattribute

<?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>

header  می بایست آن ها را در بخش،layout  های نام برده در فایلattribute جهت استفاده از
 مقدار. صورت گرفته استxmlns:custom  در کد زیر این کار توسط دستور. اعلان نماییدXML فایل
. مورد نظر نیز اعمال می شوندview  متعاقبا به، هایی که زیر این دستور درج می شوندattribute
<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 داشتهattribute مثال زیر نشان می دهد چگونه کامپوننت های شما می توانند به این
.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

}
}

 ترکیبیview  ساخت و پیاده سازی یک:تمرین
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
 ویرایشی که برنامه برای آن،باشد

Latest
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 ورژنی که برنامه با آن،طراحی شده
کامپایل می شود
Template
)(قالب آماده و پیاده سازی پروژه

Empty Activity

Activity

MainActivity

Layout

activity_main

 های جدیدattribute تعریف و استفاده از-5-25-1
. ایجاد نماییدres/values  را داخل پوشه یattr.xml  های جدید به نامattribute یک 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 بهUI  برای نمایش درactivity  ای که توسط کلاسlayout محتوای 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>

 ترکیبیView ساخت-5-25-2
. اختصاصی خود ایجاد نماییدview  را برایview_color_options  زیر به نامlayout فایل
<?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>

. اختصاصی خود را به صورت زیر پیاده سازی نماییدView
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);
}
}

activity تنظیم و ویرایش-5-25-3
. را به صورت زیر ویرایش نموده و سپس اپلیکیشن خود را اجرا نماییدactivity بدنه 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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( Canvas API-26-5توابع مرتبط با کلاس )Canvas
-5-26-1شرح مفهوم Canvas API
 Canvas APIبه شما اجازه می دهد تا افکت های دیداری و گرافیکی منحصر بفردی خلق نمایید.
کلاس  Canvasتعدادی تابع جهت ترسیم اشکال در اختیار دارد .برای انجام عملیات ترسیم ،توسعه
دهنده به  4مولفه ی ابتدایی احتیاج دارد .1 :یک  bitmapجهت میزبانی پیکسل ها  .2یک Canvas

528
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

برای نگه داشتن توابع ( drawجهت ترسیم و نوشتن در  .3 )bitmapیک کلاس جهت ترسیم مانند
 .4 Bitmap ،text ،Path ،Rectیک کلاس  paintبه منظور تعریف رنگ ها و  styleهای المان های
گرافیکی.
در واقع شما بر روی سطح  Bitmapاشکال را ترسیم می کنید ،توابع ترسیم اشکال را از کلاس
 Canvasوام گرفته و در نهایت با استفاده از کلاس  Paintرنگ و استایل اشکال مورد نظر بر روی
سطح  canvasرا تعیین می نمایید.

-5-26-1کالس Canvas
آبجکت  Canvasآن فایل تصویری پیکسلی یا  bitmapای که اشکال بر روی آن ترسیم می شوند را
در برمی گیرد .علاوه بر آن توابعی را ویژه ی تنظیم رنگ ()( ،)drawARGBترسیم عکس پیکسلی
( )(،)drawBitmap

درج

متن

()(،)drawText

ترسیم

مستطیل

با

گوشه

های

گرد

()( )drawRoundRectو غیره  ...در اختیار برنامه نویس قرار می دهد.

-5-26-2کالس Paint
برای تنظیم رنگ ،فونت و غیره  ...بر روی آبجکت  Canvasبه یک آبجکت از جنس کلاس  Paintنیاز
دارید.
کلاس  Paintدر واقع این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا رنگ ،فونت و برخی از افکت ها
را برای انجام عملیات ترسیم مشخص نمایید.
متد )( setStyleبه شما اجازه می دهد تا به سیستم اعلان نمایید آیا تنها  outlineو خط پیرامون
)  ( Paint.Style.STROKEباید ترسیم شود یا تنها بخش رنگ شده ( )Paint.Style.FILLو یا هر دو
بخش مزبور.
برای تنظیم کانال آلفا  Paintکافی است متد )( setAlphaرا فراخوانی نمایید.
جهت تنظیم رنگ های بیشتر برای آبجکت  )( Paintمی توانید از  Shadersاستفاده نمایید.
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Shader-5-26-3
آبجکت  shaderاین امکان را فراهم می کند تا برای آبجکت  Paintمحتوایی که باید ترسیم شوند را
مشخص نمایید .برای مثال ،می توانید با استفاده از  BitmapShaderکه کلاس مشتق از Shader
هست ،یک عکس پیکسلی ( )Bitmapتعریف نمایید و سپس در آن شکل هندسی دلخواه را ترسیم
نمایید .بدین وسیله شما می توانید به عنوان نمونه ،تصویری با گوشه های گرد بکشید .کافی
است یک  BitmapShaderبرای آبجکت  Paintتعریف نموده و با فراخوانی تابع
)( ،drawRoundRectشکل مسطتیل را با گوشه های گرد ترسیم نمایید.
محیط اندروید ( )platformتعدادی کلاس مشتق از  Shaderجهت ترسیم و پیاده سازی شیب رنگ
ارائه

می دهد .این کلاس ها عبارتند از RadialGradient ،LinearGradient :و

.SweepGradient
به منظور استفاده از  Shaderلازم است آن را از طریق متد )( setShaderبه آبجکت  Paintانتساب
دهید.
در صورتی که ناحیه ی پر شده بزرگ تر از  Shadersهست ،آنگاه می توانید از طریق Shader
 tile modelمشخص کنید که باقی ناحیه ی مربوطه چگونه پر شود .به طور مثال ،ثابت
 Shader.TileMode.CLAMPبه سیستم دستور می دهد که رنگ مربوط به گوشه ها ( edge
 ) cornerبایستی برای پر کردن فضای اضافی مورد استفاده قرار گیرد .در حالی که ثابت
 Shader.TileMode.MIRRORاعلان می کند که تصویر مورد نظر بایستی قرینه سازی شده و
 Shader.TileMode.REPEATنیز به اندروید اعلان می کند که عکسی را تکرار کند.

-5-26-4ذخیره ی دائمی و ماندگارسازی داده های view
اغلب  viewهای متعارف اندروید قادرند داده های مربوط به وضعیت خود را نگه دارند .این داده
ها سپس توسط سیستم به صورت دائمی ذخیره می شوند .سیستم اندروید جهت ذخیره ی داده
های مربوط به وضعیت  viewمتد )( onSaveInstanceStateرا صدا می زند و جهت ذخیره ی
دائمی و بازگردانی این داده ها متد ) onRestoreInstanceState(Parcableرا فراخوانی می کند.
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برای ماندگار سازی داده ها ،مرسوم است که کلاس  View.BasedSavedStateرا داخل  viewبه
صورت یک کلاس درونی  staticپیاده سازی نمایید.
متد  View.BasedSavedStateیک قرارداد شخصی برای نگه داری داده ها می باشد.
اندروید یک  viewرا بر اساس  IDآن در فایل  layoutمیزبان پیدا کرده و سپس آبجکت  Bundleرا
(که حاوی داده های مربوط به وضعیت  viewمی باشد) به  viewارسال می کند View .با داده های
کپسوله شده در این آبجکت وضعیت خود را بازگردانی می نماید.
شما می بایست اطلاعات  UIرا دقیقا در همان وضعیتی که کاربر آن را ترک کرده ،نگه دارید و بعد
مجددا آن را بازگردانی نمایید .برای مثال موقعیت نوار پیمایش یا انتخاب کاربر را به حالت قبلی آن
بازگردانید.

بخش هفتم :
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استفاده از  Resource Selectorدر اندروید – انتخاب
منابع متناسب با هر دستگاه به وسیله ی گزینشگر منابع
()resource 532ualifier
مبحث حاضر به شرح  resource selectorو کاربرد آن در اندروید پرداخته و سپس توضیح می دهد
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.

-27-5تنظیمات و پیکربندی های مختلف دستگاه های اندروید
-5-27-1طراحی برنامه برای انواع دستگاه های اندروید (با نمایشگر و اندازه
های مختلف)
دستگاه های اندرویدی از نظر اندازه ،تراکم پیکسلی نمایشگر و تنظیمات زبان مورد استفاده متفاوت
هستند .برای سازگاری برنامه با دستگاه های مختلف ،اندروید منابع مناسب با دستگاه میزبان را
انتخاب نموده و اندازه بندی کامپوننت های رابط کاربری ( )UIرا خود بر حسب واحد ( dipفرمت اندازه
بندی نسبی) و به صورت اتوماتیک انجام می دهد.

( Resource qualifier-5-27-2تعریف کننده و گزینشگر منابع)
توسعه دهنده با بهره گیری از  resource qualifierقادر خواهد برنامه را طوری طراحی کند که با
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
هر دستگاه که توسط گزینشگر  qualifierمعرفی شده و قابل دستیابی می باشد ،لازم است یک
 subfolderدر پوشه ی  resبا ترکیب این  qualifierو اسم فایل ایجاد نمایید .به عنوان مثال اسم
فایل  layoutرا  layout-qualifierانتخاب کنید.
نکته  :سیستم اندروید تنظیمات و پیکربندی دستگاه جاری را ارزیابی نموده ،سپس بر اساس نتیجه
ی ارزیابی فایل مناسب را به صورت خودکار انتخاب می کند.
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 Resource qualifier-5-27-3های مهم

استفاده از وضعیت نمایش orientation/به عنوان یک
( resource qualifierگزینش منابع بر اساس وضعیت نمایش)
فرض کنید که می خواهید برای  activityخود در نمای افقی ( )landscape modeاز یک فایل
 layoutبه نام  activity_main.xmlاستفاده نمایید .در چنین شرایطی ،ابتدا پوشه res/layout-
 landرا ایجاد نموده ،سپس فایل جدید را با همین نام ( )activity_main.xmlداخل این پوشه
جایگذاری نمایید.

( Version qualifier-5-27-4گزینش منابع بر اساس ورژن اندروید)
برای انتخاب منابع مناسب با دستگاه جاری ،توسعه دهنده می تواند از ورژن کتابخانه های اندروید
( )API levelبهره بگیرد که مبتنی بر  qualifierیا تعریف کننده ی ] -v[minimum API levelمی
باشد .از این طریق شما می توانید بر اساس ویرایش اندروید  themeو  styleمتفاوت ارائه نمایید.
به عنوان نمونه برنامه نویس می تواند با تکیه بر این  qualifierکه منابع را بر اساس ویرایش
اندروید گزینش می کند style ،مربوطه را برای برنامه ارائه نماید و تجربه ی کاربری بهینه را به
ارمغان بیاورد.

 Width&Height-5-27-5به عنوان گزینشگر منبع
یکی دیگر از آیتم هایی که توسعه دهندگان برای گزینش منابع مناسب با هر دستگاه مورد استفاده
قرار می دهند smallest available width ،و  available widthمی باشدsmallest available .
 widthعبارت است از حداقل طول قابل استفاده ی صفحه برای نمایش کامپوننت های  UIو
 available widthعبارت است از پهنای واقعی بر اساس وضعیت نمایش دستگاه (نمای
افقی/عمودی).
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می توان با استفاده از گزینشگر  ،widthبرای مثال ،بر اساس پهنای موجود نمایشگر دستگاه ،فایل
 layoutمناسب را انتخاب نمود .این نوع انتخاب منبع مبتنی بر ( qualifierگزینشگر یا تعریف کننده
)  -sw[Number]dpیا  -w[Number]dpمی باشد [Number] .مخفف تعداد پیکسل ها مستقل از
دستگاه ( )dipمی باشد .به عنوان مثال ،نمایشگر یک تبلت  7اینچی معمولا  600dpمی باشد و
شما می توانید از طریق گزینشگر  res/layout-sw600dp/فایل  layoutسازگار با نمایشگر دستگاه
میزبان را انتخاب نمایید.

سایر  qualifierها جهت گزینش منابع
سایر  resource qualifierها برای گزینش منابع را در آدرس زیر پیدا خواهید کرد.
http://developer.android.com/guide/topics/resources/providing-resources.html#AlternativeResources

 String-28-5ها و محتوای متنی (ترجمه ی نوشته های برنامه)
می توانید با استفاده از  resource selectorها ،پوشه ی  valuesرا که می تواند حامل مقادیر
رشته ای باشند ،انتخاب نمایید .برای این منظور می توانید از پوشه ی  values-qualifierاستفاده
کنید.
به عنوان مثال ،جهت ارائه ی محتوای متنی به زبان انگلیسی یا آلمانی ،می بایست از پوشه ی
 values-enو  values-deاستفاده نمایید.
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 Plural-5-28-1ها
اندروید از فایل های محتوایی به نام  Pluralsپشتیبانی می کند Plural .ها منابعی در قالب XML
هستند که به شما این امکان را می دهد تا محتوای متنی مورد نیاز را بر اساس کمیت (مقدار
خصیصه ی  )quantityانتخاب نمایید .برای استفاده از فایل مقادیر مختلف همچون ”،“one” ،“zero
” “few”،“many” ،“twoو ” “otherرا داخل  XMLبه  quantityانتساب می دهید ،سپس در کد با
استفاده از متد )( getQuantityStringمقدار صحیح را از  XMLواکشی می کنید .می توانید رشته
ها را فرمت دهی کنید .اما در صورت فرمت دهی  Stringها ،برای بازیابی مقدار صحیح ،لازم است
فایل  pluralو  numberرا به عنوان پارامتر به متد نام برده ارسال کنید .چنانچه از  Objectها برای
فرمت دهی استفاده می کنید ،در آن صورت کافی است آن ها را به عنوان پارامتر اضافی به متد
)( getQuantityStringارسال 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

تکه کد زیر یک فایل  pluralتعریف می کند .این فایل بایستی در پوشه ی ” “res/valuesجایگذاری
شده و در این مثال نام آن را ” “pluralsمی باشد.
// 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...

لازم به ذکر است که انتخاب بر اساس ضرورت نحوی و گرامری صورت گرفته است .رشته ی zero
در انگلیسی کاملا نادیده گرفته می شود حتی اگر  quantityبرابر  0باشد چرا که  0به استثنای عدد 1
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هیچ تفاوتی از نظر گرامری با  2یا سایر اعداد ندارد (”“two ،“one tutorial” ،“no tutorial
” tutorialsو غیره )...

-5-28-2استفاده از google translate
می توانید ( Stringمحتوای متنی) خود را به صورت دستی ترجمه کنید یا از ترجمه ی ماشینی
استفاده نمایید.
اگرچه ترجمه ی ماشینی چندان مناسب نیست اما برخی مواقع می تواند تنها گزینه پیشرو باشد به
خصوص اگر بودجه ی اپلیکیشن مورد نظر محدود باشد .نرم افزار  Google Translateبه صورت
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.
نکته :نرم افزار نام برده در ابتدا پیشنهاد ترجمه ی با کیفیت و پولی را به شما می دهد .پس از رد
کردن این پیشنهاد می توانید از سرویس ترجمه ی ماشینی بهره بگیرید.

-5-28-3مدیریت مبحث کیفیت تصویر و تراکم پیکسلی نمایشگر های مختلف
نمایشگر دستگاه های اندرویدی از نظر کیفیت تصویر ( )resolutionو تراکم پیکسلی متفاوت هستند.
یک کامپوننت  UIبا اندازه ی یکسان می تواند از تراکم پیکسلی متفاوتی برخوردار بوده و به عبارت
دیگر تعداد پیکسل های تشکیل دهنده ی آن بیشتر باشد که نتیجتا کیفیت بهتر را به دنبال دارد.
به عنوان مثال ،اگر تعداد پیکسل های یک کامپوننت رابط کاربری را خود به طور مستقیم تعیین
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
کنید ،خواهید دید که ظاهر و رابط کاربری اپلیکیشن ناخوانا و غیر قابل استفاده خواهد بود.
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به همین علت ،شما بایستی منابع و محتوای گرافیکی لازم و مناسب (همچون آیکون اجرای
برنامه launcher/و  )action barرا در وضوح مختلف ارائه نمایید .این کار را می توانید با استفاده
از  pixel densityبه عنوان گزینش گر منابع مورد نیاز به انجام برسانید.

-5-28-4استفاده از  densityبه عنوان گزینش گر منابع (انتخاب محتوا بر
اساس چگالی پیکسلی)
می توانید  pixel densityرا مبنای گزینش منابع مورد نیاز اپلیکیشن خود قرار دهید .اندروید
برای این منظور گزینه های زیر را در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد .حداقل ()baseline
160dpiاست .چنانچه دستگاه اندروید مورد نظر  320dpiداشته باشد ،در آن صورت Drawable
از  drawable-hdpiانتخاب می شود.
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Table 1. Density resource selector
معادل

گزینشگر بر اساس پیکسل

160 dpi x 0.75

ldpi

160 dpi

mdpi

1.5 x 160 dpi = 240 dpi

hdip

2 x 160 dpi = 320 dpi

xhdpi

3 x 160 dpi = 480 dpi

xxhdpi
xxxhdpi

-5-28-5ارائه ی آیکون در اندازه های مختلف
شما بایستی  launcherیا آیکون اجرا ،آیکون مربوط به  action barو آیکونی که در نوار اعلانات
( )notification barبه نمایش در می آید را در پنج اندازه ی مهم زیر ارائه نمایید.
Table 2. Android
icons size
xxxhdpi

xxhdpi

xhdpi

hdpi

mdpi

Icons

192 px

144 px

96 px

72 px

48 px

Launcher icon

128 px

96 px

64 px

48 px

32 px

Action bar icon

96 px

72 px

48 px

36 px

24 px

Notification icon

لازم به ذکر است که آیکون اجرای اپلیکیشن ( )launcherرا بایستی برای ارائه در  Google Playدر
اندازه ی  512x512 pxنیز در نظر بگیرید.
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-29-5تعیین اندازه ی کامپوننت های  UIدر فایل های layout
-5-29-1اندازه بندی در ابعاد ثابت ( )fixedیا نسبی ()relative
اندروید به شما این امکان را می دهد تا اندازه ی کامپوننت های رابط کاربری را در ابعاد ثابت یا
نسبی داخل فایل های  layoutمشخص نمایید .در صورت تعیین اندازه ی المان های رابط کاربری
در اندازه ی ثابت ،برای مثال پیکسل ،ظاهر اپلیکیشن شما ممکن است در یک دستگاه مناسب باشد
اما در دستگاهی که دارای تراکم پیکسلی بالاتر است ،دکمه به نسبت نمایشگر میزبان بسیار کوچک
و بی تناسب جلوه کند.
در ساخت اپلیکیشن های اندرویدی توصیه می شود همیشه ابعاد کامپوننت های  UIخود را به
صورت نسبی ( )relativeمشخص نمایید.

-5-29-2استفاده از واحد  dpبرای اندازه بندی و تعیین ابعاد المان های UI
به صورت نسبی
واحد اندازه بندی که بایستی در تعیین ابعاد المان های رابط کاربری مورد استفاده قرار دهیدdp ،
می باشد.
توجه dp :حالت اختصار  dipیا  device independent pixelبه معنی تعیین تعداد پیکسل مستقل
از چگالی دستگاه میزبان می باشد.
منظور از  dpیک پیکسل در دستگاه اندروید با چگالی  160dpiمی باشد .تراکم پیکسلی مزبور در
واقع به چگالی اولین دستگاه تولیده شده ی اندروید ( )G1اشاره دارد که از آن تحت عنوان mdpi
( )medium dots per inchنیز یاد می شود.
اگر اندازه ی دستگاه را بر حسب  dpمشخص نمایید ،در آن صورت سیستم اندروید المان های رابط
کاربری شما را به صورت خودکار متناسب با دستگاه میزبان بزرگ/کوچک و مقیاس دهی می کند.

540
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

در یک دستگاه ( mdpiدستگاهی با چگالی یا تراکم پیکسلی متوسط) 1dp ،معادل یک پیکسل است.
این در حالی است که  1dpدر دستگاهی با ( ldpiچگالی پایین) کوچکتر (حدودا  ،)120dpiدر
دستگاهی با چگالی بالا ( )high densityبزرگتر (حدودا  )240dpiمی باشد .از این رو یک  dpحدودا
همان میزان فضا را در تمامی دستگاه ها اشغال می کند.
می توانید اندازه و ابعاد المان های رابط کاربری خود را در فایل های  layoutبر حسب  dpتعیین
نمایید.

-5-29-3اندازه بندی نوشته ها بر حسب واحد sp
چنانچه قرار است واحد اندازه بندی با تنظیمات انتخابی کاربر در خصوص نوشته ها مقیاس دهی
و تنظیم شود ،لازم است از واحد اندازه گیری  spاستفاده نمایید .این واحد اندازه گیری شبیه به dp
عمل می کند ،با این تفاوت که بر اساس تنظیمات دلخواه کاربر نیز قابل مقیاس بندی شده و با
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).
چنانچه کاربر تصمیم بگیرد که اندازه ی فونت را در تنظیمات افزایش دهد ،به دنبال آن تمامی
 viewهایی که بر حسب  spتنظیم شده اند ،به همان ترتیب مقیاس دهی می شوند.

-30-5تعیین اندازه ی کامپوننت های  UIدر کد برنامه ( source
)code
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 APIو مجموعه توابع اندروید اغلب از توسعه دهنده درخواست می کند که اندازه ی المان ها را
بر حسب پیکسل مشخص کند و واحد  dpرا به عنوان ورودی از شما نمی پذیرد .در چنین شرایطی
لازم است واحد  dpرا به پیکسل تبدیل نمایید.
برای نیل به این هدف می توانید از متد زیر استفاده نمایید .این متد ابعاد المان را بر حسب  dpبه
عنوان ورودی در یافت می کند سپس آن را داخل بدنه ی خود به پیکسل تبدیل نموده و در خروجی
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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پیاده سازی انیمیشن در اپلیکیشن های اندرویدی/آموزش
Animation API
مبحث حاضر به شرح نحوه ی پیاده سازی انیمیشن در اندروید (استفاده از property Animation
)API

می پردازد .پروژه های این بخش در محیط کاری  Android Studioنوشته شده و مبتنی

بر ویرایش  5.1اندروید می باشد.

-31-5انیمیشن سازی در اندروید
-5-31-1استفاده از انیمیشن در اندروید
ویرایش  3.0اندروید ابزار  Properties Animation APIرا برای اولین بار رونمایی کرد که به توسعه
دهنده این امکان را می دهد تا مقادیر  propertyهای یک آبجکت را از یک نقطه ی زمانی تا نقطه
ی زمانی دیگر ویرایش نموده و جلوه های دیداری زیبایی را خلق کند.
با بهره گیری از  APIمذکور قادر خواهید برای  propertyهای دلخواه آبجکت یک مقدار آغاز و یک
مقدار پایان تعیین کنید .این دو مقدار یک بازه ی زمانی مشخص می کنند که طی آن ظاهر المان
تغییر کرده یا از مکانی در صفحه به مکان دیگری حرکت می کند.
این  APIصرفا محدود به  Viewsنبوده و به راحتی برای سایر آبجکت های جاوا قابل استفاده می
باشد.

-5-31-2کالس های  Animatorو AnimatorListener
کلاس پدر ( )superclassتوابع انیمیشن سازی اندروید ( )Animation APIکلاس  Animatorمی
باشد ObjectAnimator .کلاسی است که توسعه دهنده برای ویرایش  attributeهای یک آبجکت
مورد استفاده قرار می دهد.
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همچنین می توانید یک نمونه از کلاس  AnimatorListenerرا به کلاس  Animatorاضافه نمایید.
کلاس نام برده یک گوش فرخوان listener/است و این قابلیت را دارد که در طی مراحل مختلف
یک انیمیشن فراخوانی شود.
شما می توانید با استفاده از این  listenerبه اتفاقات معینی گوش داده و قبل یا بعد از رخداد
اتفاق مورد نظر ،عملیات معینی را به اجرا بگذارید .به عنوان مثال یک  viewرا از ViewGroup
حذف نمایید یا ظاهر یک المان  UIرا در بازه ی زمانی معینی تغییر دهید.

-5-31-3کالس ViewPropertyAnimator
کلاس  ViewPropertyAnimatorدر ویرایش  3.1اندروید ارائه شده و دسترسی به انیمیشن های
متعارف که بر روی  viewها اجرا می شوند را به مراتب آسان تر ساخت.
متد )( animateبر روی  viewفراخوانی شده و نمونه ای از  ViewPropertyAnimatorرا در خروجی
بر

می گرداند .این آبجکت به شما امکان اجرای چندین انیمیشن را به طور همزمان می دهد.

آبجکت  ViewPropertyAnimatorاز  fluent APIبرای پشتیبانی از کدهای خوانا ،نوشتن روان و
پشت سرهم دستورات استفاده کرده و علاوه بر آن به شما این اجازه را می دهد تا مدت زمان اجرای
انیمیشن را مشخص نمایید ( Fluent APIعبارت است از پیاده سازی  interfaceشی گرا به صورتی
که قابلیت خوانایی کد به طور چشم گیری افزایش می یابد و طوری که برنامه نویس بتواند دستورات
را به صورت روان و پشت سرهم یکجا بنویسد).
هدف از بکار بردن  ViewPropertyAnimatorارائه ی یک  APIساده برای اجرا و دسترسی آسان به
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

به منظور افزایش کارایی ،شما می توانید به  ViewPropertyAnimatorاین اجازه را بدهید تا از یک
لایه ی سخت افزاری نیز استفاده کند.
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// Using hardware layer
;)(myView.animate().translationX(400).withLayer

در صورت نیاز می توانید به طور مسقیم اینترفیس  Runnableرا پیاده سازی کنید که در ابتدا و
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
}
;)}

متد )( setInterpolatorبه شما اجازه می دهد تا آبجکتی از جنس  TimeInterpolatorتعریف کرده
و تغییر مقدار را در طول زمان مشخصی انجام دهید .حالت استاندارد  linearمی باشد.
محیط

اندروید

()platform

تعدادی

حالت

پیش

فرض

و

استاندارد

همچون

 AccelerateDecelerateInterpolatorتعیین می کند که در آن انیمیشن با سرعت پایین آغاز شده،
در اواسط تند می شود و بار دیگر در پایان با سرعت پایین خاتمه می یابد.
از طریق متد  setEvaluatorمی توانید آبجکتی از نوع  TypeEvaluatorتنظیم کنید که به شما این
امکان را می دهد تا برای  property typeدلخواه انیمیشن تعریف کنید .این کار با ارائه ی evaluator
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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

Layout animations-5-31-4
layout container  این قابلیت را به توسعه دهنده می دهد تا بر رویLayoutTransition کلاس
 اینview hierarchy  بدین وسیله هر تغییر در.) انیمیشن تنظیم کندlayout (ظرف و میزبان
. به صورت انیمیشن اجرا خواهد شدcontainer
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 سازیactivity اعمال انیمیشن بر روی انتقال بین-5-31-5
)activity  بین دوtransition انیمیشن بر روی
. ها نیز اعمال نمودactivity  بر روی انتقال بین،Views انیمیشن را می توان علاوه بر روی
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 به شما اجازه می دهد تا انیمیشن های پیش فرض اندروید و در صورتActivityOptions کلاس
.نیاز انیمیشن های اختصاصی خود را پیاده سازی نمایید
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 Animation آموزش
. می پردازدProperties animation API این بخش به شرح نحوه ی استفاده از
های

نام

به

ترتیب

به

اندروید

جدید

activity

و

ی

پروژه

یک

 فایل. ایجاد نماییدAnimationExampleActivity  وcom.vogella.android.animation.views
. محتوای آن را به صورت زیر ویرایش نمایید. نام گذاری شده باشدmain.xml  می بایستlayout
<?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 نماییدXML فایل
<?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 نماییدactivity بدنه 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,
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"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 نماییدHitActivity  دیگر به نامactivity یک
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;
}
}

 انیمیشن آغاز می،زمانی که این مثال را اجرا کرده و بر روی دکمه های مختلف آن کلیک می کنید
. دوم پیمایش کنیدactivity  می توانید بهActionBar  از طریق.شود
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 ها در اندرویدactivity اعمال انیمیشن بر روی انتقال بین-32-5
 هاshared view با
 انیمیشن اعمالactivity  اندروید این امکان را فراهم آورد تا بر روی فعل انتقال بین دو5.0 ویرایش
 پس از تعریف یک بخش. مشترک هستندactivity  های تعریف کرد که بین دوview نموده و نیز
activity  جدید درview  اول در جایگاه و اندازه یactivity  قدیمی طی یک انیمیشن ازview ،مشترک
.دوم قرار می گیرد
پکیج

و

نموده

ایجاد

جدید

ی

پروژه

یک

،قابلیت

این

تست

منظور

به

 را در بالای فایل پروژه (به عنوانcom.vogella.android.activityanimationwithsharedviews
.) درج نماییدtop level package
ImageView  متفاوت تعریف نمایید که هر دو دربردارنده ی یک المانlayout  با دو فایلactivity دو
. را داشته باشندandroid:transitionName )property( بوده 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 نماییدactivity کد
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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پس از اجرای اپلیکیشن و کلیک بر روی المان  ،image viewمی بینید که المان مزبور با انیمیشن به
 viewای که خاصیت  android:transitionNameرا دارد (کنترل دکمه) منتقل می شود.
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بخش اول :

سرویس های اندروید Service/در اندروید
مبحث جاری نحوه ی استفاده از سرویس های پیش فرض اندروید ،پیاده سازی و استفاده از
سرویس های اختصاصی را شرح می دهد .این آموزش مبتنی بر ویرایش  6.0اندروید می باشد.

-1-6سرویس های اندروید
-6-1-1سرویس چیست
 Serviceیک کامپوننت نرم افزاری است که در پس زمینه اجرا شده و مستقیما با کاربر تعامل ندارد.
از آنجایی که سرویس فاقد است ،طبیعتا به چرخه ی حیات یک  activityنیز متصل نمی باشد.
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،
بروز آوری  content providerها و موارد مشابه اشاره کرد.
سرو یس ها دارای اولویت سطح بالاتری نسبت به  activityهای غیرفعال/غیر قابل مشاهده در UI
هستند و از این رو احتمال اینکه اندروید آن ها را به صورت خودکار خاتمه دهد بسیار پایین است.
اندروید به شما این امکان را می دهد تا سرویس ها را طوری تنظیم کنید که اگر به هر دلیلی
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.
می توان به سرویس ها اولویت یکسان و برابر با  ACTIVITYهای حاضر در پیش زمینه
( )FORGROUNDاختصاص داد .در این سناریو لازم است یک  notificationقابل مشاهده و فعال
در  UIبرای سرویس های مربوطه لحاظ نمایید .این روش بیشتر برای سرویس هایی بکار می رود که
یک فایل ویدیویی یا موسیقی را پخش می کند.
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-6-1-2سرویس ها و پردازش پس زمینه ای ()background processing
به صورت پیش فرض ،سرویس در همان فرایندی اجرا می شود که  threadاصلی اپلیکیشن در آن
حال اجرا است .به همین جهت توسعه دهنده بایستی از پردازش ناهمزمان در سرویس استفاده
نموده و  taskهایی که هزینه بر و سنگین هستند را در پس زمینه راه اندازی کند .یکی از الگوهایی
که مکررا برای پیاده سازی سرویس بکار می رود ،اجرای یک  Threadجدید در سرویس جهت انجام
پردازش در پس زمینه و خاتمه دادن سرویس به هنگام اتمام پردازش می باشد.
سرویس هایی که در بستر فرایند خود اپلیکیشن اجرا می شوند معمولا تحت عنوان  serviceهای
محلی یا  localشناخته می شوند.

-6-1-3سرویس های خود محیط اندروید ( )platformو سرویس های
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
از آن ها استفاده می باشند .سرویس های سیستم را کلاسی به نام  Managerدر اختیار اپلیکیشن
ها قرار می دهد.کافی است برای دسترسی به آن متد )( getSystemServiceرا فراخوانی نمایید.
کلاس  Contextتعدادی ثابت فراهم می کند که شما با استفاده از آن ها می توانید سرویس های
نام برده را فراخوانی کنید.
اپلیکیشن اندروید می تواند علاوه بر سرویس های پیش فرض سیستم اندروید ،سرویس های
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
تعاملی ( )responsiveطراحی نماید .شما می توانید داده های اپلیکیشن را به وسیله های سرویس
واکشی نموده و زمانی که اپلیکیشن راه اندازی شد ،داده های جدید در اختیار کاربر قرار دهید.

-6-1-4راه اندازی و تعریف سرویس های اختصاصی
سرویس های اختصاصی اغلب توسط کامپوننت های دیگر راه اندازی می شوند ،به عبارت دیگر
سایر اجزا نرم افزاری اپلیکیشن های اندرویدی نظیر  activityها broadcast receiver ،ها و
سرویس های دیگر هستند که سرویس های اختصاصی را راه اندازی می کنند.

-6-1-5سرویس های پیش زمینه ()foreground
سرویس پیش زمینه سرویسی است که از نظر اولویت و اهمیت با یک  activityفعال و قابل
مشاهده در  UIیکسان است و به همین جهت حتی اگر سیستم اندروید با کمبود حافظه مواجه
باشد باز هم اجازه ی حذف از آن ها حافظه را ندارد .سرویس  foregroundمی بایست در نوار
نشان دهنده ی وضعیت کلی سیستم ( )status barیک اطلاعیه یا  notificationدر زیر بخش
عنوان " "Ongoingمختص به خود داشته باشد .این بدین معنی است که تا زمان حذف سرویس از
 foregroundیا حافظه notification ،قابل  dismissو حذف از  status barنخواهد 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

-2-6تعریف سرویس های اختصاصی
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پیاده سازی و اعالن-6-2-1
 در لایه یservice  ابتدا لازم است آن را با استفاده از تگ،برای پیاده سازی یک سرویس اختصاصی
) تعریف نموده و سپس در کدهای جاوا (کلاسی کهAndroidManifest.xml  (فایل تنظیماتXML
. یا یکی از کلاس های مشتق آن ارث بری نماییدService سرویس را پیاده سازی می کند) از کلاس
 و پیاده سازی آن در کلاس های جاوا را نمایش میxml کد 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 تابعactivity ،receiver ،service( دیگر کامپوننت های نرم افزاری اندروید
. یک سرویس اندروید را راه اندازی کنند،startService(intent)
// 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);

560
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

روش دیگر راه اندازی سرویس ،فراخوانی متد )( bindSerivceمی باشد .از این طریق شما می توانید
مستقیما با  serviceمورد نظر تعامل داشته باشید.
در آینده بیشتر درباره ی روش دوم توضیح خواهیم داد.

-6-2-2فرایند راه اندازی و اجرای سرویس
چنانچه پس از فراخوانی متد ) ،startService(intentسرویس همچنان راه اندازی نشده باشد ،آنگاه
آبجکت  serviceایجاد شده و متد )( onCreateاز کلاس سرویس فراخوانی می شود.
پس از اجرای سرویس ،متد ) onStartCommand(intentدر سرویس فراخوانی می شود .سپس
آبجکت  Intentرا به عنوان پارامتر از تابع فراخوانده شده ی ) startService(intentدریافت می کند.
در واقع سیستم اندروید با فراخوانی متد )( ،startServiceتابع ) onStartCommand(intentرا
زمانی صدا می زند که کامپوننت نرم افزاری دیگری همچون  activityنیاز به اجرای سرویس مورد
نظر داشته باشد .لازم به ذکر است که اگر برنامه نویس این متد را پیاده سازی کند ،آنگاه مسئولیت
متوقف نمودن سرویس را بایستی خود با صدا زدن توابع )( stopSelf() ،stopServiceبر عهده بگیرد.
اگر ) startService(intentصدا خورده شود ،درحالی که سرویس همچنان در حال اجر است ،در آن
صورت متد )( onStartCommandنیز فراخوانی می شود .از این جهت سرویس بایستی این قابلیت
و آمادگی را داشته باشد که متد )( onStartCommandبارها صدا خورده شود.
نکته  :در صورتی که این متد دوبار در کد فراخوانی شود ،چه اتفاق رخ خواهد داد؟ آیا لازم است
نگران همگام سازی فرخوانی های )( onStartCommandباشید؟ در پاسخ باید گفت خیر .این متد
را سیستم اندروید در  threadاصلی ( ) UIصدا می زند ،از این جهت امکان فراخوانی همزمان آن
در دو  threadمتفاوت وجود ندارد.
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سرویس تنها یکبار راه اندازی می شود ،فارغ تعداد دفعاتی که متد )( startServiceفراخوانی می
شود.

-6-2-3رفتار بازآغازی و  restartسرویس
سرویس داخل بدنه ی متد )( onStartCommandخود یک مقدار  intرا برمی گرداند (.)return
این دستور رفتار سرویس را در صورتی که محیط اندروید ( )platformمجبور به خاتمه دادن
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

اگر سیستم سرویس را از حافظه
حذف کرد ،سرویس مجددا راه
اندازی می شود .آبجکت intent
ارسالی به متد
 onStartCommandحامل مقدار
 nullخواهد بود .این گزینه اغلب
برای سرویس هایی بکار می روند
که خود اطلاعات مربوط به
وضعیتشان را مدیریت کرده و
وابستگی به داده های موجود در
 Intentندارند.

Service.START_STICKY

سرویس راه اندازی نشده است.
برای سرویس هایی مورد استفاده

Service.START_NOT_STICKY
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Table 1. Restart options
ثابت

شرح
قرار می گیرد در فواصل زمانی
معین راه اندازی می شوند.
سرویس تنها هنگامی راه اندازی
می شود که  runtimeتعدادی
فراخوانی )( startServiceرا از زمان
حذف سرویس از حافظه ،به
صورت معلق و آماده ی اجرا
داشته باشد.
عملکردی مشابه
 Service.START_STICKYدارد با
این تفاوت که آبجکت  intentاصلی
مجددا به متد onStartCommand
ارسال می شود.

Service.START_REDELIVER_INTENT

نکته :می توانید با فراخوانی متد )( Intent.getFlagsبه همراه هر یک از پارامترهای (.1
START_FLAG_REDELIVERY

=

در

صورتی

که

سرویس

با

 Service.START_REDELIVER_INTENTراه اندازی شده باشد = START_FLAG_RETRY .2
چنانچه سرویس با  Service.START_REDELIVER_INTENTصدا خورده شده باشد .3
 = START_FLAG_RETRYاگر سرویس با  Service.START_STICKYفراخوانده شده باشد) بررسی
کنید آیا سرویس مجددا راه اندازی شده است یا خیر.

-6-2-4متوقف کردن یک سرویس
برای متوقف کردن یک سرویس کافی است متد )( stopServiceرا صدا بزنید .فارغ از تعداد دفعاتی
که متد )( startServiceرا برای راه اندازی خود سرویس فراخوانی کردید ،یکبار صدا زدن تابع
)( stopServiceسرویس مورد نظر را کاملا متوقف می سازد.
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یک سرویس می تواند خود را با فراخوانی متد )( stopSelfمتوقف کند .این تابع معمولا زمانی صدا
خورده می شود که سرویس کارش کاملا تمام شده باشد.

استفاده از ( IntentServicesارث بری از کالس )IntentServices
می توانید از کلاس  IntentServiceبرای پیاده سازی سرویس استفاده نمایید.
 IntentServiceبرای اجرای تسک های خاصی در  backgroundبکار می رود .نمونه ی پیاده سازی
شده از این کلاس پس از اتمام وظایفش ،خود را به صورت اتوماتیک متوقف ساخته و از حافظه
حذف می نماید .یکی از موارد استفاده ی این کلاس در بارگیری منابع و محتوای خاص از اینترنت
است.
کلاس  IntentServiceمتد )( onHandleIntentرا ارائه می دهد .این متد را سیستم اندروید به
صورت ناهمزمان ( )asynchفراخوانی می نماید.

-3-6متصل کردن دوطرفه ی سرویس ها ()service binding
-6-3-1وصل شدن از  activityها به سرویس ها
چنانچه  activityلازم دارد به طور مستقیم با  serviceتبادل داده و تعامل داشته باشد ،ابتدا متد
)( bindServiceرا برای راه اندازی  serviceصدا می زند .این متد یک آبجکت ServiceConnection
به عنوان ورودی می گیرد که به هنگام آغاز سرویس و اتمام اجرای متد )( onBindفراخوانی می
شود .متد ذکر شده یک آبجکت  IBinderبه  ServiceConnectionبرمی گرداند.
در واقع سیستم با فراخوانی )( bindServiceمتد )( onBindرا زمانی صدا می زند که کامپوننت
دیگری درخواست اتصال به این سرویس را داشته باشد .در صورتی که توسعه دهنده این متد را
پیاده سازی کرده باشد ،آنگاه می بایست یک  interfaceنیز پیاده سازی کرده و آبجکت  IBinderرا
به عنوان خروجی برگرداند که کلاینت برای ارتباط با سرور از آن استفاده می کند .لازم به توضیح
است که پیاده سازی این متد ضروری می باشد ،اما چنانچه نمی خواهید اجازه ی اتصال دو طرفه
( )Bindرا بدهید ،می توانید  nullرا بازگردانی کنید.
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 Activityبا استفاده از آبجکت  IBinderبا سرویس اطلاعات رد و بدل می کنند.
زمانی که فرایند اتصال به پایان می رسد ،متد )( onStartCommandدر سرویس با آبجکت Intent
فراخوانی شده که متد )( bindServiceاز آن استفاده می کند.

-6-3-2اتصال به سرویس های محلی
اگر سرویس در فرایندی یکسان با  activityاجرا شود (سرویس و  activityهر دو در یک فرایند اجرا
شوند) ،در آن صورت می توان سرویس را به  activityبرگرداند .این امر زمینه ای برای activity
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.

-6-3-3اتصال به سرویس با استفاده از IPC
اگر سرویس در فرایند ویژه ی خودش اجرا شود ،آنگاه بایستی با استفاده از  IPCبا سرویس
اطلاعات تبادل نمایید.

-4-6اجرای سرویس ها در فرایندهای مجزا
-6-4-1اجرای یک سرویس در فرایند مختص به خود
می توانید سرویس خود را طوری تنظیم نمایید که در فرایند جداگانه و مختص به خود اجرا شود.
برای این منظور مقدار  android:processرا در داخل تگ  ،serviceبرابر "":process_description
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

علامت دونقطه رو به روی  android:process = :به سیستم  Androidاعلان می کند که Service
مورد نظر مختص اپلیکیشن میزبان و تعریف کننده ی آن است .در صورتی که از دو نقطه استفاده
نشده باشد ،آنگاه  Serviceدر بستر یک فرایند سراسری اجرا شده و سایر اپلیکیشن های اندرویدی
به آن دسترسی خواهند داشت.
اجرای یک سرویس در فرایند خودش سبب مسدود شدن اپلیکیشن نمی شود ،حتی اگر سرویس
مورد نظر عملیات طولانی مدت در  threadاصلی خود اجرا کند .اما از طرفی ،از آنجایی که
سرویس ها در فرایند خود اجرا می شوند ،شما بایستی برای اتصال و تبادل داده با سرویس از
سایر بخش ها از  IPCبهره بگیرید.
حتی اگر سرویس در فرایند خود اجرا شود ،برای دسترسی به اینترنت ،برنامه نویس ملزم به استفاده
از پردازش ناهمزمان خواهد بود چرا که اندروید تحت هیچ عنوانی اجازه ی دسترسی به اینترنت را
در  threadاصلی یک فرایند نمی دهد.

-6-4-2چه زمان می بایست یک سرویس را در فرایند مجزا اجرا کرد؟
اگر یک سرویس را در فرایند جداگانه و مختص به خود اجرا کنید ،در آن صورت یک فضا با آدرس
ویژه در حافظه به آن تخصیص یافته و  garbage collectorدستگاه مجازی ( )AVDدر این فرایند،
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
کامپوننت های نرم افزاری اندروید و سرویس به تبع دشوار شود.
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نکته :اگر می خواهید دسترسی به یک سرویس را در اختیار اپلیکیشن دیگری قرار دهید ،در آن
صورت سرویس بایستی در فرایند مختص به خود اجرا شود.

-4-6تبادل داده و ارتباط با سرویس ها
-6-4-1روش های مختلف برای برقراری ارتباط با سرویس ها
راه های مختلفی برای تبادل داده و تعامل بین  activityو سرویس وجود دارد .مطالب زیر روش
های ممکن برای نیل به این هدف را نام برده و روش پیشنهادی خود را در اختیار شما قرار می دهد.

-6-4-2استفاده از داده های کپسوله شده در intent
در یک سناریوی ساده ،نیازی به هیچ تعامل مستقیم (بین سرویس و  )activityوجود ندارد.
سرویس داده های کپسوله شده در  intentرا از کامپوننت آغاز کننده (فراخواننده ی سرویس)
دریافت نموده و عملیات لازم را به انجام می رساند .لازم به ذکر است که برای این منظور
 notificationضروری نیست .در واقع در شرایطی که سرویس محتوای یک content provider
را با داده های جدید بروز آوری می کند ،خود کامپوننت نرم افزاری مزبور  activityرا از این رخداد
با خبر کرده و هیچ اقدام یا مرحله ی دیگری در سرویس لازم نیست .این روش هم برای سرویس
های محلی و هم برای سرو یس هایی که در فرایند مختص به خود اجرا می شوند ،قابل پیاده
سازی و استفاده خواهد بود.

-6-4-3استفاده از receiver
می توان برای تعامل و ارتباط بین  activityو سرویس ها از  broadcastها و  receiverهایی که
به این  broadcastها گوش می دهند ،بهره گرفت .به عنوان مثال activity ،شما می تواند یک
 broadcast receiverبرای گوش دادن به  eventای معین ثبت کند و سرویس مورد نظر اتفاق
افتادن  eventهای مربوطه را به بیرون (کاپوننت های دیگر) اعلان نماید .این روش بسیار معمول
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بوده و اغلب زمانی استفاده می شود که سرویس می بایست پس از به انجام رساندن پردازش به
 activityاین 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
می شوند ،قابل استفاده می باشد.

-6-4-4اتصال  activityبه سرویس محلی
چنانچه  activityو  serviceهر دو در فرایندی یکسان اجرا شوند ،در این شرایط  activityقادر خواهد
بود به سرویس مستقیما به صورت دو طرفه وصل شود .روش حاضر از میان گزینه هایی که
تاکنون عنوان شده ،بهینه ترین بوده و برای زمانی که  activityنیاز دارد با سرویس با سرعت بالا
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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 Handler-6-4-5و  ResultReceiverیا Messenger
چنانچه سرویس با  activityتعامل دو طرفه داشته باشد (اطلاعاتی را به  activityبرگرداند) ،در آن
صورت می تواند از طریق داده های کپسوله شده در  intentکه از  activityدریافت می کند،
آبجکتی از جنس  Messengerدریافت نماید .در صورتی که  Messengerبه  Handlerدر activity
متصل باشد ،آنگاه  serviceقادر خواهد بود آبجکت هایی از جنس  Messageرا به  activityارسال
نماید.
 Messengerدر واقع اینترفیس  parcelableرا پیاده سازی می کند ،بدین معنی که می توان آن را
به فرایند دیگر ارسال کرده و با استفاده از این آبجکت  Messageهایی را به  Handlerدر activity
ارسال نمود.
 Messengerهمچنین متدی به نام )( getBinderرا ارائه می دهد .این متد قابلیت ارسال آبجکتی از جنس Messenger
به  activityرا فراهم می نماید activity .نیز متعاقبا قادر خواهد بود  Messageهای (نمونه هایی از کلاس Message
که حاوی توصیف و آبجکت های داده ای دلخواه می باشد) متعددی را به سرویس مورد نظر ارسال کند.
این روش برای سرویس های محلی که در فرایند خود اجرا می شوند ،قابل استفاده می باشد.

-6-4-6اتصال به سرویس در فرایند دیگر با استفاده از AIDL
به منظور تبادل داده و اتصال ( ) bindبه سرویسی که در فرایند دیگری در حال اجرا است ،برنامه
نو یس بایستی از ( IPCارتباط میان پردازشی) کمک بگیرد .برای نیل به این هدف ،ابتدا لازم است
یک فایل  AIDLایجاد کند که تقریبا مشابه  interfaceهای جاوا می باشد با این تفاوت که پسوند
آن  .aidlبوده و تنها اجازه ی ارث بری و بسط دیگر فایل های  AIDLرا دارد.
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توصیه می شود از این روش زمانی استفاده نمایید که لازم باشد به سرویسی که در فرایند دیگری
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.

تمرین :استفاده از  Serviceها و تبادل داده با سرویس
در مثال زیر یک  activityبا کنترل دکمه پیاده سازی می کنید که از سرویس برای دانلود فایل از
اینترنت استفاده می کند .زمانی که کاربر بر روی دکمه در  activityکلیک می کند ،دانلود اطلاعات
از اینترنت آغاز می گردد .پس از به پایان رسیدن دانلود ،سرو یس از طریق broadcast receiver
به  activityاین اتفاق را اعلان می کند.
در مثال کاربردی حاضر از کلاس  IntentServiceاستفاده خواهید نمود چرا که این کلاس پردازش
های پس زمینه ای را به صورت خودکار مدیریت می نماید.
یک پروژه و  activityجدید به ترتیب به نام های  com.vogella.android.service.receiverو
 MainActivityایجاد 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);
}
}

 حال. اضافه نماییدAndroidManifest.xml  فایل تنظیمات اپلیکیشن،XML این کلاس را در لایه ی
) در حافظه ی خارجی و دسترسی بهwrite( زمان آن رسیده تا مجوزهای لازم را برای درج داده
 میAndroidManifest.xml  محتوای، پس از وارد کردن تغییرات فوق.اینترنت را نیز اعطا نمایید
.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 نماییدactivity  مربوط بهlayout 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" >
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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 نماییدMainActivity کلاس
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");
}
}

 سرویس بلافاصله اقدام،حال زمانی که برنامه ی فوق را اجرا کرده و بر روی دکمه کلیک می کنید
 رابط کاربری بروز رسانی شده و یک، با اتمام دانلود.به بارگیری اطلاعات لازم از اینترنت می نماید
. با اسم فایل به نمایش در می آیدToast پیغام
 بار دیگر اپلیکیشن را.تنظیمات را طوری تغییر دهید که سرویس در فرایند ویژه ی خود اجرا شود
تست کرده و اطمینان حاصل نمایید که همچنان به درستی عمل می کند چرا که با وارد نمودن
. ها را دریافت می کنندbroadcast  ها از فرایندهای مختلفbroadcast receiver ،تغییرات جدید

)local service(  پیاده سازی و استفاده از سرویس محلی:تمرین
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 در یکactivity  به سرویس محلی (سرویسی که باactivity تمرین حاضر نحوه ی اتصال از یک
.فرایند اجرا می شود) را به صورت عملی نمایش می دهد
 سرویس راه اندازی شده و داده هایی را در فواصل زمانی،پس از اینکه دستگاه بوت می شود
 خود را به سرویس متصل کرده تا به داده،Activity  حال.مشخص از اینترنت دانلود می نماید
.هایی که اخیرا از اینترنت بارگیری شده دسترسی داشته باشد
 وde.vogella.android.ownservice.local  جدید به ترتیب به نام هایactivity یک پروژه و
. تعریف نماییدMainActivity
. با بدنه ی زیر ایجاد نماییدLocalWordService کلاسی 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 عنوانXML  این دو کلاس در لایه ی.دو کلاس با پیاده سازی زیر تعریف نمایید
. معرفی و ثبت خواهند شدBroadcastReceivers
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.xml( تمامی 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 نماییدactivity  مربوط بهlayout محتوای 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>

. خود را به صورت زیر ویرایش نماییدactivity کلاس
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();
}
}
}

 داده ها بار دیگر از سرویس واکشی شده و، پس از کلیک بر روی دکمه.اپلیکیشن را اجرا نمایید
. با داده های جدید بروز آوری می شوندListView/لیست آیتم ها
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بخش دوم :

زمان بندی تسک ها در اندروید با استفاده از توابع
کتابخانه ای JobScheduler
این آموزش نحوه ی زمان بندی تسک ها در اندروید را با استفاده از توابع (JobScheduler )API
تشریح می کند.

-5-6زمان بندی تسک ها
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-6-5-1نحوه ی پیاده سازی
فرض کنید تسکی در اپلیکیشن اندرویدی خود دارید که بایستی بارها اجرا شود .در چنین شرایطی
لازم است این را هم در نظر داشته باشید که سیستم اندروید ممکن است با توجه به شرایط
 activityها و  serviceها را برای آزاد سازی منابع از حافظه حذف نماید .از این جهت نمی توانید
برای زمان بندی تسک ها از کلاس های ساده ی محیط ( )platformجاوا همچون TimerTask
استفاده نمایید.

-6-5-2روش ها و ابزار مختلف زمان بندی تسک ها
سیستم اندروید دو ابزار برای زمان بندی اجرای تسک ها به شرح زیر ارائه می دهد:


( AlarmManagerروش قدیمی)



JobScheduler API

اپلیکیشن های تحت موبایلی که امروزه برای محیط اندروید ساخته می شوند ،برای زمان بندی و
مدیریت اجرای تسک ها می بایست از توابع کتابخانه ای ( JobScheduler )APIاستفاده نمایند.
اپلیکیشن های تحت موبایل شما می توانند  jobها را برای اجرا در زمان معین زمان بندی کرده ،به
سیستم اجازه دهند تا اجرای آن ها را بر اساس میزان حافظه ،باتری و وضعیت اتصال مدیریت کند.

-6-6زمان بندی  background taskها با استفاده از
JobScheduler
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-6-6-1توابع کتابخانه ای job scheduler
به طور کلی  Job schedulerیک برنامه است که برای کنترل و مدیریت غیرحضوری برنامههایی
که در  backgroundسیستم اجرا میشوند (غالبا برای پردازش دستهای) ،مورد استفاده قرار می
گیرد.
ویرایش  5.0اندروید ( )API 21توابع کتابخانه ای به نام  job schedulerرا در قالب کلاس
 JobSchedulerدر اختیار برنامه نویس قرار می دهد API .نام برده این امکان را فراهم می آورد
منابع در اختیار سیستم به اندازه ی کافی رسید job ،ها را به صورت دسته ای
تا هنگامی که
ِ
( )batchدر پس زمینه به اجرا بگذارد .به بیان دیگر ،توسعه دهنده می تواند با استفاده از این API
تمامی کارهایی که از نظر زمان اجرا اهمیت چندانی برای کاربر ندارند را زمان بندی کند.

-6-6-2مزایای استفاده از JobScheduler
 JobSchedulerبر خلاف  SyncAdapterاختصاصی یا  alarm managerاین قابلیت را دارد که job
ها را برای پردازش دسته جمعی زمان بندی کند (آن ها را زمان بندی کرده و به هنگام رسیدن موعد
تمامی کارها را دسته جمعی پردازش کند) .در واقع  JobSchedulerبا این کار (دسته بندی  jobها
برای پردازش دسته جمعی) میزان مصرف باتری را کاهش داده و کارایی کلی را بالا می برد.
یکی از مزایای استفاده از  JobManagerاین است که مدیریت بارگذاری محتوا در وب را آسان
ساخته و مسئله ی ناپایایی ( )unreliabilityاینترنت را بر طرف می سازد .علاوه بر آن در صورت
/restartبازآغازی ،اپلیکیشن را طوری مدیریت می کند که خللی به وجود نیاید .برخی از موارد
استفاده ی این  JobSchedulerرا در زیر مشاهده می کنید:




تسک هایی که به هنگام متصل بودن دستگاه به منبع تغذیه بایستی اجرا شوند.
تسک هایی که برای اجرا نیاز به دسترسی به اینترنت یا  Wi-Fiدارند.
تسک هایی که ضروری نیستند یا مستقیما با کاربر تعامل ندارند.
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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.

-6-6-3نحوه ی ایجاد یک Job
آبجکت  JobInfoحامل اطلاعات ارسالی به  JobSchedulerبوده و کاملا پارامترهای مورد نیاز برای
زمان بندی کارهایی که بر روی اپلیکیشن فراخواننده بایستی انجام شود را در خود کپسوله می کند.
به عبارت دیگر آبجکت  JobInfoدربردارنده ی یک واحد کاری ( )unit of workمی باشد .این آبجکت
مشخصات زمان بندی و کارهایی که باید انجام شود را تعیین می کند.
 Job schedulerبه 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.
جهت تعیین تنظیمات کارهای زمان بندی شده (محتوای کپسوله شده در آبجکت  )JobInfoکافی
است از کلاس  JobInfo.Builderاستفاده نمایید .می توانید تسک ها را طوری زمان بندی کنید که
تحت شرایط خاصی اجرا می شود .این شرایط به شرح زیر هستند:


زمانی که دستگاه در حال شارژ می باشد.



زمانی که دستگاه بیکار است.
دستگاه به اینترنت  unmeteredو 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.
زمانی که عملیات باید پس از یک تاخیر جزئی به اجرا در آید ،برای مثال  10دقیقه صبر کرده
و پس از آن کار زمان بندی شده را انجام دهد.






این محدودیت ها را می توان ترکیب کرد .برای مثال ،می توانید یک  jobرا به صورتی زمان بندی
کنید که هر  20دقیقه یکبار و هنگامی که دستگاه به اینترنت نامحدود وصل است اجرا شود.
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 deadlineیک تاریخ معین است که به عنوان محدودیت ( )constraintزمانی اعمال شده و عملیات
نهایتا تا زمان سر رسید آن باید انجام شود.
به منظور پیاده سازی یک  ،jobمی بایست کلاس  JobServiceرا به ارث برده ( )extendو سپس
توابع  onStartJobو  onStopJobرا پیاده سازی نمایید .چنانچه  jobمورد نظر به هر دلیلی ناموفق
بود ،لازم است مقدار بولی  trueرا از  onStopJobبرگردانید تا  jobناموفق دوباره انجام شود .متد
 onStartJobدر  threadاصلی اجرا می شود ،اگر پردازش ناهمزمان را در این متد آغاز کنید ،در
آن صورت می بایست مقدار بولی  trueو در غیر صورت  falseرا برگردانید.

تمرین :زمان بندی  background jobها با استفاده از JobScheduler
هدف تمرین
در تمرین حاضر ،یک نمونه اپلیکیشن ساده می نویسید که  jobها را با فراخوانی توابع کتابخانه
ای ( JobScheduler )APIزمان بندی می کند.

ایجاد پروژه و فایل layout
یک پروژه ی جدید اندروید به نام  com.vogella.android.jobschedulerبر اساس ورژن21 API/
کتابخانه های اندروید ایجاد نمایید.
حال فایل  layoutجدید ایجاد کنید که حداقل یک کنترل دکمه در آن تعریف شده باشد .سپس متد
 onClickرا به  propertyمربوطه (  onClickدر لایه ی  )XMLتخصیص دهید.

-6-6-4ایجاد JobService
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

584
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

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 تنظیماتXML  در لایه یservice  لازم است سرویس را با استفاده از تگ:نکته
.تعریف نمایید

 آزمایشیactivity ساخت-6-6-5
. خود را به صورت زیر ویرایش نماییدactivity پیاده 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/receiver  از داخل یکJobScheduler  فراخوانی:تمرین
Receiver  از طریقservice <- job اجرای یک
هدف از تمرین
 را که داخلjob در این تمرین به صورت کاملا کاربردی خواهید آموخت چگونه می توان یک
 به آن گوش می دهد) فعالreceiver  با اتفاق افتادن رخداد خاصی (که، تعریف شدهreceiver
.نمایید

receiver ایجاد-6-6-6
. را به صورت زیر پیاده سازی کنیدReceiver
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());
}
}

Job ایجاد-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 بالاboot  خاصی همچون رخدادevent  (گوش دهنده به رخدادها) را برایreceiver می توانید
 مربوطه را از اتفاق مورد نظر با خبرreceiver  مذکورevent .آمدن سیستم ثبت و معرفی نمایید
. فعال می نماید، ای که سرویس اختصاصی را اجرا می کندjob نموده که آن خود
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بخش سوم :

آموزش استفاده از ( Broadcast receiverگوش فراخوان
برای رخدادها) در اندروید
این آموزش به شرح نحوه ی ایجاد و استفاده از کامپوننت نرم افزاری  broadcast receiverدر
اندروید را شرح می دهد.

Broadcast receiver-7-6
-6-7-1شرح مفهوم broadcast receiver
 Broadcast receiverیک کامپوننت نرم افزاری در اندروید است که به شما این امکان را می دهد
تا به  eventهای مختلف گوش فرا دهید .به عبارت دیگر  broadcast receiverیک نوع گوش
فراخوان به رخدادها است.
زمانی که رخداد یا  eventمورد نظر رخ می دهد runtime ،سیستم اندروید تمامی  receiverهایی
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_COMPLETEDگوش داده و زمانی که سیستم اندروید پروسه ی  bootرا به
اتمام می رساند ،اپلیکیشن را از این اتفاق با خبر می سازد.
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-6-7-2پیاده سازی receiver
 Receiverرا بایستی در لایه ی  ،XMLدرون فایل تنظیمات  AndroidManifest.xmlتعریف نمایید.
یک  receiverرا می توان به صورت فوق تعریف کرد که روش  staticنام دارد یا می توان آن را به
صورت  dynamicدر کلاس های جاوا با فراخوانی متد )( Context.registerReceiverاعلان نمایید.
برای تعریف  receiverلازم است از کلاس  BroadcastReceiverارث بری نمایید.
اگر  eventای که  broadcast receiverبرای آن ثبت شده رخ دهد ،سیستم اندروید متد
)( onReceiveرا از  receiverرا صدا می زند.

 Lifecycle-6-7-3یا چرخه ی حیات کامپوننت broadcast receiver
پس از اینکه اجرای متد )( onReceiveاز کلاس  receiverبه پایان رسید ،سیستم اندروید این اجازه
را دارد که  receiverرا برای استفاده ی مجدد در آینده ( )recycleبازیافت نماید.

-6-7-4پردازش ناهمزمان ()async processing
پیش از  API 11توسعه دهندگان امکان اجرای هیچ گونه عملیات ناهمزمانی را در متد )(onReceive
نداشتند چرا که به محض به اتمام رسیدن اجرای متد )( onReceiveسیستم اندروید می توانست
آن کامپوننت را بازیافت نماید .چنانچه عملیات طولانی برای اجرا وجود داشته باشد ،در این شرایط
بهتر است بجای  ،broadcast receiverیک کامپوننت سرویس را فراخوانی نمایید.
از ورژن  11کتابخانه های اندروید ،شما می توانید متد )( goAsyncرا برای اجرای عملیات ناهمزمان
فراخوانی نمایید .این متد در خروجی آبجکتی از جنس  PendingResultبرمی گرداند .لازم به ذکر
است که تا زمانی که متد )( PendingResult.finishرا بر روی این آّبجکت فراخوانی نکرده اید،
سیستم اندروید  receiverرا همچنان فعال در نظر می گیرد .از این طریق شما می توانید در
 ، receiverعملیات ناهمزمان راه اندازی نمایید .بلافاصله پس از اینکه  threadپردازش خود را به
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پایان می رساند ،تسک (میزبان) متد )( finishرا صدا زده و به سیستم اندروید اعلان می کند که
کامپوننت مورد بحث اکنون قابل بازیافت (استفاده ی مجدد و  )recycleمی باشد.

-6-7-5محدودیت هایی در تعریف و استفاده از broadcast receiver
از ویرایش  3.1به بعد اندروید ،چنانچه اپلیکیشن مورد نظر را کاربر راه اندازی نکرده یا اینکه آن را
به صورت صریح از طریق منوی اندروید ( )Manage ▸ Applicationخاتمه داده باشد ،آنگاه
سیستم به صورت پیش فرض تمامی  receiverها را از دریافت  intentها محروم خواهد نمود.
این یک امکان امنیتی است که به واسطه ی آن کاربر اطمینان دارد تنها اپلیکیشن هایی که خود
به صورت صریح اجرا کرده قادر به دریافت  broadcast intentها خواهند بود.
نکته :این بدین معنی نیست که کاربر بایستی اپلیکیشن را مجددا پس از  rebootاجرا کند .بلکه
سیستم اندروید به یاد دارد که کاربر قبلا آن را یکبار اجرا کرده است .بنابراین چنانچه کاربر اپلیکیشن
را اجرا کرده باشد(آن را به صورت صریح نبسته باشد) سیستم اندروید پس از  rebootبه خاطر می
آورد که برنامه ی مورد بحث یکبار قبلا اجرا شده و خود اقدام به اجرای مجدد آن می نماید.

-6-7-6ارسال  broadcastبه اپلیکیشن به منظور تست
دستورات زیر را در پنجره ی فرمان  )adb command line tool( adbدرج نمایید .اسم کلاس و
پکیج که در دستور زیر مشاهده می کنید ،می بایست قبلا در لایه ی  ،XMLداخل فایل manifest
تعریف شده باشد .شما بایستی  intentو داده های کپسوله در آن را به کامپوننت مورد نظر ارسال
نمایید .حال زمانی که  broadcastسراسری به نام  ACTION_BOOT_COMPLETEDرا به کامپوننت
نرم افزاری مد نظر ارسال می کنید ،چندین اتفاق متعدد در سیستم اندروید رخ می دهد.
# 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

-6-7-7شرح مفهوم Pending Intent
 Pending intentیک آبجکت متشکل از درخواست عملیات دلخواه (راه اندازی یک ،activity
اجرای سرویس یا ارسال  )broadcastاطلاعات و جزئیات عملیات (کپسوله شده در یک  )intentو
در نهایت یک  contextمی باشد .نمونه ی مشتق شده از کلاس  PendingIntentرا می توان به
سایر اپلیکیشن های اندرویدی واگذار کرد تا حتی پس از بسته شدن برنامه ی میزبان یا ایجاد
کننده ی  ،pending intentبتواند عملیاتی را به انجام برساند .زمانی که توسعه دهنده
 pending intentرا به اپلیکیشن دیگری می فرستد ،در عمل به آن برنامه اجازه می دهد تا
مجوزهای اپلیکیشن ایجاد کننده ی  pending intentرا جهت انجام عملیات خاص داشته باشد.
این بر خلاف  intentهای متعارف است که اپلیکیشن های دریافت کننده ی آن می بایست برای
انجام عملیات از مجوزهای خود استفاده کنند.
به عبارت دیگر  pending intentیک  tokenاست که برنامه نویس به اپلیکیشن دیگری مانند
 alarm manger ،notification managerیا هر اپلیکیشن دیگری می دهد .با ارسال این نوع
 intentبه اپلیکیشن دیگر ،در واقع توسعه دهنده به اپلیکیشن مقصد این اجازه را می دهد تا
مجوزهای اپلیکیشن فرستنده را جهت اجرای کد و عملیات از پیش تعریف شده داشته باشد.
برای اجرای یک  broadcastاز طریق  ،pending intentابتدا متد )( getBroadcastرا فراخوانی
نموده و آبجکتی از کلاس  PendingIntentرا دریافت نمایید .حال جهت اجرا  activityاز طریق
 ،pending intentمتد )( PendingIntent.getActivityرا صدا زده و  activityمورد نظر را به
عنوان خروجی از این متد دریافت می کنید.
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 Broadcast-8-6ها و رخدادهای سیستمی
کلاس  Intentبسیاری از رخدادهای سیستمی را در قالب فیلدهای ایستا و ثابت ( staticو )final
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
 TelephoneManagerبرای تغییر وضعیت گوشی اشاره کرد.
جدول زیر تعدادی رخداد سیستمی بسیار مهم را همراه با شرح کاربرد ذکر می کند.

جدول  -1رخدادهای سیستمی
شرح کاربرد
 Bootسیستم با پایان رسیده است .برای اجرای
نیاز به مجوز
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMP
 LETEDدارد.
دستگاه به منبع تغذیه وصل شده است.
دستگاه دیگر به منبع تغذیه وصل نیست.
زمانی اجرا می شود که باتری دستگاه رو به اتمام
باشد .معمولا برای کاستن از تعداد  activityهای
اپلیکیشنی که میزان مصرف باتری آن بالا است،
مورد استفاده قرار می گیرد.
باتری دستگاه بار دیگر در وضعیت مناسبی قرار
دارد.

Event
Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED

Intent.ACTION_POWER_CONNECTE
D
Intent.ACTION_POWER_DISCONNE
CTED
Intent.ACTION_BATTERY_LOW

Intent.ACTION_BATTERY_OKAY

-9-6اجرا و راه اندازی سرویس به صورت خودکار از Receiver
یکی از رفتارهایی که زیاد مورد نیاز بوده و پیاده سازی می شود ،فراخوانی و اجرای یک سرویس
به صورت خودکار پس از  rebootسیستم است .این کار می تواند برای مثال جهت همگاهنگ
سازی داده ها صورت گیرد .برای این منظور ابتدا یک ( receiverگوش فراخوان به رخداد) برای
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مجوز

است

لازم

.کنید

می

تعریف

android.intent.action.BOOT_COMPLETED

 را نیز در فایل تنظیمات برای اجرایandroid.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
.عملیات مزبور به اپلیکیشن اعطا نمایید
) را به نمایشManifest(  در فایل تنظیماتBOOT_COMPLETED مثال 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 وسیلهreceiver  کامپوننت،XML به 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
}
}

توجه :چنانچه اپلیکیشن در کارت ( SDحافظه ی خارجی) مستقر باشد ،در آن صورت پس از رخداد
 ،android.intent.action.BOOT_COMPLETEDاپلیکیشن مورد نظر دیگر در دسترس نخواهد
بود.

در

این

می

شرایط

بایست

به

رخداد

 android.intent.action.ACTION_EXTERNAL_APPLICATIONS_AVAILABLEگوش داده و
 Receiverرا داخل فایل تنظیمات اپلیکیشن برای آن ثبت نمایید.
نکته :به خاطر داشته باشید از ورژن  API 11کتابخانه های اندروید ،برای اینکه اپلیکیشن بتواند رخداد
 .android.intent.action.BOOT_COMPLETED eventsرا دریافت کند ،کاربر می بایست حداقل
یکبار قبلا اپلیکیشن را اجرا کرده باشد.

تمرین :ثبت یک  RECEIVERجهت گوش فراخوانی به تماس های
دریافتی
هدف از تمرین
در تمرین حاضر یک  broadcast receiverتعریف می کنید که به رخدادهای مربوط به وضعیت
دستگاه تلفن گوش می دهد .اگر دستگاه یک تماس دریافتی داشته باشد ،در آن صورت
 receiverاز رخداد آگاه شده و یک پیغام مربوطه ثبت ( )logمی نماید.

ساخت پروژه
یک پروژه ی جدید به نام  de.vogella.android.receiver.phoneایجاد نموده و سپس یک activity
جدید تعریف نمایید.
نکته :به یاد داشته باشید که  receiverتنها به شرطی که کاربر قبلا آن را یکبار اجرا کرده باشد ،صدا
خورده می شود .برای این منظور لازم است یک  activityتعریف نمایید.
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 برای گوش فراخوانی به رخدادهای مربوطه بهreceiver پیاده سازی-6-9-1
وضعیت تلفن و تماس ها
. را ایجاد نماییدMyPhoneReceiver کلاس
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);
}
}
}
}

receiver اعطا مجوز گوش فراخوانی به تغییرات مربوط به وضعیت در-6-9-2
) اضافهmanifest(  را به فایل تنظیماتandroid.permission.READ_PHONE_STATE مجوز
) را داشتهreceiver نموده تا اپلیکیشن قابلیت گوش فراخوانی به تغییرات در وضعیت (از طریق
 فایل.) تعریف نماییدManifest  (داخل فایلXML  مورد نظر را در لایه یreceiver  سپس.باشد
. پس از وارد نمودن تغییرات فوق بایستی ظاهری مشابه زیر داشته باشدmanifest

تست اپلیکیشن
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) یک تماسandroid device monitor( ADV اپلیکیشن خود را نصب نموده و سپس از طریق
 فراخوانی شده و یک پیغام درreceiver  مطمئن شوید که.تلفنی به دستگاه را شبیه سازی نمایید
. ثبت می شودLogCat view
<?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 سیستمreceiver :تمرین
هدف از تمرین
Android alert  را از طریق سرویس درون ساخته ی محیط اندرویدreceiver در این تمرین یک
 این کامپوننت نرم، فراخوانی می شودreceiver  پس از اینکه. زمان بندی خواهید کردmanager
) کاربرpopup message( Toast  و یک پیغامAndroid vibrator manager افزاری با استفاده از
.را از تغییرات مربوطه آگاه می سازد
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پیاده سازی پروژه
AlarmActivity  وde.vogella.android.alarm  جدید به ترتیب به نام هایactivity یک پروژه و
.ایجاد نمایید
. با محتوای زیر ایجاد کنیدlayout سپس 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>

 راvibrator  این کلاس سرویس. را به صورت زیر پیاده سازی نماییدbroadcast receiver کلاس
.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);
}
}

vibrate  اعلان نموده و اجازه یAndroidManifest.xml  داخل فایل،XML این 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 یکactivity  این. خود را به صورت زیر ویرایش نماییدAlarmActivity بدنه ی کلاس
 سپس اطلاعات این، را فراخوانی می کندreceiver  تعریف نموده و به وسیله ی آنintent آبجکت
.ارسال می نماید/ معرفیalarm manager  را به سرویسintent
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
 اکنون با. را فراخوانی کنیدalarm ، پس از تنظیم زمان.اپلیکیشن خود را روی دستگاه تست نمایید
 لازم به ذکر است که. به نمایش در می آیدToast  یک پیغام،گذشت تعداد ثانیه های تعیین شده
. در شبیه ساز اندروید کار نمی کندvibration قابلیت
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-10-6تعریف  broadcast receiverبه صورت ( dynamicدر
زمان اجرای برنامه و به وسیله ی کدهای جاوا)
 Receiver-6-10-1هایی که به صورت  dynamicاعالن شده
همان طور که قبلا گفته شد می توانید  receiverرا در فایل  manifestاندروید ثبت نمایید که از
آن تحت عنوان ثبت به صورت  staticیاد می شود .در این بخش ایجاد و حذف  receiverدر زمان
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اجرای

برنامه

به

وسیله

ی

متدهای

)(Context.registerReceiver

و

)( Context.unregisterReceiverرا شرح خواهیم داد.
توجه :لازم است  receiverای که به صورت  dynamicتعریف کرده اید را با فراخوانی متد
)( Context.unregisterReceiverحذف ( )unregisterنمایید .در صورت عدم فراخوانی متد
مذکور ،سیستم اندروید پیغام خطای  leaked broadcast receiverرا صادر می کند .بنابراین اگر
 receiverرا داخل بدنه ی متد )( onResumeکلاس  activityخود اعلان کرده باشید ،بایستی آن را
داخل )( onPauseحذف ( )unregisterنمایید.

-6-10-2استفاده از  package managerجهت غیرفعال سازی receiver
های static
می توانید با استفاده از کلاس  PackageManagerبه راحتی  receiverهای تعریف شده در لایه
ی ( XMLفایل  )AndroidManifest.xmlرا فعال/غیرفعال نمایید.
;)ComponentName receiver = new ComponentName(context, myReceiver.class
;)(PackageManager pm = context.getPackageManager
pm.setComponentEnabledSetting(receiver,
PackageManager.COMPONENT_ENABLED_STATE_ENABLED,
;)PackageManager.DONT_KILL_APP

 Intent-6-10-3های ماندگار ()Sticky broadcast intent
یک  intentمعمولا پس از اینکه ارسال شده و سیستم اطلاعات درون آن را پردازش کرد ،دیگر در
دسترس نبوده و از حافظه پاک خواهد شد .چنانچه مایلید آبجکت مزبور پس از پردازش توسط
سیستم همچنان باقی ماند و به اصطلاح ماندگار باشد ،کافی است متد
) sendStickyBroadcast(Intentرا فراخوانی نمایید .در صورت فراخوانی این متدintent ،
ماندگار بوده و پس از اتمام  ،broadcastدر حافظه باقی می ماند.
سیستم اندروید برای حفظ برخی از اطلاعات سیستمی از  sticky broadcast/intentاستفاده می
کند .برای مثال می توان به وضعیت باتری اشاره کرد که سیستم آن را ارسال نموده و پس از ارسال
تا مدتی باقی

می ماند.
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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(BroadcastReceiver, می توانید داده ها را از مقدار بازگشتی متد
 می باشدnull  که حامل مقدارBroadcastReceiver  این روش برای. بازیابی نماییدIntentFilter)
.نیز قابل استفاده است
. داردsendBroadcast(Intent)  این متد رفتاری مشابه متد،در دیگر جنبه ها
. می باشدXML  ها لازمه ی تنظیم مجوزهای خاصی در لایه یsticky broadcast استفاده از

: بخش چهارم
پیاده سازی/ در اندرویدnotification manager استفاده از
notification
 پروژه ی آموزش. در اندروید می پردازدnotification manager این مبحث به نحوه ی استفاده از
 سیستم5.0  نوشته شده و مبتنی بر ویرایشAndroid studio حاضر در محیط برنامه نویسی
.عامل اندروید می باشد
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Notification manager-11-6
-6-11-1شرح مفهوم notification manager
در سیستم عامل اندروید توسعه دهنده قادر است با استفاده از  notificationهشدارهای
سیستمی یا مربوط به اپلیکیشن را به کاربر نمایش دهد.
اندروید به شما این امکان را می دهد تا  notificationها را داخل  titlebarاپلیکیشن خود نمایش
دهید .کاربر می تواند بر روی  notificationتپ کرده ،آن را باز نماید .سپس با انتخاب ،notification
یک  activityو صفحه ی جدید را به اجرا در بیاورد.
از آنجایی که  notificationها کیفیت تجربه ی کاربری را پایین آورده و کمی آزار دهنده هستند،
کاربر این اجازه را دارد که  notificationهای اپلیکیشن مربوطه را غیرفعال نماید .برای نیل به این
هدف ،کافی است کاربر به بخش تنظیمات Settings/اپلیکیشن در دستگاه اندروید مراجعه کند.
پس از انتخاب گزینه  Appsدر  ،Settingsکاربر اپلیکیشنی که می خواهد  notificationهای آن را
غیر فعال کند ،انتخاب نموده و تیک چک باکس  show notificationsاپلیکیشن مرتبط را برمی
دارد.
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-6-11-2تنظیم و مقدار دهی  notificationها
برای ساخت و نمایش  notificationدر اندروید از کلاس  Notificationاستفاده می شود.
نحوه ی ساخت  notificationدر اندروید :به منظور مقداردهی و تنظیم  notificationاز کلاس
 NotificationManagerاستفاده می شود .این کلاس با فراخوانی متد )( getSystemServiceاز
 Contextقابل بازیابی می باشد.
)NotificationManager notificationManager = (NotificationManager
;)getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE
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 جهت ساخت و مقداردهی آبجکت های لازم از کلاسinterface  یکNotification.Builder
. در اختیار توسعه دهنده قرار می دهدNotification
 بایدnotification  عملیاتی که پس از انتخاب،PendingIntent می توانید با استفاده از آبجکت
.اجرا شود را تعیین نمایید
) دلخواهaction(  کنترل دکمه با رفتار3  به شما این امکان را می دهد که تاNotification.Builder
. اضافه نماییدnotification به
// 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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ویرایش  4.1اندروید به کاربران این امکان را می دهد تا  notificationها را باز کرده و جزئیات
بیشتری را مشاهده نمایند .در واقع از ورژن ذکر شده به بعد علاوه بر نمای ( )viewمعمولی
 ،notificationنمای بزرگی نیز تعبیه شده که به هنگام باز شدن  notificationفراخوانی می شود.
برای طراحی ظاهر  ،notificationسه  styleقابل گزینش می باشدbig .2 big picture style .1 :
 .Inbox style .3 text styleکد زیر استفاده از متد )( BigTextStyleرا به نمایش می گذارد که تا
 256 dpاز کل نمایشگر را به  notificationاختصاص می دهد.
;"String longText = "...
Notification noti = new Notification.Builder(this).
.....
)).setStyle(new Notification.BigTextStyle().bigText(longText
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-6-11-3لغو کردن  notificationها
کاربر می تواند تمامی  notificationها را لغو کند .چنانچه توسعه دهنده  notificationرا بر روی
 auto-cancelتنظیم کرده باشد ،آنگاه به هنگام انتخاب کاربر notification ،از نمایشگر حذف می
شود.
می توانید  IDیا شناسه ی منحصربفرد  Notificationرا به عنوان پارامتر به متد )( cancelپاس
داده و آن را بر روی آبجکت  NotificationManagerفراخوانی نمایید .با فراخوانی متد )(،cancelAll
تمامی  notificationهایی که قبلا صادر کرده بودید ،حذف می شوند.

تمرینNotificationManager :
607
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 وde.vogella.android.notificationmanager  جدید به ترتیب به نام هایactivity یک پروژه و
 برای تنظیم ظاهر خود بایستی فایلactivity . ایجاد نماییدCreateNotificationActivity
. را فراخوانی کندmain.xml
<?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 نماییدresult.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="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 بهNotificationReceiverActivity  دیگری به نامactivity اکنون کلاس
 مربوطه را حتما داخل فایل تنظیماتactivity  به یاد داشته باشید که.صورت زیر تنظیم نمایید
. تعریف کنیدAndroidManfest.mf
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 نماییدCreateNotificationActivity پیاده 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 باnotification  یک.اپلیکیشن خود را اجرا کرده و کنترل دکمه را فشار دهید
. و پنجره ی جدید در نمایشگر باز می شودactivity ،انتخاب آن

: بخش پنجم
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 Backupگیری از داده ها در اندروید/تهیه ی نسخه ی
پشتیبان از داده ها در اندروید
آموزش حاضر به شرح توابع کتابخانه ای  Android data backup APIپرداخته و نحوه ی استفاده
از آن برای بازگردانی داده های مربوط به تنظیمات و  Configurationاپلیکیشن را توضیح می
دهد.

 Backup-12-6در اندروید
-6-12-1هدف از تهیه ی نسخه ی پشتیبان از داده ها
سرویس  backupگیری اندروید به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا داده های ماندگار
اپلیکیشن را در حافظه ی راه دور  cloudذخیره نماید .بدین وسیله زمانی که کاربر دستگاه اندروید
خود را عوض می کند یا اپلیکیشنی را مجددا نصب می نماید و یا  factory resetگوشی را فعال
می کند ،داده های اپلیکیشن و اطلاعات مربوط به تنظیمات همگی به راحتی قابل بازگردانی
خواهد بود.
البته تمامی دستگاه های اندروید لزوما قابلیت  data backupرا ندارند .همچنین حافظه ی cloud
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
 backupو بازگردانی تضمین نمی کند.
چنانچه سرویس در دستگاه مد نظر موجود نباشد ،متعاقبا سرویس  backupفراخوانی نمی شود.
از این رو بهتر است ابتدا سرویس را پیاده سازی نموده و سپس آن را بر روی دستگاه دلخواه اجرا
نمایید.
برای استفاده از سرویس  backupگیری ،ابتدا لازم است اسم پکیج اپلیکیشن خود را در آدرس
اینترنتی  https://developer.android.com/google/backup/signup.htmlثبت نمایید .پس از
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معرفی کردن اسم پکیج اپلیکیشن خود ،این سایت یک کلید  backupدر اختیار شما قرار می دهد
که برای تهیه ی نسخه ی پشتیبان از داده های اپلیکیشن مورد نظر در آینده از آن استفاده خواهید
نمود.

-6-12-2تهیه ی نسخه ی پشتیبان از ( shared preferencesداده های
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
کلاس  BackupAgentرا به ارث می برد.
ساده ترین راه برای پیاده سازی  backupاستفاده از  SharedPreferencesBackupHelperویژه
ی  backupگیری از داده های کوچک همچون اطلاعات مربوط به تنظیمات اپلیکیشن و استفاده
از  FileBackupHelperویژه ی تهیه ی نسخه ی پشتیبان از داده های مستقر در حافظه ی داخلی
سیستم می باشد .دو کلاس کمکی ( )helperنام برده به صورت خودکار تمامی فایل های ثبت
شده را ذخیره کرده و بازگردانی می نماید.

-6-12-3تهیه ی  Backupکلی
به منظور تهیه ی  backupپیچیده و کلی تر ،می توانید خود کلاس  BackupAgentو متدهای
 restore/ saveآن را به صورت مستقیم پیاده سازی نمایید .برای مطالعه ی جزئیات بیشتر می
توانید به آدرس  http://developer.android.com/guide/topics/data/backup.htmlمراجعه
نمایید.

تمرین :پیاده سازی  backupگیری از داده های مربوط به تنظیمات
اپلیکیشن
پیاده سازی پروژه
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 درcom.vogella.android.databackup اپلیکیشنی که کد آن را در زیر مشاهده می کنید از پکیج
. این پکیج در گوگل سرویس ثبت شده است. استفاده می کندXML بالای فایل
 بهAndroidManifest.xml  در فایل تنظیمات اپلیکیشنregistration key  وBackup agenda
.صورت زیر درج می شود
<?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>

. مربوطه را می توان به صورت زیر پیاده سازی کردBackup agent
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);
}
}

restore  وbackup راه اندازی و فعال کردن پروسه های-6-12-4
)(بازگردانی داده ها
shared  به صورت اتوماتیک و بدون دخالت و تعامل کاربر، پیاده سازی شدهBackup manager
 و تنظیمات دلخواه ثبت شده کاربر را به طور دائمی ذخیره نموده و بازگردانی میpreferences
، را تحت فایلی که اپلیکیشن خود را با نام آن ثبت کردیدshared preferences  کافی است.نماید
.تغییر داده و ذخیره نمایید
adb shell command چنانچه مایلید عملیات ذخیره و بازگردانی داده ها را از طریق پنجره ی فرمان
. در آن صورت می توانید دستورات زیر را به کار ببرید،تست نمایید
# 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.
کدهای این بخش داخل محیط برنامه نویسی  Android Studioتست و اجرا شده است.

-13-6رهنمودهایی جهت طراحی و ارائه ی اپلیکیشن های کارامد
-6-13-1چرا باید در استفاده از منابع اندروید مراقب بود؟
دستگاه های اندروید نسبت به کامپیوترهای رومیزی یا لپ تاپ قدرت و توانایی کمتری دارند .به
همین دلیل بایستی در استفاده از حافظه دقت بیشتری داشته باشید .به ویژه از ویرایش 5.0
اندروید قبل تر ،توسعه دهنده باید مراقب باشد تا حد امکان  garbage collectorدستگاه مجازی
جاوا ( )JVMرا درگیر نکند چرا که این امر سبب  freezeو هنگ کردن  runtimeاندروید به مدت
 200میلی ثانیه می شود .در چنین شرایطی چنانچه کاربر ،برای مثال ،با نوار اسکرول در حال
پیمایش به پایین لیست باشد ،با توجه به تاخیر قابل توجهی که  garbage collectorسبب می
شود ،تجربه ی کاربری به شدت پایین می آید.

-6-13-2اجتناب از تخصیص و ایجاد آبجکت غیر ضروری
سعی کنید تا حد امکان از ایجاد آبجکت های غیر ضروری ،به خصوص در جاهای هزینه بر
خودداری نمایید .توصیه می کنیم آبجکت های موجود را بازیافت نموده و مجددا از آن ها
استفاده کنید .ایجاد آبجکت های اضافی و غیر ضروری سبب راه اندازی مکرر garbage
 collectorمی شود .می توان با اجتناب از ساخت آبجکت های غیر ضروری به راحتی از این رخداد
جلوگیری نمود.
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برای مثال بهتر است از ایجاد آبجکت در حلقه ها یا در بدنه ی متد )( onDrawداخل آبجکت view
اختصاصی خود خودداری نمایید.

-6-13-3استفاده از  data structureهای کارامد
اندروید چندین نمونه با پیاده سازی های مختلف از کلاس های  Sparse*Arrayارائه می دهد .به
کد زیر توجه کنید.
;)(>Map<Integer, String> map = new HashMap<Integer, String

استفاده از این کد سبب ساخت آبجکت های غیر ضروری از نوع  Integerمی شود.
محیط اندروید جهت نگاشت مقادیر به دیگر آبجکت ها data structure ،های کارمدتری را در اختیار
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
به  HashMapاشاره کرد.
همان طور که در بالا نیز گفته شد ،ساخت آبجکت عملیات سنگین و هزینه بری بوده و تا حد امکان
می بایست از رخداد غیر ضروری آن جلوگیری نمود .زیرا به دنبال کاهش تعداد دفعات ایجاد آبجکت،
 garbage collectorنیز دفعات کمتری جهت مدیریت حافظه فراخوانده می شود.
جدول زیر مثال هایی از کاربرد  SparseArraysرا نمایش می دهد.

 Data structureهایی که از نظر مصرف حافظه بهینه هستند
Data structure
شرح
مقادیری از نوع عدد صحیح را به آبجکت ها نگاشت کرده و از ساخت
>SparseArray<E
آبجکت های  integerجلوگیری می کند.
مقادیر از نوع  integerرا به بولی ها ( )booleanنگاشت می کندSparseBooleanArray .
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مقادیر  integerرا به  integerها نگاشت می کند.

SparseIntArray

به منظور بهینه سازی مثال کاربردی فوق ،بهتر است از  data structureزیر استفاده نمایید.
;)(>SparseArray<String> map = new SparseArray<String
;)"map.put(1, "Hello

-14-6مدیریت bitmap
 Bitmapها (عکس های پیکسلی)  ،چنانچه در اندازه ی کامل و حقیقی بارگذاری شوند ،مقدار
زیادی از حافظه را اشغال خواهند کرد .توصیه می شود  bitmapها را فقط در اندازه ی مورد
نیاز بارگذاری کنید.
فرض کنید اپلیکیشنی طراحی کردید که تصویری در ابعاد  100x100 dpرا نمایش می دهد ،برای
این اپلیکیشن می بایست تصویر مربوطه را دقیقا در همین اندازه داخل حافظه بارگذاری نمایید.
یک روش معمول این است که با ارسال یک  flagبه  bitmap ،BitmapFactoryدلخواه را بدون
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 factor  می توانید با استفاده از متد زیر. می رساند2  اندروید تصاویر را به توان.نمایید
. محاسبه نمایید2 (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 دادview به
viewWidth = imageView.getWidth();
viewHeight = imageView.getHeight();
imageView.
imageView.setImageBitmap(
decodeSampledBitmapFromResource(getResources(), R.id.myimage, viewWidth, viewHeight));
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-15-6استفاده از Cache
-6-15-1استفاده از حافظه ی نهان
همان طور که می دانید فرایند ساخت آبجکت بسیار سنگین و هزینه بر است Cache .این امکان
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)
خودداری گردد .به عبارتی ،زمانی که شما آبجکتی را در حافظه بارگذاری می کنید ،می توانید این
حافظه را به عنوان  cacheو حافظه ی موقت برای میزبانی آبجکت ساخته شده در نظر بگیرید.
به عنوان مثال زمانی را در نظر بگیرید که تعدادی فایل تصویری را از اینترنت بارگیری می کنید.
در این لحظه ،جهت نمایش فایل های ذکر شده در یک لیست ،می بایست آن ها را به طور
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
صورت با کمبود حافظه مواجه خواهید شد .یک روش پیشنهادی این است که آبجکت هایی که
طولانی مدت در اپلیکیشن مورد استفاده قرار نگرفته اند را بازیافت نمایید.
محیط ( )platformاندروید از ( API 12ورژن  12کتابخانه های اندروید) کلاسی به نام  LruCacheرا
ارائه می نماید (لازم به ذکر است که این قابلیت در کتابخانه های پشتیبانی از ورژن های قبلی
اندورید support-v4 libraryنیز قابل دسترسی می باشد) .کلاس مزبور امکان پیاده سازی یک
 cacheجهت نگهداری آبجکت هایی که مدت طولانی مورد استفاده قرار نگرفته اند را فراهم می
سازد .به عبارت دیگر این کلاس یک  LRU cacheپیاده سازی می کند .در این  cacheتمامی اعضایی
که مدت ها از آخرین بار استفاده از آن ها می گذرد ،قرار می گیرند ( آبجکت هایی که کمترین
استفاده ی اخیر را داشته اند در این حافظه ی موقت جای می گیرند) .این  cacheظرفیت مشخصی
دارد و هنگامی که این ظرفیت پر می شود ،تمامی آیتم هایی که طولانی مدت مورد استفاده
قرار نگرفته اند بر حسب نیاز از این  cacheحذف می شوند .این قابلیت تصویر زیر نمایش داده
شده است.
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 را برای ذخیره ی موقتی فایل های تصویریLruCache مثال 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();
}
}

. استفاده از آن بسیار ساده می باشد،همان طور که در نمونه کد زیر مشاهده می کنید
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;)(>LruCache<String, Bitmap> bitmapCache = new LruCache<String, Bitmap

جهت اطلاع از ظرفیت حقیقی  ،cacheکافی است اندازه و ظرفیت کل حافظه ی قابل استفاده در
دستگاه میزبان را بررسی نمایید .برای این منظور می توانید از کلاس  MemoryClassاستفاده
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

-6-15-2پاک سازی cache
از  API 14این امکان برای شما وجود دارد که متد )( onTrimMemoryرا در کامپوننت های نرم
افزاری اندورید بازنویسی ( )overrideنمایید .این متد را اندروید فراخوانی نموده و به شما این
اجازه را می دهد تا زمانی که سیستم منابعی را جهت پردازش های پیش زمینه ای
( )foreground processلازم داشت ،محتوای حافظه را پاک سازی و آزاد نمایید.
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بخش اول :

تست بخش های مجزای اپلیکیشن های اندرویدی به
وسیله ی ابزار  / unit testingآزمایش کامپوننت های
اپلیکیشن اندروید با استفاده از ابزار jUnit
آموزش حاضر به شرح ( unit testingاجرای تست نرم افزاری بر روی بخش های مختلف پروژه به
صورت مجزا) با استفاده از ابزار  JUnit 4.xمی پردازد .این آموزش نحوه ی ایجاد تست های jUnit
را شرح داده و سپس استفاده از محیط برنامه نویسی  Eclipseرا در راستای نوشتن تست های نرم
افزاری لازم جهت کسب اطمینان از عملکرد صحیح بخش های مختلف اپلیکیشن را توضیح می
دهد.

-1-7هدف از نوشتن تست های نرم افزاری چیست؟
-7-1-1شرح مفهوم تست های نرم افزاری
تست اپلیکیشن ( )software testیک قطعه ی نرم افزاری (کد) هست که خود یک قطعه ی نرم
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
نوشته شده منجر به وضعیت مورد انتظار می شود (که به آن  state testingگویند) و یا مراحل
لازم (سلسه رخداد ها) به ترتیب رخ می دهند یا خیر (که به آن  behavior testingگویند).
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-7-1-2چرا استفاده از تست ها توصیه می شود؟
 Unit testبه 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.
در واقع با نوشتن و اجرای  unit testبر روی بخش های نرم افزاری به صورت مجزا این امکان فراهم
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
تست برای بخش های متعددی از اپ لیکیشن به برنامه نویس کمک می کند تا بعده ها بدون اینکه
مجبور به نوشتن تست های دستی ( )manual testشود ،بتواند قابلیت های نوین زیادی با عملکرد
صحیح به اپلیکیشن خود اضافه نماید.

-7-1-3فریم ورک های تست گیری ( )testing frameworksبرای Java
فریم ورک های تست گیری متعددی برای  Javaنوشته شده و در دسترس می باشد .از جمله ی
پرکاربرد و محبوب ترین آن ها می توان به  JUnitو  TestNGاشاره کرد.
مقاله ی حاضر بر روی نحوه ی استفاده از ابزار  JUnitمتمرکز می شود.

-2-7واژه ها و مفاهیم مرتبط با تست گیری
-7-2-1کد (یا اپلیکیشن) مورد تست Code Under Test /
کدی که تست بر روی آن اجرا می شود در اصطلاح ( Code Under Testکد مورد آزمایش) خوانده
می شود .حال اگر واحد مورد تست شما یک آپلیکیشن باشد ،در آن صورت application under
 testاطلاق خواهد شد.
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( Test fixture-7-2-2مقادیر ثابت تست)
 Test fixtureعبارت است از  stateثابت (اطلاعات مربوط به وضعیت) چند آبجکت که به عنوان
مقادیر پایه ( )baselineبرای اجرای تست بر روی بخش های مجزا نرم افزار مورد استفاده قرار می
گیرد .مقصود اصلی استفاده از  test fixtureاین است که محیط ثابت و مشخصی برای تست
وجود داشته باشد به طوری که نتایج  /خروجی حاصل تکرارپذیر باشد .می توان از آن به عنوان
پیش شرط های تست نیز نام برد .به عبارت دیگر ،هرچه که بایستی از قبل آماده باشد تا یک تست
اجرا شده و نتیجه ی مورد نظر را به عنوان خروجی انتظار داشت text fixture ،خوانده می شود.
به عنوان مثال text fixture ،می تواند یک رشته ی ثابت باشد که به عنوان پارامتر ورودی ثابت به
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.

-7-2-3شرح مفهوم  Unit testو تست بخش های مختلف نرم افزار (کد) به
صورت مجزا
 Unit testیک قطعه کد است که توسعه دهنده برای تست قابلیتی (کسب اطمینان از عملکرد
صحیح کد) از برنامه آن را نوشته و انتظار دارد که نتیجه ی (رفتار یا وضعیت) دلخواه را تولید کند.
آن درصدی از کل کد که مورد آزمایش قرار می گیرد ،در اصطلاح  test coverageاطلاق می گردد.
 Unit testمعمولا بخش یا قطعات (مستقل) کوچکی از برنامه را در سطح کلاس یا متد مورد
آزمایش قرار می دهند .لازم به ذکر است که  dependencyها و کتابخانه های خارجی را می بایست
از  unit testها حذف کرد .این کار را می توان با جایگزین کردن این کتابخانه ها با پیاده سازی و
بدنه ی تست یا آبجکت ساختگی که از پیش توسط  frameworkساخته شده ،انجام داد.
گفتنی است که  Unit testها کارایی چندانی برای تست رابط های کاربری پیچیده و تعامل داده
بین کامپوننت های نرم افزاری ندارند .برای این منظور بهتر است  integration testطراحی نمایید.
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( Integration test-7-2-4تست اپلیکیشن در  contextو بستر خودش)
 Integration testعبارت است از آزمایش اپلیکیشن در  contextو بستر کلی خودش به طوری که
برای تست نیازمند بخش های دیگر اپلیکیشن باشد (به عبارت دیگر آن قطعه هایی از کد که بر روی
بخش های دیگر تاثیر جانبی side effect/دارند) Integration test .بر روی رابطه و بخش های
مشترک چند کامپوننت نرم افزاری تمرکز می کند .این نوع تست همچنین اطمینان حاصل می کنند
که کل سیستم به درستی و مورد انتظار رفتار می کند و در این حین نیاز برای نوشتن و اجرای تست
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
مجموعه تست هایی ( )test suiteکه برای آزمایش و کسب اطمینان از عملکرد صحیح اپلیکیشن
نوشته اید ،لحاظ نمایید .از این جهت ،خروجی تست مربوطه مشابه تعامل مورد انتظار بین کاربر
و اپلیکیشن خواهد بود.

( Performance test-7-2-5تست های بررسی کارایی)
 Performance testیا تست های ارزیابی کارایی به طور مکرر برای بررسی میزان کارایی و مستند
سازی قدرت کامپوننت های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرند .تست ذکر شده را توسعه
دهنده برای این

می نویسد که میزان کارایی کد مورد آزمایش را در شرایطی که بار کاری سنگین

هست بررسی نموده و از بالا بودن بازده در هر شرایطی اطمینان حاصل کند.

 Behavior testing-7-2-6و State testing
تستی که بررسی می کند آیا متدهایی با پارامترهای ورودی مورد نظر فراخوانی شده اند یا خیر،
( interaction test )behavior testخوانده می شوند Behavior test .نتیجه ی متد فراخوانی
شده را اعتبار سنجی نمی کند.
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( State testتست وضعیت)  ،بر خلاف  ،behavior testدر بررسی و آزمایش رفتار اپلیکیشن مورد
تست خلاصه می شود.
چنانچه الگوریتم یا قابلیت های سیستمی را مورد آزمایش قرار داده اید ،در آن صورت تست شما
بایستی بر روی  stateمتمرکز شود ،نه تعامل بین کامپوننت ها.
در این تست ها غالبا از آبجکت های ساختگی ( )mockو ( stubکد جایگزین) کلاس های مرتبط
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.

-3-7سازماندهی تست
-7-3-1تست در کجا بایستی نوشته شود
 Unit testهای معمولی اغلب در پروژه ی مجزا یا پوشه ی اصلی ( )source folderجداگانه
جایگذاری

می شوند .این کار سبب می شود کد تست شده از کد اصلی جدا نگه داشته

شود.

-7-3-2کدام بخش نرم افزار بایستی تست شود
اينکه دقيقا می بايست چه بخش هايی تست شود ،يک موضوع بسيار بحث برانگيز است .برخی از توسعه دهندگان بر اين عقيده
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
ویژگی و قابلیت های جدید به اپلیکیشن خود اضافه نمایید ،آنگاه یک مجموعه تست قدرتمند و
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
تست برای متدهای  getterو  setterکه صرفا مقادیری را به فیلدهایی تخصیص می دهند ،تقریبا
بیهوده است .در واقع نوشتن تست برای تمامی دستورات داخل کد مشخصا بسیار زمان بر بوده
و تقریبا امری بی فایده می باشد چرا که شما اپلیکیشن را در بستر  JVMتست می کنید JVM .به
خودی خود  test caseهایی از پیش تعریف شده و مشخص دارد.
در صورت طراحی تست برای  code baseهایی که قبلا تستی برای آن ها نوشته نشده ،بهتر است
ابتدا برای آن بخش هایی از کد تست تهیه طراحی نمایید که دفعات رخداد خطا در گذشته در آن
ها زیاد باشد .سپس می توانید بر روی بخش های اساسی کد (اپلیکیشن) متمرکز شوید.

-4-7استفاده از JUnit
(JUnit framework -7-4-1فریم ورک انجام  unit testبر روی پروژه های
جاوا)
 JUnit 4.xدر واقع یک فریم ورک اجرای  unit testبر روی پروژه های جاوایی است که با استفاده
از  annotationها ،متدهایی که رفتارها و قابلیت های تست را به صورت جداگانه آزمایش می
کنند با علائم یا دستورهای خاص نشانه گذاری و معرفی می نماید .برای کسب اطلاعات بیشتر در
زمینه ی این فریم ورک تست گیری می توانید به آدرس  /http://junit.orgو
 https://github.com/junit-team/junitمراجعه نمایید.
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-7-4-2نحوه ی طراحی یک تست در فریم ورک تست گیری JUnit؟
 JUnit testدر حقیقت یک متد است که داخل کلاس تعریف شده و منحصرا برای منظور تست
مورد استفاده قرار می گیرد .کلاسی که میزبان متد مذکور می باشد در اصطلاح  test classنامیده
می شود .به منظور نوشتن یک تست بر مبنای  ،JUnit 4متد مورد نظر را با دستور
 @org.junit.Testداخل کلاس میزبان نشانه گذاری ( )annotateمی کنید.
این متد کد مورد آزمایش را اجرا می کند .می توانید از متد  assertکه خود  JUnitارائه می دهد
استفاده نمایید و یا از متدی که فریم ورک  assertدیگری فراهم می نماید ،بهره بگیرید .متد assert
در اصل برای بررسی نتیجه ی واقعی با نتایج مورد انتظار مورد استفاده قرار می گیرد .متدهایی
که به این صورت استفاده می شوند در اصطلاح تست گیری assert ،ها یا دستورات  assertخوانده
می شوند.
لازم است در دستورات  assertپیغام های معنی دار قرار دهید چرا که در صورت مواجه شدن با
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.

-7-4-3نمونه ای از JUnit test
کد زیر یک نمونه از پیاده سازی تست  JUnitرا نمایش می دهد .این تست فرض را بر این می
گذارد که کلاس  MyClassوجود داشته و متدی به نام ) multiply(int, initرا دربردارد.
;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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-7-4-4قرارداد/روش های نام گذاری تست های مبتنی بر JUnit
قراردادهای نام گذاری متعددی برای تخصیص اسم به تست های طراحی شده بر اساس فریم
ورک  JUnitوجود دارد .یک راه حل پر طرفدار افزودن پسوند " "-testبه اسم کلاس های تست
گیری ( )test caseو جایگذاری آن ها در پکیج جدید " "testمی باشد.
به طور کلی ،اسم تست باید درباره ی کاربرد و مورد استفاده ی آن توضیح دهد.در صورتی که
اسم تخصیص داده شده به تست ،مورد کاربرد آن را روشن بیان نماید ،دیگر نیازی به خواندن پیاده
سازی و محتوای کد نخواهد بود.
یک قرارداد ممکن و پرطرفدار استفاده از کلمه ی " "shouldدر اسم متد تست گیری می باشد.
برای مثال ،می توان به " "ordersShouldBeCreatedیا " "menuShouldGetActiveاشاره کرد.
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.

-7-4-5قراردادهای نام گذاری  JUnitبرای Maven
در صورت استفاده از سیستم کامپایل ( ،Maven )build systemبهتر است از " "Testبجای
" "Testsبه عنوان پسوند استفاده نمایید .سیستم کامپایل ( Mavenبه واسطه ی افزونه ی
 surefireخود) به صورت اتوماتیک و درون ساخته این کلاس ها را داخل  test scopeخود دربردارد.

-7-4-6مجموعه تست های )JUnit test suites( JUnit
در صورتی که چندین کلاس تست گیری برای اپلیکیشن نوشته باشید ،بد نیست تمامی آن ها را در
یک قالب واحد به نام  test suiteیا مجموعه تست بگنجانید .شایان ذکر است که اجرای test suite
به مثابه ی اجرای تمامی کلاس های تست گیری ،به ترتیب از قبل مشخص شده است که در
مجموعه تست تعریف شده اند.
 Test suiteیک مجموعه ی بزرگ از تست ها است که خود می تواند  test suiteهای دیگر را
دربرگیرد.
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نمونه کد زیر نحوه ی استفاده از  test suiteرا نمایش می دهد test suite .حاضر دو کلاس تست
گیری  MyClassTestو  MySecondClassTestرا شامل می شود .در صورت تمایل می توانید به
این کلاس های تست گیری ،کلا س دیگری اضافه نمایید .کافی است کلاس مورد نظر را به دستور
 @Suite.SuiteClassesالحاق 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
}

-7-4-7اجرای تست از طریق خط فرمانcommand line/
می توانید تست مورد نظر را خارج از محیط برنامه نویسی ( )IDEو به وسیله ی کدهای استاندارد
جاوا راه اندازی کنید .برنامه نویس قادر خواهد بود با ترکیب سیستم های کامپایلی ()build system
نظیر  Apache Mavenیا  Gradleبا یک ( Continuous Integration Serverهمچون )Jenkins
تست ها را به صورت خودکار و در فواصل زمانی منظم بر روی بخش هایی از نرم افزار به اجرا در
آورد.
کلاس  org.junit.runner.JunitCoreمتدی به نام )( runClassesرا ارائه می دهد .این متد به
توسعه دهنده امکان می دهد تا همزمان یک یا چند کلاس تست گیری ( )test classرا اجرا کند.
کلاس مزبور در خروجی آبجکتی از جنس  org.junit.runner.Resultبرمی گرداند .این آبجکت را می
توان جهت بازیابی اطلاعات مربوط به تست ها مورد استفاده قرار داد.
کلاس زیر نمایش می دهد چگونه می توان  MyClassTestرا اجرا نمود .این کلاس ،کلاس تست
گیری ( )test classشما را اجرا کرده و خطاهای ممکن را در  consoleدرج می نماید.
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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
}
}
}

کلاس حاضر را می توان مانند سایر برنامه های  javaدر خط فرمان اجرا نمود .کافی است فایل
 JARکتابخانه ی  JUnitرا به  classpathاضافه نمایید.

-5-7ساختارهای پایه ای فریم ورک JUnit
 Annotation-7-5-1های JUnit
 JUnit 4.xبا استفاده از  annotationهای خود ،متدهای تست گیری را علامت گذاری کرده و امکان
تنظیم اختصاصی آن ها را برای توسعه دهنده فراهم می آورد .جدول زیر لیستی از annotation
های مهم در فریم ورک  JUnitرا به نمایش می گذارد.
JUnit Annotations
Annotation

شرح

 Annotationحاضر نشانگر این است که متد مورد نظر ،یک متد
تست گیری  /آزمایشی است.
در صورتی که متد حاضر exception ،نام برده را صادر نکرد ،با
شکست مواجه می شود.
در صورتی که اجرای متد بیش از  100میلی ثانیه به طول انجامید ،با
شکست مواجه می شود.
این متد قبل از هر تست اجرا می شود .در واقع با استفاده از این
متد محیط برای تست گیری آماده می شود(عملیات ابتدایی همچون
خواندن داده های ورودی ،مقداردهی اولیه کلاس انجام می پذیرد).

@Test
)(public void method
= @Test (expected
)Exception.class
)@Test(timeout=100
@Before
)(public void method
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بعد از هر تست اجرا می شود .از این متد برای پاک سازی محیط
تست گیری (همچون حذف داده های موقتی ،بازگردانی تنظیمات
پیش فرض) استفاده می شود .بعلاوه قادر است با حذف ساختارهای
هزینه بر و سنگین در حافظه ،میزان استفاده از آن را کاهش دهد.
این متد یکبار قبل از اجرای تمامی تست ها اجرا می شود .متد مذکور
برای اجرای عملیات زمان بر ،برای مثال ،اتصال به دیتابیس مورد
استفاده قرار می گیرد .توابعی که با این  annotationنشانه گذاری
شده باشند ،می بایست برای کار (سازگاری) با  JUnitبه صورت
 staticتعریف شده باشند.
این متد یکبار ،پس از اینکه تمام تست ها انجام شده و به پایان
رسیدند ،اجرا می شود .با فراخوانی این متد ،عملیات پاک سازی
همچون قطع اتصال به دیتابیس صورت می گیرد .متدهایی که با
این  annotationنشانه گذاری شده اند ،می بایست جهت سازگاری با
 JUintبه صورت ( staticبا کلیدواژه ی  )staticتعریف شده باشند.
با درج این  annotationبالای متد ،متد تست گیری نادیده گرفته شده
یا غیرفعال می شود .این به خصوص برای زمانی که کدهای اصلی
تغییر یافته ولی  test caseهنوز متناسب با آن ویرایش و تنظیم
نشده ،یا اگر مدت اجرای تست بیش از حد طولانی شده باشد ،مفید
واقع می شود .توصیه می شود پارامتر اختیاری را نیز لحاظ نموده و
مقداردهی نمایید (چرا تست غیرفعال شده است).

@After
)(public void method

@BeforeClass
public static void
)(method

@AfterClass
public static void
)(method

@Ignore or
@Ignore("Why
)"disabled

-7-5-2دستورات Assert
 JUnitکلاسی به نام  Assert`classرا شامل می شود .این کلاس توابع  staticای را ارائه می دهد
که شرایط خاصی را چک می کنند .دستورات  assertمعمولا با  `assertآغاز می شوند .متد
 ، assertionخروجی واقعی تست را با مقدار مورد انتظار مقایسه می کند و چنانچه مقایسه با
شکست مواجه شد ،یک  AssertionExceptionصادر می کند.
جدول زیر این توابع را به صورت اجمالی همراه با شرح عملکرد هریک به نمایش می گذارد.
پارامترهای ذکر شده در ][ ،اختیاری بوده و از جنس  Stringهستند.

توابع assert
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شرح
تست با شکست مواجه شده و در خروجی پیغامی
اختیاری نمایش داده می شود .توسعه دهنده ممکن
است از این  annotationبرای غیرفعال کردن بخشی
از کد یا مانع از جرا شدن آن ،استفاده کند.
بررسی می کند آیا شرط بولی صحیح است یا خیر.
بررسی می کند آیا نتیجه ی شرط بولی غلط است یا
خیر.
تست می کند آیا دو مقدار با هم برابر هستند یا خیر.
توجه :درباره ی آرایه باید گفت که صرفا reference
آن بررسی می شود و محتوای آرایه ها مورد توجه
قرار نمی گیرد.
تست می کند آیا مقادیر  floatیا  doubleبا هم
مطابقت دارند یا خیر .پارامتر  toleranceتعداد ارقام
اعشاری است که باید یکسان باشند.
بررسی می کند آیا آبجکت مورد تست  nullهست یا
خیر.
بررسی کرده و اطمینان حاصل می نماید که آبجکت
 nullنباشد.
اطمینان حاصل می کند که هر دو متغیر به یک
آبجکت اشاره داشته باشند.
بررسی می کند که دو متغیر ،هر یک به آبجکت
جداگانه اشاره داشته باشند.

دستور
)fail(message
assertTrue([message,] boolean
)condition
assertFalse([message,] boolean
)condition
]assertEquals([message,
)expected, actual

]assertEquals([message,
)expected, actual, tolerance
)assertNull([message,] object
)assertNotNull([message,] object
assertSame([message,] expected,
)actual
]assertNotSame([message,
)expected, actual

-7-5-3ترتیب اجرای تست
فریم ورک اجرای تست  JUnitفرض را بر این می گذارد که تمامی متدهای آزمایشی ()test method
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.
از  JUnit 4.11به بعد ،به صورت پیش فرض توصیه می شود از ترتیب  deterministicو نه
 predictableبرای اجرای تست بر روی نرم افزار استفاده نمایید.
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می توانید با استفاده از یک  annotationمشخص کنید که متدهای تست گیری ()test method
بر اساس اسم متد مرتب شوند (در واقع بر اساس ترتیب حروف الفبا) .به منظور فعال سازی این
ویژگی،

بایستی

تست

کلاس

گیری

(class

)test

خود

را

با

) @FixMethodOrder(MethodSorters.NAME_ASCENDINGعلامت گذاری ()annotate
نمایید .همچنین می توانید با استفاده از پارامتر  MethodSorters.DEFAULTدر  ،annotationبه
ص ورت صریح ،حالت پیش فرض را تنظیم نمایید .بعلاوه می توانید از  MethodSorters.JVMکه
از تنظیمات پیش فرض  JVMاستفاده می کند ،بهره بگیرید که ممکن است از یک اجرا به اجرای
دیگر متفاوت باشد.

-7-5-4غیرفعال سازی تست ها
 @Ignoreاین امکان را فراهم می آورد که یک تست را به صورت  staticغیرفعال کرده و در
اصطلاح آن را در تست نادیده بگیرید .یا می توانید با استفاده از پارامترهای
 Assume.assumeFalseیا  Assume.assumeTrueیک شرط برای تست تعریف نمایید .در صورتی
که شرط نتیجه ی  trueبدهد و برقرار باشد ،پارامتر  Assume.assumeFalseتست مربوطه را
نامعتبر ( ) invalidمعرفی و نشانه گذاری می کند .چنانچه شرط نتیجه ی  falseبدهد ،پارامتر
 Assume.assumeTrueپس از ارزیابی تست ،آن را نامعتبر معرفی و علامت گذاری می کند .به
طور مثال ،دستور زیر یک تست را در سیستم عامل  Linuxرا غیرفعال می کند:
;))"Assume.assumeFalse(System.getProperty("os.name").contains("Linux

-6-7پشتیبانی محیط برنامه نویسی  Eclipseاز JUnit
-7-6-1ایجاد تست های JUnit
در صورت تمایل می توانید تست های  JUnitرا خود به صورت دستی بنویسید ،اما محیط کاری
 Eclipseاین امکان را برای شما فراهم می آورد تا تست های  JUnitرا به صورت ویزادی و طبق
یک روال از پیش تعیین شده تهیه نمایید.
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برای مثال ،می توان از ایجاد تست  JUnitیا یک کلاس تست گیری جهت آزمایش عملکرد کلاس از
پیش نوشته شده نام برد .برای این منظور بر روی کلاس جدید راست کلیک کرده ،کلاس مورد نظر
را از  Package Explorer_ viewانتخاب نمایید .سپس بار دیگر بر روی آن راست کلیک کرده و مسیر
 New ▸ JUnit Test Caseرا طی کنید.
در صورت تمایل می توانید این کار را به صورت ویزاردی و با استفاده از  JUnits Wizardsانجام
دهید .برای دستیابی به این راهنمای نصب ویزاردی ،کافی است مسیر رو به رو را دنبال کنید:
.File ▸ New ▸ Other… ▸ Java ▸ JUnit

-7-6-2اجرای تست های JUnit
محیط کاری  Eclipseبه توسعه دهنده این امکان را می دهد تا تست ها را به صورت تعاملی اجرا
کند.
به منظور اجرای یک تست ،کلاس تست گیری ( )test classرا انتخاب نموده ،سپس بر روی آن
راست کلیک کنید .حال گزینه ی  Run-as ▸ JUnit Testرا انتخاب کنید.
این کار  JUnitرا راه اندازی کرده و تمامی متدهای تست گیری ( )test methodرا داخل کلاس اجرا
می کند.
 Eclipseبه برنامه نویس اجازه می دهد تا با فشردن کلیدهای  Alt+Shift+Xبه 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.
به منظور مشاهده ی نتیجه ی تست  ،JUnitمحیط کاری  Eclipseیک ابزار به نام  JUnit viewرا
ارائه

می دهد .می توانید  unit testهای دلخواه خود را به صورت انفرادی در view

مذکور انتخاب نموده و پس از راست کلیک بر روی آن و انتخاب گزینه ی  ،Runآن ها را مجددا اجرا
نمایید.
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به صورت پیش فرض ،این  viewتمامی تست های موجود را به نمایش می گذارد .می توانید
این  viewرا طوری تنظیم نمایید که تنها تست های ناموفق ( )failedرا نمایش دهد.
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همچنین می توانید  viewرا طوری تنظیم کنید که تنها در صورت برخورد با یک تست ناموفق
فعال شود.
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توجه :محیط برنامه نویسی  Eclipseتنظیماتی مرتبط با اجرای تست ها ()run configurations
ایجاد می کند .جهت مشاهده و ویرایش آن ها می توانید به این صورت اقدام نماییدRun ▸ Run :
.Configurations… menu

-7-6-3استخراج و بازیابی تست های ناموفق و  stacktraceها
جهت بازیابی لیست مربوط به تست ناموفق ،بر روی نتیجه ی تست راست کلیک کرده و Copy
 Failure Listرا انتخاب نمایید .این کار سبب می شود تست های ناموفق و  stack traceها در
 clipboardکپی و درج شوند ( stack traceعبارت است فرایند ردیابی اجرای کدهای برنامه در
بخشی از حافظه به نام .)stack

-7-6-4امکان  static importدر فریم ورک JUnit
 Static importیک امکان است که به فیلدهایی که داخل کلاس به صورت  public staticتعریف
شده اند ،این اجازه را می دهد تا بدون ذکر اسم کلاس میزبان ،بکار برده شوند.
دستورات  assertفریم ورک مذکور ،برای اینکه قابلیت نوشتن دستورات تست گیری ( test
 )statementمختصر و بهینه را برای توسعه دهنده فراهم کنند ،معمولا به صورت public static
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تعریف می شوند .تکه کد زیر یک دستور  assertرا با دو حالت ممکن (با امکان  static importsو
یکی بدون  )static importبه نمایش می گذارد.
// 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

-7-6-5برنامه ی راهنما Wizard/برای ساختن مجموعه تست ()test suite
می توانید در محیط کاری  Eclipseو با امکاناتی که در اختیار شما قرار می دهد ،به راحتی یک
( test suiteمجموعه تست) ایجاد نمایید .برای نیل به این هدف ،ابتدا کلاس های آزمایشی و تست
گیری ( )test classکه می بایست در مجموعه ( )suiteگنجانده شود را از طریق کادر Package
 Explorerگزینش نموده ،در این کادر بر روی آن ها راست کلیک نمایید و سپس مسیر رو به رو را
طی کنید.New ▸ Other… ▸ JUnit ▸ JUnit Test Suite :

639
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

-7-6-6تست  exceptionو خطاها
) @Test (expected = Exception.classدارای قابلیتی محدودی است چرا که تنها قادر است یک
( exceptionخطا) را تست کند .به منظور تست کلی  exceptionها ،می توانید از الگوی تست
گیری ( )test patternزیر استفاده نمایید.
{ try
;)(mustThrowException
;)(fail
{ )} catch (Exception e
// expected
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// could also check for message of exception, etc.
}

-7-6-7تست نویسی برای افزونه ها ()JUnit Plug-in Test
توسعه دهنده می تواند با استفاده از تست های  JUnit Plug-inبرای افزونه های نرم افزاری خود
نیز تست طراحی کند .این تست ها در بستر  test runnerویژه راه اندازی شده که به یک نمونه ی
مستقل  VMبرای اجرا در محیط  Eclipseاحتیاج دارد .در واقع متدهای تست گیری محصور در
کلاس ( ،)test classداخل آن نمونه مجزا ( )instanceاجرا می شوند.

-7-7نصب JUnit
-7-7-1استفاده از  JUnitبا سیستم کامپایل Gradle
به منظور استفاده از  JUnitدر فایل  ،Gradle buildلازم است کتابخانه ()dependency
 testCompileرا به فایل  buildخود اضافه نمایید.
'apply plugin: 'java
{ dependencies
'testCompile 'junit:junit:4.12
}

-7-7-2استفاده از  JUnitبا سیستم کامپایل Maven
به منظور استفاده از  JUnitدر فایل  ،Maven buildمی بایست کتابخانه ( )dependencyزیر را
به فایل  pomخود اضافه نمایید.
><dependency
><groupId>junit</groupId
><artifactId>junit</artifactId
><version>4.12</version
></dependency
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-7-7-3استفاده از  JUnitدرون ساخته ی محیط کاری Eclipse
محیط برنامه نویسی  Eclipseبا یک ورژن خاص از  JUnitدر اختیار برنامه نویسان قرار می گیرد.
اگر از  Eclipseبرای ساخت و توسعه ی اپلیکیشن خود بهره می گیرید ،در آن صورت لزومی
ندارد افزونه یا محتوای جدیدی از اینترنت دانلود نمایید.

-7-7-4دانلود کتابخانه ی JUnit
اگر می خواهید کتابخانه ی  JUnitمورد استفاده را به صورت صریح کنترل کنید ،در آن صورت
کافی است فایل  JUnit4.x.jarرا از وب سایت زیر دانلود کنید .محتوای دانلود شدهjunit- ،
 4.*.jarرا دربردارد که همان کتابخانه ی  JUnitاست .این کتابخانه را به پروژه ی  Javaخود و
 classpathمورد نظر اضافه نمایید.
http://junit.org/

-8-7تنظیم محیط برنامه نویسی  Eclipseبرای استفاده از امکان
 static importکتابخانه ی JUnits
محیط کاری  Eclipseبه خودی خود همیشه قابلیت ایجاد دستورات  static importمربوطه را ندارد.
شما می توانید این محیط برنامه نویسی را طوری تنظیم نمایید که با استفاده از امکان code
 completionخود توابع معمول و پرکاربرد  JUnitرا وارد متن برنامه کرده و دستورات static
 importرا به صورت خودکار اضافه نماید .برای دستیابی به این هدف ،ابتدا پنجره ی Preferences
را از طریق  Window ▸ Preferencesباز نمایید و سپس مسیر رو به رو را طی کنیدJava ▸ :
.Editor ▸ Content Assist ▸ Favorites
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با استفاده از دکمه ی  New Typeدستورات زیر را به آن اضافه نمایید:
org.junit.Assert
org.hamcrest.CoreMatchers
org.hamcrest.Matchers





با این کار متدهای  assertFalse ،assertTrueو  assertEqualsرا مستقیما در Content Assists
قابل دسترسی و آماده ی استفاده می نمایید.
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اکنون شما می توانید با استفاده از ( Content Assistsکه با فشردن کلیدهای  Ctrl+Spaceبه
طور همزمان به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد) به راحتی متد و  importرا اضافه نمایید.

تمرین :استفاده از JUnit
آماده سازی پروژه
یک پروژه ی جدید به نام  com.vogella.junit.firstایجاد نمایید .سپس یک پوشه ی جدید به نام
 testدر پروژه ی مزبور ایجاد کنید .برای این منظور بر روی پروژه ی مورد نظر راست کلیک کرده،
 Propertiesرا انتخاب نمایید و این مسیر را طی کنید .Java ▸ Build Path :حال بر روی تب Source
کلیک نموده و آن را انتخاب کنید.
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دکمه ی  Add Folderرا کلیک کنید .پس از آن ،دکمه ی  Create New Folderرا فشار دهید .اسم
پوشه را  testانتخاب نمایید.

نتیجه در تصویر زیر به نمایش گذاشته شده است.
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توجه :در صورت تمایل می توانید با راست کلیک بر روی پروژه و انتخاب ،New ▸ Source Folder
یک پوشه ی اصلی جدید نیز اضافه نمایید.

-7-8-1ساخت یک کالس Java
در پوشه ی  ،srcپکیج  com.vogella.junit.firstرا ایجاد کرده و سپس کلاس زیر را به آن اضافه
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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}
}

-7-8-2ساخت و طراحی یک تست JUnit
بر روی کلاس جدید ،داخل کادر  ،Package Explorerراست کلیک نموده و سپس این مسیر را طی
نمایید.New ▸ JUnit Test Case :
در برنام ه ی راهنمای نصب (ویزارد) که در زیر مشاهده می کنید ،حتما دکمه ی رادیویی New
 JUnit 4 testرا فعال کرده و سپس پوشه ی  sourceرا بر روی  testتنظیم نمایید تا کلاس تست
در این پوشه ایجاد شود.
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بر روی دکمه ی  Nextکلیک کرده و متدهایی که می خواهید تست شوند را انتخاب نمایید.
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اگر کتابخانه ی  JUnitدر  classpathپروژه ی جاری قید نشده بود ،در آن صورت محیط کاری Eclipse
از شما می خواهد که حتما آن را اضافه نمایید .با این کار شما در واقع  JUnitو امکانات آن را به
پروژه ی خود اضافه می نمایید.
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.حال تست مورد نظر را با کد و محتوای زیر ایجاد نمایید
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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-7-8-2اجرای تست در محیط برنامه نویسی Eclipse
بر روی کلاس تست گیری ( )test classجدید راست کلیک کرده و سپس گزینه ی Run-As ▸ JUnit
 Testرا انتخاب نمایید.

نتیجه ی این تست ها در کادر ( JUnit )viewبه نمایش گذاشته می شود .در مثال حاضر ،طبق
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
(ضرب) با مشکل مواجه می شود .در واقع به جای انجام عملیات ضرب ،دو عدد را بر هم تقسیم
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.

-9-7تنظیمات و امکانات پیشرفته ی JUnit
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-7-9-1اجرای تست های دارای پارامتر مشخص ()Parameterized test
 JUnitاین 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.
بایستی کلاسی که قرار است پارامترهای مختلف به آن ارسال شوند را با دستور
) @RunWith(Parameterized.classعلامت گذاری نمایید.
چنین کلاسی (کلاس تست گیری) باید یک متد  staticدر خود داشته که با دستور @Parameters
نشانه گذاری شده باشد .این متد یک مجموعه آرایه ( )array collectionتولید کرده و در خروجی
بازمی گرداند .تک تک آیتم ها در این آرایه به عنوان پارامتر ورودی به متد تست گیری ( test
 )methodحاضر در این کلاس ارسال می شوند.
می توانید فیلدهای  publicرا با دستور  @Parameterنشانه گذاری نمایید و بدین سیله مقادیر
تستی (مقادیر یا پارامترهای آزمایشی) را داخل تست تزریق نمایید.
کد زیر نمونه ای از یک تست که پارامترهایی از بیرون به آن ترزیق می شوند را به نمایش می
گذارد .تست حاضر متد )( multiplyاز کلاس  MyClassرا که یک کلاس دورنی و  nestedداخل
کلاس میزبان می باشد را با ارسال پارامتر به آن ،به منظور تست ،آزمایش می نماید.
;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 ببریدconstructor(  تابع سازنده،@Parameter یا می توانید به جای استفاده از دستور
 لازم به ذکر است که تعداد المان.در این تابع مقادیر مورد استفاده در هر تست نگهداری می شود
های موجود در آرایه که متد مورد نظر (متدی که با دستور فوق نشانه گذاری شده باشد) ارائه می
 در واقع به ازای هر. بایستی با تعداد پارامترهای حاضر در تابع سازنده ی کلاس برابر باشد،دهد
پارامتر یک کلاس مستقل ایجاد شده و سپس مقادیر آزمایشی به واسطه ی تابع سازنده
.می شوند

) به کلاس مورد نظر فرستادهconstructor(

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 } };
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;)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
}
}
}

حال اگر این کلاس تست گیری ( ) test classرا اجرا کنید ،متد حاضر در آن هر بار با پارامتر تعریف
شده به صورت جداگانه اجرا می شود .به عنوان مثال ،در نمونه ی فوق متد تست گیری مورد نظر
سه بار اجرا می شود.
با مراجعه به آدرس اینترنتی  https://github.com/Pragmatists/JUnitParamsمی توانید با
روشی که نوشتن آن به مراتب آسان و معطف تر هست ،آشنا شوید.

-7-9-2دستور (@Rule )annotation
 Ruleهای کتابخانه ی  JUnitبه شما این امکان را می دهند تا رفتار و قابلیت های مورد نظر را به
تک تک تست های داخل کلاس تست گیری ( )test classاختصاص داده و اعمال کنید .می توانید
فیلدهایی که از جنس  TestRuleهستند را با  @Ruleنشانه گذاری نمایید .همچنین می توانید
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
توانید مشخص کنید که به هنگام اجرای کد آزمایشی ،انتظار دارید که کدام پیغام خطا
( )exception messageنمایش 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
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@Test
public void throwsIllegalArgumentExceptionIfIconIsNull() {
exception.expect(IllegalArgumentException.class);
exception.expectMessage("Negative value not allowed");
ClassToBeTested t = new ClassToBeTested();
t.methodToBeTest(-1);
}
}

 ها را پیاده سازی نموده و آن ها را به صورت آماده در اختیارrule  از قبل تعداد زیادی ازJUnit
 این امکان را به شما میTemporaryFolder  کلاس، به طور مثال.توسعه دهنده قرار می دهند
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 گذاردTemporaryFolder  نمونه ی زیر استفاده از پیاده سازی.شوند
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());
}
}

JUnit  های اختصاصی برایrule طراحی و تنظیم-7-9-3
 را پیادهTestRule  شما می بایست اینترفیس، های اختصاصی و دلخواه خودrule جهت نوشتن
 را در اختیار توسعه دهندهapply(Statement, Description)  متد، این اینترفیس.سازی نمایید
 نشانگر تستStatement  پارامتر. می باشدStatement قرار می دهد که خروجی آن نمونه ای از
 نیز تابعی است که اینStatement#evaluate()  است وJUnit runtime های موجود در بستر
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 توصیف گر تست های،Description  پارامتر.می کند

 اجرا، runtime تست ها را به هنگام

. اطلاعات مرتبط با تست ها را بخوانیدreflection فردی بوده و به شما اجازه می دهد تا از طریق
 قبل و بعد از اجرای، به اپلیکیشن اندرویدیlog نمونه ی زیر یک مثال ساده از افزودن دستور
.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 بهRule  کافی است یک فیلد که با،rule به منظور استفاده از این
.) خود اضافه نماییدtest class( کلاس تست گیری
@Rule
public MyCustomRule myRule = new MyCustomRule();
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 ها و دسته بندی تست هاCategory-7-9-4
 داخل دسته، هاannotation می توان تست ها را دسته بندی نموده و یا آن ها را بر اساس اسم
 مثال زیر بر اساس نکات و رهنمودهای منتشر شده.ی مورد نظر گنجاند یا از دسته ای حذف کرد
. می باشدJUnit 4.8 ی 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-10-7
Mocking/آبجکت
658
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برای اجرای تست بر روی بخش های مختلف پروژه ی نرم افزاری که همان  unit testingنیز خوانده
می شود ،گاه لازم است از  object mockingاستفاده نمایید .در این سناریو آبجکت واقعی با یک
آبجکت ساختگی که رفتار و عملکرد آبجکت مورد نظر را شبیه سازی می کند ،در طول اجرای تست
جایگزین می شود.
فریم ورک های متعددی برای ( mockingجهت تست نرم افزار) وجود دارد .به منظور کسب
اطلاعات بیشت ر در مورد فریم ورک های شبیه سازی و تست نرم افزار می توانید به آموزش
Mockito
EasyMock

تحت
تحت

آدرس
آدرس

http://www.vogella.com/tutorials/Mockito/article.html

یا

http://www.vogella.com/tutorials/EasyMock/article.html

مراجعه فرمایید.

بخش دوم :

ساخت و طراحی تست های  Unitو Instrumentation
جهت تست پروژه های اندرویدی
مبحث حاضر به شما آموزش می دهد چگونه می توانید برای اپلیکیشن های اندرویدی خود
 instrumentation & unit testطراحی نموده و از عملکرد صحیح بخش های مختلف پروژه خود
اطمینان حاصل نمایید .سپس برای شما شر ح می دهد چگونه این تست ها را در محیط کاری
 Android Studioو با استفاده از سیستم کامپایل  Gradleاجرا نمایید.
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برای یادگیری این بخش لازم است با برنامه نویسی اندروید آشنایی کافی داشته باشید.

-10-7مقدمه ای بر تست اپلیکیشن های اندرویدی
-7-10-1تست پروژه های اندرویدی
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
اینترنت ،استفاده ی کلی از سیستم و غیره  ...بستگی دارد .با توجه به آنچه گفته شد ،اشکال زدایی،
تست و بهینه سازی اپلیکیشن های اندرویدی بسیار مهم می باشد .انتخاب بخش هایی که باید
تست شوند نیز حائز اهمیت بوده ،به شما کمک می کند تا اپلیکیشن اندرویدی خود را بهبود
ببخشید و در آینده عملیات تعمیر و نگهداشت آن را آسان می سازد.
از آنجایی که امکان تست اپلیکیشن های اندرویدی بر روی تمامی دستگاه ها (با تنظیمات و سخت
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
دستگاهی با پایین تر ین قدرت سخت افزاری تست نمایید .هرچند بد نیست که اپلیکیشن مورد نظر
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
و مطمئن شوید که برنامه ی تحت موبایل شما با این پیکربندی نیز کاملا سازگار است.
 Unit testingاپلیکیشن های اندرویدی می تواند به گروه های زیر تقسیم شود:


( Local unit testتست در بستر دستگاه مجازی جاوا) – تست هایی که می توان آن ها را
در بستر  JVMاجرا کرد در اصطلاح تست های  localخوانده می شوند .تا حد امکان بهتر
است از تست های  localبرای تست نرم افزار خود بهره بگیرید .تست های  localبه این
علت که بر روی  JVMاجرا

می شوند ،از لحاظ زمانی به خصوص نسبت به تست
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هایی که بر روی دستگاه واقعی اندروید اجرا

می شوند ،سریع تر به انجام می

رسند.


( Instrumented unit testتست بر روی دستگاه واقعی اندروید) – تست هایی که بر روی
یک سیستم واقعی اندروید انجام می شود .اگر می خواهید کدی را امتحان کنید که به API
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.

-7-10-2بخش هایی که در تست نرم افزاری ،تمرکز بر روی آن قرار می گیرد
توصیه می شود در تست نرم افزار تمرکز خود را بیشتر بر روی آزمایش و کسب اطمینان از عملکرد
صحیح منطق ( )logicاپلیکیشن قرار دهید.
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توصیه می شود تست اپلیکیشن خود را بر اساس قاعده ی زیر طراحی نمایید:
 70-80 % .1از کل تست را به  unit testاختصاص دهید تا بدین وسیله  stabilityو ثبات
 code baseتضمین شود.
 20-30 % .2از تست را به صورت  functionalطراحی نموده و از کارکرد صحیح کد اطمینان
کامل حاصل نمایید.
 .3و در صورتی که اپلیکیشن شما با کامپوننت هایی از سایر اپلیکیشن ها زیاد تعامل دارد،
بخشی از کل تست را به صورت  cross functionalتعبیه نمایید.

در تست اپلیکیشن باید به این امر نیز توجه داشته باشید که آیا تنها خود اپلیکیشن مورد آزمایش
قرار

می گیرد یا رابطه ی ( )integrationاپلیکیشن با اپلیکیشن های دیگر نیز مورد بررسی

قرار گرفته و آزمایش می شود .در صورتی که تنها خود اپلیکیشن مورد آزمایش است ،می توانید
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از فریم ورک های اجرای تست استفاده نمایید که تنها به دانش جزئی از اپلیکیشن ها برای مثال
 view IDها احتیاج است.

-7-10-3پیش شرط های تست گیری ()testing preconditions
بد نیست در تست اپلیکیشن های اندرویدی خود متدی به نام )( testPreconditionsداشته
باشید که پیش شرط تمامی تست ها را بررسی می کند .چنانچه این متد در انجام وظیفه ی خود
موفق نباشد ،بلافاصله پی می برید که فرض یا پیش شرط های دیگر تست ها نیز نقض شده
است.

 ATSL-7-10-4و تست اپلیکیشن با ابزار JUnit 4
) Android Testing Support Library (ATSLبه شما اجازه می دهد تا اپلیکیشن خود را با یک
 test runnerسازگار با  JUnit 4مورد آزمایش قرار دهید .می توانید  unit testهای اپلیکیشن خود
را بر روی  JVMو به صورت محلی اجرا نمایید یا آن را در بستر دستگاه واقعی اندروید ( Android
 )runtimeراه اندازی کنید .علاوه بر آن Google ،یک فریم ورک اجرای تست بر روی  UIبه نام
 Espressoتعبیه نموده که به شما امکان توسعه ی تست های رابط کاربری را می دهد.
برای فراهم آوردن امکان تست نرم افزار در محیط دستگاه مجازی جاوا ( ،)JVMافزونه ی Gradle
یک نسخه ی خاص از فایل  android.jarرا ارائه می نماید (این فایل تحت عنوان Android
 mockable jarنیز شناخته می شود) .فایل نام برده در اختیار کل  unit testقرار گرفته تا تمامی
فیلدها ،متدها و کلاس ها در دسترس و قابل استفاده باشند .لازم به ذکر است که فراخوانی هر
یک از توابع  ،mockable JARبه صورت پیش فرض ،منجر به صدور خطا ( )exceptionمی شود.
بنابراین اگر کلاس های شما توابع کتابخانه ای اندروید ( )Android APIرا فراخوانی نمی کنند ،شما
می توانید از فریم ورک تست گیری ( JUnitیا هر فریم ورک دیگری که برای تست اپلیکیشن های
جاوا ارائه شده) بدون محدودیت استفاده نمایید .چنانچه به توابع کتابخانه ای اندروید ( android
 )APIوابستگی ( )dependencyدارید (مجبورید از کتابخانه ها و کلاس های Android API
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استفاده نمایید) ،در آن صورت این وابستگی ها در کد شما بایستی (برای  unit testها) از طریق
فریم ورک های ( mockingفریم ورک های ساختگی همچون  )Mockitoجایگزین و جبران گردد.
برای مشاهده ی اطلاعات بیشتر جهت فعال سازی مقادیر بازگشتی برای متدهای ساختگی و شبیه
سازی شده از فایل  mockable.jarاندروید ،به این آدرس مراجعه نماییدActivating default :
.return values for mocked methods in android.jar
 Android Testing Support Libraryاین قابلیت را در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد تا تست
های نرم افزاری برای اپلیکیشن های خود طراحی کند .کتابخانه ی مذکور ،AndroidJUnitRunner
فریم ورک تست گیری  Espressoو  UI Automatorرا شامل می شود.
 AndroidJUnitRunnerامکان ساخت و اجرای تست های  JUnit 4را فراهم می کند ،در حالی که
چارچوب تست گیری  Espressoبرای طراحی تست ویژه ی لایه ی  UIنرم افزار مناسب می باشد.
با استفاده از  UI Automatorنیز برنامه نویس قادر خواهد بود تست های  cross functionalبرای
اپلیکیشن اندرویدی طراحی نماید.
 AndroidJunitRunnerتوابع کتابخانه ای لازم برای اجرای تست نرم افزاری بر روی دستگاه حقیقی
اندروید ( )Instrumentation APIرا در قالب کلاس  InstrumentationRegistryدر اختیار توسعه
دهنده قرار


می دهد.

)( InstrumentationRegistry.getInstrumentationتابعی است که در خروجی
 instrumentationفعلی و در حال اجرا را برمی گرداند.



)( InstrumentationRegistry.getContextتابعی است که در خروجی  Contextپکیج
 instrumentationجاری را بازگردانی می نماید.



)( InstrumentationRegistery.getTargetContextمتدی است که  Contextاپلیکیشن
مقصد را بازگردانی می نماید.



)( ،InstrumentationRegistry.getArgumentsیک کپی از مجموعه یا  Bundleآرگومان
هایی که به این  instrumentationارسال شده را در خروجی بازمی گرداند .این تابع زمانی
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به کار شما

می آید که بخواهید به آرگومان های  command lineارسال شده به

 instrumentationبرای تست خود استفاده نمایید.
برای دسترسی و مدیریت  lifecycleنیز می توانید از کلاس ActivityLifecycleMonitorRegistry
استفاده نمایید.

-11-7ساختار پروژه ی اندرویدی و ایجاد پوشه ی تست
-7-11-1سازماندهی پروژه ی اندرویدی برای تست
برای سازمان دهی پروژه های تست اپلیکیشن ،توسعه دهندگان معمولا از قرار داد خاصی پیروی
می کنند .جهت سازمان دهی کد اپلکیشن ،در این پروژه های اندرویدی توصیه می شود که از
ساختار عنوان شده در زیر استفاده نمایید .این ساختار را ویزارد پروژه ی اندروید نیز به صورت
جداگانه ارائه می دهد.
اگر از این قرارداد پیروی کنید ،بی شک سیستم کامپایل اندروید ( )Android build systemقادر
خواهد بود تست شما را به صورت خودکار بر روی دستگاه مورد نظر ( JVMیا دستگاه واقعی
اندروید) اجرا کند.

-7-11-2برطرف کردن خطای ""error duplicate files in path
در صورت برخورد با این خطا"error duplicate files in path. Path in archive: LICENSE.txt":
،

می توانید با افزودن قطعه کد زیر به فایل  ، app/gradle.buildبه راحتی خطای مزبور را

برطرف نمایید.
{ android
{ packagingOptions
'exclude 'LICENSE.txt
}
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}

-12-7اجرای  Unit testبر روی JVM
-7-12-1اجرای  Unit testبر روی نرم افزار در بستر Android runtime
 Androidبرای تست هایی که (به صورت  )localدر محیط  JVMیا در بستر دستگاه واقعی اندروید
( )Android runtimeاجرا می شوند ،واژه ی  unit testsرا بکار می برد.
 Unit testعبارت است از تستی که عملکرد و قابلیت یک کامپوننت نرم افزاری را به صورت جداگانه
مورد آزمایش قرار می دهد.
اپلیکیشنی را در نظر بگیرید که در آن دکمه ای داخل یک  ،activityسبب فعال سازی و اجرای
 activityدیگری می شود unit test .ای که برای اپلیکیشن نوشته می شود ،بررسی می کند آیا
 intentمورد نیاز (برای راه اندازی  activityدوم) صادر می شود یا خیر Unit test .کاری با اینکه آیا
 activityدوم در نتیجه ی فراخوانده شدن  intentاجرا می شود یا خیر ،ندارد.
 Unit testها بر اساس ورژن ویرایش شده از کتابخانه ی اندروید  android.jarاجرا می شوند .در
این ویرایش تمامی  modifierهای  finalحذف شده اند .این امر به شما امکان می دهد تا از
کتابخانه های شبیه سازی و ایجاد آبجکت های ساختگی ( )mocking libraryهمچون Mockito
بهره بگیرید.

-7-12-2محل جایگذاری  unit testها در پروژه ی اندرویدی
همان طور که قبلا ذکر شد unit test ،های پروژه ی اندروید باید در پوشه ی  app/src/testقرار
داده شوند.
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-7-12-3کتابخانه ها dependency/های الزامی در فایل Gradle build
برای استفاده و اجرای تست های  JUnitبر روی کامپوننت های نرم افزاری مربوط به اپلیکیشن
خود ،بایستی آن ها را در قالب ( dependencyکتابخانه) به فایل  Gradle buildخود 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
}

-7-12-4اجرای  unit testها از طریق سیستم کامپایل Gradle
 Unit testهای خود را با فراخوانی دستور  gradlew testاجرا نمایید.

-7-12-5اجرای  unit testها از محیط کاری Android Studio
به منظور اجرای یک  ،unit testبر روی کلاس تست گیری ( )test classدر پنجره ی Project
راست کلیک کرده و سپس گزینه ی  Runرا انتخاب نمایید.
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-7-12-6محل قرارگیری نتایج و گزارش های مربوط به تست ()test reports
گزارش ها و نتایج مربوط به تست در پوشه ی app/build/reports/tests/debug/`directory
ایجاد

می شوند .فایل  `index.htmlاطلاعاتی درباره ی هر یک از صفحات تست فراهم

آورده و به آن ها جهت مشاهده ی اطلاعات بیشتر لینک می دهد.
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-7-12-7فعال سازی مقادیر بازگشتی پیش فرض متدهای ساختگی
( )mocked methodsدر فایل android.jar
به طور پیش فرض ،فراخوانی هر یک از توابع موجود در فایل  android.jarسبب رخداد خطا
( ) exceptionمی شود .این وضعیت پیش فرض باعث می شود که  unit testها تنها کد شما را
تست کنند و به هیچ یک از رفتار خاص محیط یا بستر اجرای اندروید ( )Android platformوابسته
نباشند .در صورت نیاز به تنظیم اختصاصی یک قابلیت یا رفتار خاص ،کافی است از فریم ورک
های شبیه ساز ( )mocking frameworkجهت جایگزینی این متدها و فراخوانی آن ها استفاده
نمایید.
همچنین می توانید به سیستم کامپایل  Gradleدستور بدید که به عنوان خروجی متدهای فراخوانی
شده ،مقادیر پیش فرض مورد نظر را بازگردانی نمایند .برای این منظور کافی است تنظیمات زیر
را در فایل  Gradle buildاپلیکیشن خود لحاظ نمایید.
{ android
// ...
{ testOptions
unitTests.returnDefaultValues = true
}
}

تمرین :طراحی  unit testجهت تست اپلیکیشن
مرحله ی آماده سازی :ساخت پروژه ی اندروید
پروژه ی اندرویدی خود را بر اساس برنامه ای که در مباحث قبلی ساختید ( Android temperature
 ،)converterطراحی نمایید.

تمرین :ساخت unit test
هدف از انجام این تمرین
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. برای پروژه ی اندرویدی خود بنویسیدJUnit4 طی تمرین حاضر قادر خواهید بود یک تست

JUnit  کتابخانه ی/ dependency افزودن-7-12-8
 اگر پوشه ی. جایگذاری نماییدapp/build.gradle  را در فایلJunit  یا کتابخانه یDependency
 در آن صورت بایستی طبق فرایندی که قبلا توضیح داده شد، در پروژه ی شما موجود نبودtest
) را طی نموده و پوشه ی موردAndroid Studio) (نحوه ی ساخت پوشه ی تست در محیط کاری
.نیاز را ایجاد نمایید
dependencies {
// Unit testing dependencies
testCompile 'junit:junit:4.12'
}

ساخت و طراحی تست
) زیر را داخل کلاسtest method(  دو متد تست گیری،app/src/test در پوشه ی
. تعریف نماییدConverterUtil

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
}
}

-7-12-9اجرای  unit testبر روی پروژه
بد نیست با تست  unit testهایی که برای بخش های مختلف پروژه ی خود نوشته اید ،اطمینان
حاصل نمایید که تست ها به درستی پیاده سازی شده اند .تست های شما بایستی طبق انتظار به
درستی اجرا شوند.

-13-7طراحی  instrumentation testبرای اجرای تست بر روی
اپلیکیشن در بستر دستگاه حقیقی اندروید

Instrumentation test-7-13-1
 APIیا توابع کتابخانه ای تست گیری اندروید  hookهایی را برای وصل شدن به کامپوننت های نرم
افزاری و  lifecycleاپلیکیشن اندروید فراهم می آورند ( hookمکان یا  interfaceای است که در
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
وظیفه ی آن بررسی این است که هر چند وقت یکبار یک مسیر منطقی داخل اپلیکیشن مورد نظر
طی می شود).
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این  hookها در اصطلاح  instrumentation APIخوانده شده و به تست های شما این اجازه را
می دهد تا اداره ی  lifecycleو  eventهای مرتبط با تعامل کاربر را بدست بگیرند.
در شرایط معمولی ،اپلیکیشن نمی تواند  eventهای مربوط به  lifecycleرا کنترل کند و در این
برهه کاربر مدیریت جریان یا روند اپلیکیشن را بدست می گیرد .برای مثال ،زمانی که سیستم
اندروید کامپوننت  activityاپلیکیشن را اجرا می کند ،در واقع متد )( onCreateفراخوانده می
شود .یا هنگامی که کاربر دکمه ای را در نمایشگر فشار می دهد ،کد مربوطه از اپلیکیشن
فراخوانده و اجرا می شود .توسعه دهنده می تواند با بهره گیری از توابع کتابخانه ای
 ، Instrumentationرخدادهایی از این دست را با اجرای کد آزمایشی ( )test codeخود اداره کند.
سپس می تواند متد )( finishرا صدا زده activity ،را مجددا اجرا کند و بدین وسیله مطمئن شود
که اطلاعات مربوط به وضعیت ( activity )instance stateمزبور پس از راه اندازی مجدد
بازگردانی می شوند یا خیر.
 Unit testهایی که زیرمجموعه ی  instrumentationهستند ،همان طور که پیش تر نیز ذکر شد،
بجای ( JVMدستگاه مجازی جاوا) ،بر روی دستگاه های حقیقی اندروید یا در بستر نرم افزار شبیه
ساز ( ) emulatorاجرا می شوند .این تست ها به دستگاه واقعی اندروید و منابع آن دسترسی
داشته و برای اجرای تست بر روی کامپوننت های مجزای نرم افزار و انجام  unit testبسیار ساده
می باشند .همان طور که می دانید ،تست قابلیت های اپلیکیشن به واسطه ی  unit testبا بهره
گیری از فریم ورک های شبیه سازی ( )mocking frameworksبه راحتی امکان پذیر نمی باشد .به
عنوان مثال می توان به تستی اشاره کرد که کد و پیاده سازی یک  Parcelableرا آزمایش کرده و
سعی می کند از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل نماید.
کلاس تست گیری که مبتنی بر  instrumentationمی باشد ،این امکان را به شما می دهد تا
 eventهای اصلی ( eventهای مربوط به نمایشگر )touch event/را به اپلیکیشن مورد تست
ارسال نمایید.
با وجود فریم ورک های تست گیری همچون  Espressoکه قابلیت آزمایش  UIرا فراهم می آورند،
توسعه دهنده به ندرت مجبور می شود تا مستقیما از  instrumentation APIاستفاده نماید.
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-7-13-2سیستم اندروید چگونه تست ها را اجرا می کند
( Test runnerکلاس تست گیری) پایه برای اجرای تست های نرم افزاری بر روی اپلیکیشن های
اندرویدی InstrumentationTestRunner ،است .این کلاس تمامی متدهای تست گیری را اجرا
کرده و در حافظه بارگذاری می نماید .سپس به واسطه ی  instrumentation APIبا سیستم
اندروید ارتباط برقرار می کند .زمانی که تستی را جهت آزمایش اپلیکیشن اندرویدی خود اجرا می
کنید ،سیستم اندروید تمامی فرایندهای مربوط اپلیکیشن مورد آزمایش (که در حال تست شدن
هستند) را از حافظه پاک کرده و متعاقبا یک نمونه ( )instanceجدید از آن را در حافظه بارگذاری
می کند .لازم به توضیح است که کلاس مزبور اپلیکیشن را راه اندازی نمی کند ،بلکه این امر،
وظیفه ی متدهای تست گیری می باشد .به عبارت دیگر این متد تست گیری است که اداره ی
 lifecycleکامپوننت های نرم افزاری را بدست می گیرد.
کلاس تست گیری مورد نظر ،به هنگام راه اندازی و مقداردهی اولیه ( ،)initializationهمچنین
متد )( onCreateمربوط به اپلیکیشن و  activityمورد تست را صدا می زند.

-7-13-3شبیه سازی رفتار آبجکت ها در اندروید (ایجاد آبجکت های ساختگی
جهت تست)
توسعه دهنده برای اجرای تست های  instrumentationبر روی نرم افزار اندرویدی خود ،همچنین
می تواند از فریم ورک شبیه سازی ( Mockito )mocking frameworkاستفاده نماید .با بهره
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
افزاری اندروید ( )Android frameworkکلاس های شبیه سازی  mocking classes /را ویژه ی
تست بخش های اپلیکیشن ارائه می دادند .اما امروزه با وجود  Mockitoاین کلاس ها دیگر کاربردی
ندارند.

673
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

instrumentation محل قرارگیری تست های-7-13-4
 ها بایستیunit test ،)همان طور که قبلا توضیح داده شد (در بخش سازماندهی پروژه و تست ها
. قرار گیردapp/src/androidTest/java در پوشه ی

 داخلtestInstrumentationRunner  ها وdependency تعریف-7-13-5
Gradle buildفایل
 (کتابخانهdependency  می بایست، برای اپلیکیشن های اندرویدی خودJUnit جهت استفاده از
 علاوه بر آن لازم است. اضافه نماییدGradle build ی مورد نیاز) را به فایل
 را نیز در قالب کلاسandroid.support.test.runner.AndroidJUnitRunner
. تعریف نماییدbuild  داخل فایلtestInstrumentationRunner
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 گذاریRunWith(AndroidJUnit4.class) توصیه می شود تست را با دستور
 بنابراین اگر.) می کندextend(  ارث بری می کندJUnit4  ازAndroidJUnit4 .) نماییدannotate(
 دیگر لزومی ندارد، استفاده نماییدActivityTestRule  وjunit4 ساختار نگارشی خالص/syntax از
 اما در صورتی که لازم باشد تست های فریم. فوق نشانه گذاری نماییدannotation تست را با
 استفاده از آن الزامی خواهد، اجرا نماییدJUnit4  وActivityTestRule  را همراه باEspresso ورک
.بود
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-7-13-7اجرای  unit testاز طریق سیستم کامپایل Gradle
 Unit testرا با فراخوانی دستور  gradlew connectedCheckاجرا نمایید.

-7-13-8اجرای  unit testاز داخل محیط برنامه نویسی Android Studio
بر روی کلاس تست گیری در پنجره ی  Projectراست کلیک کرده و سپس گزینه ی  Runرا انتخاب
نمایید.

-7-13-9محل جایگذاری گزارش های تست
گزارش های تست در پوشه ی  app/build/reports/androidTests/connected/جایگذاری می
شود.
فایل  index.htmlاطلاعات مختصری درباره ی تست ارائه داده و به تمامی صفحات آن لینک می
دهند.

-7-13-10نحوه ی جایگزین کردن بخش های اپلیکیشن با
 instrumentation testها
می توانید برای اجرای تست های مبتنی بر  instrumentationو جایگزین کردن کلاس اپلیکیشن (با
تست های  ،)instrumentationکلاس  AndroidJUnitRunnerو  newApplicationرا بازنویسی
( )overrideنمایید.
;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) نماییدbuild.gradle  را در فایلtest runner همچنین لازم است این
android {
/// more
testInstrumentationRunner "com.vogella.android.daggerjunitmockito.MockTestRunner"
}
/// more
}

 شبیه سازی و کسب اطمینان از عملکرد صحیح قابلیت دسترسی:تمرین
)Mocking file access( به فایل
هدف از این تمرین
لازم نیست این کلاس را در اپلیکیشن اندرویدی خود بکار ببرید و در اینجا تنها به منظور نمایش
. بکار برده شده استunit test  درMockito نحوه ی استفاده از

ایجاد کالسی جهت تست گیری-7-13-11
پکیج

با

ای

پروژه

یا

و

خود

ی

آماده

اندرویدی

اپلیکیشن

در

. کلاس زیر را پیاده سازی نمایید،com.vogella.android.testing.mockitocontextmock
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
}
}
}

 جدیدunit test ساخت-7-13-12
 جدیدunit test  یک،Mockito )mocking framework( با استفاده از فریم ورک شبیه سازی
:بنویسید که موارد زیر را بررسی می کند
. دقیقا یکبار فراخوانی شودopenFileOutput .1
. حداقل دوبار صدا زده شودwrite()  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
}
}
}

-14-7اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای تست بر روی اپلیکیشن
های اندرویدی
-7-14-1کالس های assert
توابع کتابخانه ای اجرای تست ( )Android testing APIبر روی اپلیکیشن های اندرویدی ،علاوه بر
 ،JUnit Assertدو کلاس دیگر به نام های  MoreAssertsو  ViewAssertsارائه می دهد.

 Test group-7-14-2ها (گروه بندی تست ها)
دستورات  `@MediumTest ،@SmallTestو  `@LargeTest`annotationsامکان گروه بندی
تست ها را برای توسعه دهنده فراهم می کنند .به عبارتی روشن تر این قابلیت توسعه دهنده را
قادر می سازد تا تست ها را بر اساس ویژگی خاصی گروه بندی نماید .برای مثال تنها آن دسته از
تست هایی را بر روی نرم افزار اجرا کند که زمان اجرای آن ها چندان طولانی نیست یا تست هایی
که زمان اجرای آن ها طولانی هستند را بر روی سرویس دهنده ی  continuous integrationبه
اجرا بگذارند ( Continuous integrationبه یک سری روش گفته می شود که طی آن سلامت نرم
افزار به طور دایم تضمین می شود ،به طوری که خورده تغییرات افرا ِد درگیر در پروژه باعث رخداد
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

 InstrumentationTestRunnerرا به واسطه ی افزونه ی ( Gradle )plug-inتنظیم نمایید .کد
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می دهد که با دستور  @SmallTestsعلامت

زیر نمونه ای از فایل  build.gradleرا نمایش

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....
}
}

-7-14-3فیلتر کردن تست
می توانید تست های نرم افرازی خود را با  annotationها نشانه گذاری کرده و از این طریق تست
های مزبور را فیلتر نمایید (برای مثال شرایطی که تست در آن اجرا می شود را دقیق مشخص
کنید) .در واقع کلاس اجرای تست های نرم افزاری اندروید ( )android test runnerبه شما امکان
می دهد این تست ها را به وسیله ی  annotationهای زیر ،محدود ساخته و صریحا مشخص کنید
که تست با چه شرایطی بایستی اجرا شود.
 Annotationهای فیلتر و محدود سازی تست
شرح کاربرد
تعیین می نماید که تست تنها بایستی بر روی دستگاه های واقعی
اندروید اجرا شود .چنانچه محیط اجرای تست شبیه ساز باشد ،تست به
واسطه ی این  annotationاجرا نخواهد شد.

Annotation
@RequiresDevice
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)@SDKSupress(minSdkVersion=18

@SdkSupress

-7-14-4دستور @FlakyTest
می توانید با استفاده از دستور  @FlakyTestبه سیستم اندروید اعلان نمایید که تست را در صورت
عدم موفقیت ،بار دیگر اجرا کند Annotation .ذکر شده ،یک  attributeبه نام  toleranceدارد که
با مقدار دهی آن می توانید تعیین نمایید که تست پس از چندبار ناموفق بودن در اجرا failed ،در
نظر گرفته شده و دیگر تکرار نشود.

تمرین :تست lifecycle
هدف از این تمرین
در این تمرین ،استفاده از فریم ورک تست گیری نرم افزار در بستر دستگاه حقیقی اندروید
( )instrumentation testبه صورت عملی نمایش داده شده است .البته برای چنین تستی ،بهتر
است از فریم ورک های سطح بالاتر همچون  Espressoاستفاده نمایید.

ایجاد پروژه و تست آن
یک پروژه و  activityجدید به ترتیب به نام های  com.vogella.android.test.simpleactivityو
 MainActivityتعریف نمایید.
حال  activityدیگری به نام  SecondActivityتعریف نموده و به پروژه ی نام برده اضافه نمایید.
این  activityبایستی از یک  layoutاستفاده نموده و حداقل یک آبجکت  TextViewدربرداشته
باشد id .این آبجکت بایستی بر روی " "resultTextتنظیم شده و  textآن با ""Started
مقداردهی شده باشد.
یک فیلد  EditTextبه فایل  layoutکلاس  MainActivityاضافه نمایید.
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 اضافه، می باشدMainActivity  ای که مورد استفاده ی کلاسlayout یک آبجکت دکمه به فایل
. بایستی اجرا شودactivity  دومین، زمانی که دکمه کلیک می شود.نمایید
. قرار دهیدintent  داخل آبجکت،" به عنوان کلید آنtext"  را با استفاده ازEditText فیلد متنی
 (اطلاعات اضافی که بین دوextra  را به عنوانhttp://www.vogella.com پس از آن رشته ی
 مبادلهactivity
intent.putExtra("URL",  (به وسیله ی دستور،" به عنوان کلیدURL" می شود) با انتخاب
. قرار دهیدintent ") داخل آبجکتhttp://www.vogella.com");
. را مشاهده می کنیدMainActivity 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 نماییدinstrumentation test یک
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());
}
}

event  جهت ایجاد و ارسال شبهMonkey استفاده از ابزار-15-7
به دستگاه
monkey توضیحی درباره ی ابزار-7-15-1
 است که بر روی محیط شبیه ساز یا دستگاه حقیقی اندرویدcommand-line  یک ابزارMonkey
 هایی که توسط کاربرevent اجرا شده و این قابلیت را به شما می دهد تا علاوه بر مجموعه ای از
 هایی که در سطح سیستم رخ می دهند را نیز به صورتevent  تعدادی از،فرخوانی می شوند
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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
نموده و مطمئن شوید که اپلیکیشن مورد نظر در صورت وجود بار کاری زیاد نیز دارای قابلیت
دسترسی و مدیریت خطای بالایی می باشد (.)stress-test
شما می توانید ابزار مزبور را طوری تنظیم کنید که تنها برای پکیج خاصی اجرا شده و صرفا
اپلیکیشن مد نظر را تست کند.

-7-15-2نحوه ی استفاده از ابزار Monkey
دستور زیر  2000رخداد تصادفی به اپلیکیشنی که اسم پکیج de.vogella.android.test.target
را در بالای فایل خود دارند ،ارسال می کند.
adb shell monkey -p de.vogella.android.test.target -v 2000

لازم به ذکر است که  Monkeyدر برخی شرایط مشکلاتی را برای سرویس دهنده ی  adbایجاد می
کند .در چنین موقعیتی می توانید با اجرای دو دستور زیر ،سرویس دهنده ی  adbرا مجددا راه
اندازی نموده و مشکل را برطرف کنید.
adb kill-server
adb start-server

برای اینکه مطمئن شوید توالی یا مجموعه  eventهای تولید شده همیشه یکسان می باشد ،باید
پارامتر ] -s [seedرا به دستور اضافه نمایید.

-16-7تست آبجکت Application
در اندروید ،منطق اپلیکیشن ،داده ها و تنظیمات مربوط به کل برنامه داخل آبجکتی به نام
 applicationجای گرفته است .لازم است این آبجکت را تست کرده و از عملکرد صحیح آن اطمینان
حاصل نمایید.
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می توانید یک تست  JUnit 4برای آزمایش عملکرد اپلیکیشن نوشته و آن را بر روی  JVMاجرا
نمایید .در این سناریو بایستی تمامی  dependencyو کتابخانه ی های مربوط به آبجکت اپلیکیشن
را شبیه سازی ( )mockنمایید.
برای تست آبجکت  applicationدر  runtimeاندروید ،می بایست از کلاس ApplicationTestCase
استفاده نمایید .در آینده انتظار می رود که شرکت گوگل یک  ruleجدید برای تست آبجکت یاد
شده ،در کتابخانه ی  JUnit4تعبیه نماید ،اما در زمان حاضر چنین امکانی برای استفاده ی توسعه
دهنده فراهم نیست.
 / test runnerکلاس اجرای تست محیط  )InstrumentationTestRunner( Androidدر مرحله ی
مقداردهی اولیه ،به صورت خودکار یک نمونه از کلاس  applicationمی سازد .بنابراین در صورت
استفاده از پردازش ناهمزمان در بدنه ی متد )( ،onCreateلازم است حتما این نکته را به خاطر
داشته باشید.

تمرین :تست اپلیکیشن
ایجاد پروژه
یک اپلیکیشن جدید اندروید با اسم پکیج  com.vogella.android.testing.applicationtestبر
اساس قالب آماده ی ( Empty Activity )templateایجاد نمایید.
آبجکت  applicationرا با پیاده سازی زیر به برنامه ی خود اضافه نمایید.
;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
}

لازم است اپلیکیشن را در لایه ی  ،XMLداخل فایل  manifestنیز اعلان نمایید.
>?"<?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>

application  برای تست آبجکتunit test تعریف-7-16-1
 تست را طوری بنویسید که انتظار. جدید تعریف نماییدunit test  یکapp/src/test داخل پوشه ی
. باشد0 ) اولیه ی آنsize(  تهی نبوده و اندازه یMyApplication.list ) فیلدassert( داشته باشد

application  برای آبجکتinstrumentation test طراحی-7-16-2
. به صورت زیر تعبیه نماییدJUnit 3  جدید بر اساس فریم ورک تست گیریunit test یک
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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-17-7تست سایر کامپوننت های نرم افزاری اندروید
-7-17-1تست سرویس
جهت تست یک سرویس ،بایستی از کلاس  ServiceTestRuleکه از Testing Support Library
اندروید مشتق می شود ،استفاده نمایید .در ویرایش های قبلی به منظور آزمایش کامپوننت
سرویس از  ServiceTestCaseاستفاده می شد که با ارائه ی کلاس نام برده ،استفاده از آن منسوخ
شد.
این  ruleیک مکانیزم ساده در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که سرویس را قبل از اجرای تست
راه اندازی نموده و با اتمام آن ،کامپوننت مورد نظر را متوقف می سازد .در واقع این  ruleتضمین
می کند که سرویس به هنگام اجرا به طور کامل متصل شده باشد .می توانید سرویس را به
واسطه ی یکی از توابع کمکی ( )helper methodفراخوانی نمایید .زمانی که تست پایان می یابد،
سرویس به صورت خودکار متوقف شده و به همراه آن تمامی متدهایی که با  @Afterنشانه
گذاری شده اند نیز خاتمه می یابند.
نکته :این  ruleهمراه با  IntentServiceقابل استفاده نمی باشد چرا که به مجرد اتمام اجرای متد
 ،onHandleIntentبه طور خودکار از حافظه پاک می گردد.
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
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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

-7-17-2تست کامپوننت نرم افزاری Content provider
به منظور تست  ،content providerتوسعه دهنده می تواند از کلاس ProviderTestCase2
استفاده کند .این کلاس به صورت خودکار از کامپوننت ( )content providerمورد تست ،نمونه
سازی کرده و آبجکت  IsolatedContextرا در آن درج می نماید .گرچه این  contextیا بستر از
سیستم اندروید مجزا است ،اما همچنان اجازه ی دسترسی به فایل و دیتابیس را فراهم می کند .در
واقع استفاده از آبجکت  IsolatedContextاین اطمینان را به وجود می آورد که  providerمورد
تست ،تاثیری بر روی دستگاه واقعی اندروید نمی گذارد.
کلاس نام برده همچنین با ارائه ی متدی به نام )( getMockContentResolverامکان دسترسی به
کلاس  MockContentResolverرا فراهم می سازد.
شما بایستی تمامی عملیات مربوط به  providerرا آزموده و همچنین بررسی نمایید که در صورت
فراخوانی  providerبا  URIیا  projectionغیرمجاز چه اتفاقی رخ می دهد.

-7-17-3تست Loader
جهت تست کارکرد یک  ،loaderتوسعه دهنده می بایست از کلاس ` `LoaderTestCaseاستفاده
نماید .البته در آینده ی نزدیک انتظار می رود که شرکت گوگل با معرفی یک  ruleجدید در کتابخانه
ی  ،JUnit4کلاس نام برده را منسوخ نماید.
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 Annotation-18-7های متفرقه یا پشتیبان
علاوه بر  annotationهای نام برده ،شرکت گوگل یک پکیج حاوی  annotationهای جدید در اختیار
توسعه دهنده قرار می دهد .پکیج مزبور تعدادی ( metadata annotationدستوراتی که
اطلاعاتی را درباره ی عملکرد کد شرح می دهند) ارائه می دهد که با استفاده از آن ها در متن
برنامه ،توسعه دهنده قادر است از رخداد خطا در عملکرد اپلیکیشن جلوگیری نماید.
جهت استفاده از این  annotationها ،کافی است کتابخانه ی ( )dependencyزیر را به فایل
 Gradle buildخود اضافه نمایید.
{ dependencies
'compile 'com.android.support:support-annotations:22.2.0
}

جهت

دریافت

اطلاعات

بیشتر

درباره

ی

annotation

ها

می

توانید

به

آدرس

 http://tools.android.com/tech-docs/support-annotationsمراجعه نمایید.

 Annotation-7-18-1های مربوط به Nullness
با درج دستور  @Nullableدر بالای کد توسعه دهنده به سیستم اعلان می کند که یک پارامتر یا
مقدار بازگشتی می تواند  nullباشد .به طور مشابه ،دستور  @NonNullدر بالای کد مربوطه
نشانگر این است که یک پارامتر (یا مقدار بازگشتی) نمی تواند و نباید  nullباشد.

 Annotation-7-18-2های مربوطه به thread
در صورتی که یک متد تنها از  threadخاصی قابل فراخوانی باشد ،می توانید آن را با یکی از
 annotationهای 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
}

-7-18-3تهیه ی گزارش از مقدار کد تست شده از کل پروژه ( Code
)coverage report
 Code coverage reportبیانگر این است چه میزان از کل کد اپلیکیشن شما توسط unit test
مورد آزمایش قرار گرفته است .به منظور تهیه ی چنین گزارشی ،می توانید تنظیمات جداگانه ای
برای اجرا ( )launch configآن تعبیه نمایید .برای نیل به این هدف ،پکیج مورد نظر خود را انتخاب
نموده و پس از باز نمودن منو ،آیتم ]… [Create Tests inرا انتخاب نمایید.
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حال می توانید تنظیمات ( runtime )configجدید برای  code coverageیا میزان کد مورد آزمایش
خود ایجاد نمایید .پس از اجرا ،یک گزارش تهیه شده و به نمایش گذاشته می شود.
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-19-7ساخت پوشه ی تست در محیط کاری Android Studio
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ویرایش های جدید محیط برنامه نویسی  ،Android Studioیک پوشه ی تست ( )test folderبه
قالب آماده ی پروژه ی پیش فرض ( )project templateخود اضافه کرده است .در صورت
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
 Projectرا باز نمایید .در این  viewمی توانید ساختار درختی و  directory structureپروژه ی خود
را مشاهده نمایید.

 Srcرا انتخاب نموده و پس از باز کردن  Context menuیک پوشه ی تست ( )test folderجدید
ایجاد نمایید.
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در صورتی که همچنان کامل انجام نشده باشد ،کتابخانه ی ( JUnit )dependencyرا به فایل
 Gradle buildاضافه 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
}

توجه :لازم به ذکر است که در نتیجه ی ساخت پوشه ی  ،Javaممکن است پوشه ی جدید تست به
عنوان  source fileبه فایل  gradle.buildاضافه گردد .چنانچه دستور زیر در فایل
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 app/build.gradleموجود باشد ،در آن صورت می بایست کد ذکر شده را کاملا از فایل حذف
نمایید .تست نباید به هیچ وجه به عنوان یک  source folderمعمولی در نظر گرفته شود.
} } ]'sourceSets { main { java.srcDirs = ['src/main/java', 'src/test/java/

پس از آن کافی است  unit testخود را به این ساختار درختی پوشه ها یا  folder structureاضافه
نمایید.
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بخش سوم :

اجرای  unit testبر روی اپلیکیشن با استفاده از فریم ورک
تست گیری Mockito
آموزش حاضر نحوه ی تست نویسی برای نرم افزارهای اندرویدی را با استفاده از فریم ورک
 Mockitoشرح می دهد.

-20-7تست بخش های مجزای نرم افزار با استفاده از آبجکت
های ساختگی ()mock objects
-7-20-1هدف از نوشتن  unit testو چالش هایی که در تست با آن ها مواجه
می شوید
 ،Unit testهمان طور که از اسم آن پیدا است ،بایستی یک اپلیکیشن را در سطح کلاس های مجزا
آزمایش نماید ،به بیان دیگر هر یک از کلاس های تشکیل دهنده ی پروژه را به صورت جداگانه مورد
تست قرار داده و از عملکرد صحیح تمامی آن ها اطمینان حاصل کند .برای نیل به این هدف در
 ،unit testلازم است ( side effectعوارض) یا وابستگی به سایر کلاس ها و بخش های سیستم
حذف شود .بدیهی است که برای حذف این وابستگی ها ،می بایست  dependencyبه دیگر کلاس
ها را حذف نمایید.
این کار با استفاده از جایگزین برای  dependencyهای واقعی پروژه امکان پذیر می باشد.
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-7-20-2طبقه بندی کالس های تست گیری مختلف
یک /dummy objectآبجکت خام بین بخش های مختلف پروژه پاس داده می شود اما هیچگاه
توابع داخل آن به معنای واقعی فراخوانی نمی شوند ( :dummy objectآبجکتی که  APIو توابع
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
خاصی برای آن تعریف کرده باشند ،شبیه سازی نماید) .با استفاده از این آبجکت می توان ،به
عنوان مثال ،لیست پارامترهای یک متد را با مقادیر پر کرد.
 Fake objectها  /توابع ساختگی دارای پیاده سازی و قابلیت های واقعی اما معمولا بسیار
ساده هستند .به عنوان مثال ،بجای استفاده از دیتابیس واقعی از یک دیتابیس مقیم در حافظه
( )in-memoryاستفاده می کنند.
پیش از توضیح مفهوم  ،stub classبد نیست به شرح مفهوم  test stubبپردازیم Test stub .یک
قطعه برنامه است که قابلیت های ضروری (که کامپوننت مورد تست به آن ها وابسته هست) از
کامپوننت مورد تست را شبیه سازی می کند test stub .ها در جواب توابع صدا زده شده در طول
تست ،پاسخ های معین ارائه می دهند.
به عبارت دیگر stub ،ها برنامه هایی هستند که به منزله ی یک جایگزین موقتی برای کامپوننت
فراخوانی شده ایفای نقش کرده و همان خروجی نرم افزار یا برنامه ی واقعی را تولید می کنند.
( Stub classکلاس جایگزین با پیاده سازی نیمه)  ،عبارت است از  implementationناتمام از کل
یک کلاس یا  interfaceکه نمونه ای از آن در طول تست گیری مورد استفاده قرار می گیردstub .
ها ممکن است اطلاعاتی درباره ی فراخوانی های رخ داده نیز ثبت نمایند.
حال به شرح مفهوم ( mock objectآبجکت ساختگی) می پردازیم Mock object .ابجکت های
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
آبجکت (واقعی) دیگری را شبیه سازی نماید.
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به تعریف دیگر ،mock object ،عبارت است از پیاده سازی ساختگی برای یک  interfaceیا کلاس
که در آن خروجی فراخوانی برخی توابع تعریف می شود.
می توان  test doubleها را به آبجکت های مورد تست ارسال کرد ( test doubleیک واژه ی
عمومی برای تمامی توابع و آبجکت های ساختگی است که به منظور تست نرم افزار و کنترل
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.
به طور مثال شما در طول تست می توانید بررسی کنید ،آیا توابع مورد نظر در سطح آبجکت به
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
دیگر برنامه نداشته باشند (یا در نتیجه ی اجرای تست سایر بخش های پروژه تاثیر نپذیرند و عوارض
جانبی درکار نباشد).
توسعه دهنده این امکان را دارد که آّبجکت های ساختگی ( )mockرا به صورت اختصاصی تنظیم
کند .گفتنی است که آبجکت های ساختگی به کد و تنظیمات کمتری احتیاج داشته و بایستی در
اجرای تست بر روی نرم افزار بر سایر روش ها ارجحیت داشته باشند.

-7-20-3نحوه ی ساخت mock object
می توانید آبجکت های ساختگی را خود به صورت دستی (از طریق کد) ایجاد کنید یا اینکه از یک
فریم ورک شبیه سازی ( )mocking frameworkجهت تقیلد قابلیت ها و رفتارهای کلاس های
واقعی اپلیکیشن استفاده نمایید Mocking framework .ها به شما این امکان را می دهند تا
آبجکت های ساختگی ایجاد نموده و برای آن ها رفتاری مشابه رفتار کلاس مورد تست تعریف
نمایید.
مثالی شناخته شده و معمول از  ،mock objectیک  data providerساده هست .در مرحله ی
 productionیا استفاده ی واقعی از اپلیکیشن ،برای اتصال به  ،data sourceپیاده 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.
این آبجکت های ساختگی را می توان در اختیار کلاس مورد تست قرار داد .به همین جهت ،کلاسی
که تست می شود نباید وابستگی ( )dependencyزیادی به داده های خارجی داشته باشد.
فریم ورک های شبیه سازی ( )Mocking frameworkدر کل این امکان را فراهم می آورند تا تعامل
مورد انتظار با آبجکت ساختگی ( )mockرا به راحتی تست نمایید .به عنوان مثال ،شما می توانید
بررسی کنید که تنها متدهای مد نظر بر روی آبجکت ساختگی فراخوانی شده اند.

-7-20-4استفاده از  Mockitoبرای شبیه سازی و ایجاد آبجکت ساختگی
 Mockitoیک فریم ورک پرطرفدار شبیه سازی و ایجاد آبجکت ساختگی برای تست نرم افزار است
که گاه همراه با  JUnitنیز مورد استفاده قرار می گیرد .این فریم ورک توسعه دهنده را قادر می
سازد آّبجکت های ساختگی ایجاد کرده و رفتار یا پیاده سازی آن ها را بر اساس نیاز تنظیم کند .در
واقع توسعه دهنده با بهره گیری از  Mockitoمی تواند تست نویسی برای کلاس هایی که به سایر
کلاس ها و کتابخانه ها وابسته هستند یا به عبارتی دیگر  dependencyبه داده های خارجی دارند
را

آسان

بسیار

نماید.

در استفاده از  Mockitoدر تست های نرم افزاری خود ،اغلب اقداماتی نظیر عنوان شده در زیر را
انجام خواهید داد:


تمامی  Dependencyها به خارج از کلاس مورد تست (کلاس هایی که کلاس مورد تست
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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-21-7افزودن  Mockitoدر قالب  dependencyبه پروژه
-7-21-1استفاده از سیستم کامپایل Gradle
برای کامپایل پروژه با استفاده از  ،Gradleلازم است ابتدا کتابخانه ( )dependencyزیر را به فایل
 Gradle buildاضافه نمایید.

} )(repositories { jcenter
} "dependencies { testCompile "org.mockito:mockito-core:2.0.57-beta

-7-21-2استفاده از سیستم کامپایل Maven
کاربران سیستم  Mavenمی توانند خود یک  dependencyتعریف کنند .عبارت های
" a:"mockito-core" ،g:"org.mockitoرا در وب سایت  http://search.maven.orgجستجو
نموده و فایل  pomمورد نیاز را پیدا نمایید.

-7-21-3استفاده از محیط کاری Eclipse
محیط برنامه نویسی  Eclipseبا هر دو سیستم  Gradleو  Mavenسازگار می باشد .لازم به ذکر
است که آخرین ویرایش فریم ورک  Mockitoامکان دانلود ابزار هر دو سیستم را نمی دهد .بنابراین
توصیه می شود در این محیط کاری از مجموعه ابزار یکی از دو سیستم مزبور استفاده نمایید.
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-7-21-4افزونه نویسی برای  Eclipseیا ( OSGiچارچوب توسعه و نصب
کتابخانه ها و کامپوننت های نرم افزاری)
در اپلیکیشن های  RCPیا برنامه های تحت وب سمت کلاینت مبتنی بر  ،Eclipseکتابخانه ها و
 dependencyهای مورد نیاز غالبا از مخزن پروژه ی  p2 repositoryگرفته می شوندRepository .
های  Orbitهم منبع خوبی برای کتابخانه های کمکی ( )third partyهستند که به راحتی در
اپلیکیشن ها یا افزونه های مبتنی بر  Eclipseمی توانید از آن ها استفاده نمایید.
برای

دسترسی

به

repository

های

Orbit

می

توانید

به

آدرس

 http://download.eclipse.org/tools/orbit/downloadsمراجعه نمایید.
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-22-7استفاده از توابع کتابخانه ای Mockito API / Mockito
-7-22-1دستورات Static import
اگر به دستور ;* ،org.mockito.Mockito.یک  static importاضافه نمایید ،در آن صورت قادر
خواهید بود به متدهای  Mockitosمانند )( mockبه طور مستقیم دسترسی داشته باشیدstatic .
 importها به شما این امکان را می دهند تا اعضای  staticکلاس همچون متدها و فیلدها را بدون
اینکه اسم کلاس را به طور صریح ذکر کنید ،فراخوانی و استفاده نمایید.
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-7-22-2اعالن و تنظیم آبجکت های ساختگی  mock objects /با فریم ورک
Mockito
همان طور که قبلا نیز ذکر شد Mockito ،یک فریم ورک است که امکان تعریف آبجکت های
ساختگی ( )mock objectرا فراهم می آورد .برای این منظور ،فریم ورک نام برده دو روش زیر را
ارائه می دهد:
 .1فراخوانی تابع )(mock
 .2استفاده از دستور @Mock
در صورت استفاده از روش دوم ،شما بایستی خود آبجکت های ساختگی را مقداردهی اولیه نمایید.
جهت مقداردهی اولیه این آبجکت لازم است از  MockitoRuleاستفاده کنید MockitoRule .متد
 staticای به نام ) MockitoAnnotations.initMocks(thisرا فراخوانی می کند که فیلدهای نشانه
گذاری شده (دارای  )annotationرا مقداردهی می نماید .در صورت تمایل می توانید از دستور
) @RunWith(MockitoJUnitRunner.classاستفاده کرده و همین نتیجه را بدست بیاورید.
کد زیر استفاده از دستور  @Mockو  MockitoRuleرا به صورت عملی نمایش می دهد.

)1
)2

)3

)5
)6

;*import static org.mockito.Mockito.
{ public class MockitoTest
@Mock
;MyDatabase databaseMock
;)(@Rule public MockitoRule mockitoRule = MockitoJUnit.rule
@Test
{ )(public void testQuery
;)ClassToTest t = new ClassToTest(databaseMock
;)"boolean check = t.query("* from t
)4
;)assertTrue(check
;)"verify(databaseMock).query("* from t
}
}

 .1به  Mockitoاعلان می کند که از نمونه ی  databaseMockشبیه سازی یا  mockکند.
 .2به  Mockitoدستور می دهد تا بر مبنای دستور  ،@Mockآبجکت های ساختگی یا  mockایجاد
کند.
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 .3با استفاده از آبجکت ساختگی از کلاس مورد تست نمونه سازی ( )instantiateمی کند.
 .4بخشی از کد کلاس مورد تست را اجرا می کند.
 .5انتظار دارد ( assertمی کند) که متد فراخوانده شده در خروجی مقدار بولی  trueرا باز گرداند.
 .6بررسی کرده و اطمینان حاصل می کند که متد  queryبر روی  mockیا نمونه ی ساختگی از
 MyDatabaseفراخوانی می شود.

-7-22-3تنظیم آّبجکت های ساختگی  mock /ها
می توانید به طور دقیق مشخص کنید که یک متد پس از فراخوانی ،چه مقداری را در خروجی
بازگرداند و این کار را به واسطه ی تکنیک نوشتن روان ،خوانا و پشت سرهم دستورات یا همان
 fluent APIکه فریم ورک  Mockitoدر اختیار شما قرار می دهد ،انجام دهید.
دو متد ) when(….).thenReturn(….که به صورت زنجیره ای و پشت سرهم فراخوانی می شوند
این امکان را به شما می دهد تا یک شرط معین تعریف کرده و مقدار بازگشتی آن را نیز مشخص
نمایید .اگر بیش از یک مقدار مشخص کنید ،این مقادیر دقیقا به همان ترتیبی که تعریف شده اند،
برگردانده می شوند mock .ها ممکن است بر اساس پارامترهای ارسالی به متد ،مقادیر متفاوتی
را بازگردانی نمایند .همچنین

می توانید با استفاده از توابع  anyStringیا  anyIntتعیین کنید که

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

705
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

//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 (زنجیرهdoReturn(…).when(…).methodCall دو تابع
 اما بیشتر برای متدهایی، ) صدا زده می شوند مشابه نمونه ی قبلی عمل می کنندchained/ای
 برای متدهایی کهdoThrow  می توان با استفاده از. کارا هستند،) هستندvoid( که خروجی ندارند
 این کاربرد در.) صادر کردexception(  یک خطا،)می گردانند

 برvoid( خروجی 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 موردverify() متد-7-22-4
)نظر
) را رصدmock(  تمامی توابع فراخوانده شده و پارامترهای ارسالی به آبجکت ساختگیMockito
 برverify()  شما می توانید با استفاده از متد.کرده و اطلاعات مربوط به آن ها را ثبت می کند
 به طور.روی آبجکت ساختگی مطمئن شوید که شرایط و نیاز های تعیین شده برآورده شده اند
 می توانید بررسی کرده و اطمینان حاصل نمایید که یک متد با پارامترهای مورد نیاز فراخوانی،مثال
behavior . خوانده می شودbehavior testing  این تست گیری در اصطلاح.شده اند یا خیر
 بلکه می خواهد مطمئن شود آیا متد معینی، با نتیجه ی متد فراخوانی شده کاری نداردtesting
.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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-7-22-5قرار دادن آبجکت های جاوا در ( Spyرصد و شنود آبجکت های جاوا
و توابع فراخوانده شده بر روی آن با )spy
می توانید با درج دستور  @Spyیا فراخوانی متد )( ،spyآبجکت های (واقعی) جاوا را رصد نمایید.
بدین معنی که ابتدا آبجکت را داخل دو دستور ذکر شده قرار دهید ،سپس تمامی توابع متعارف
آبجکت را صدا زده و در این میان هر اتفاق یا تعاملی که رخ می دهد را دقیقا ردگیری (شنود و
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

متد )( verifyNoMoreInteractionsبه شما این امکان را می دهد تا مطمئن شوید هیچ تابع
دیگری (به غیر از آنچه خود به صورت صریح مشخص کرده اید) فراخوانی نشده است.

-7-22-6پیاده سازی الگوی  dependency injectionدر فریم ورک
 Mockitoبا استفاده از دستور @InjectMocks
فریم ورک  Mockitoبا ارائه ی دستوری به نام  @InjectMocksبه شما این امکان را می دهد تا
بر اساس نوع  dependencyمورد نظر ،آن را از طریق تابع سازنده ( ،)constructorمتد یا فیلد
تزریق نمایید (الگوی  dependency injectionرا به این صورت پیاده سازی کنید).
{ public class ArticleManager
;private User user
;private ArticleDatabase database
{ )ArticleManager(User user
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this.user = user;
}
void setDatabase(ArticleDatabase database) { }
}

 های آنdependency  ساخته و کلاس های مورد نیاز یاMockito این کلاس را می توان از طریق
.) به داخل آن تزریق کردmocks( را 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 آنmock(  ساخته و آّبجکت های ساختگیArticleManager یک نمونه از کلاس
.تزریق می کند

Capturing ( دسترسی به آرگومان های ارسالی به توابع-7-22-7
)arguments
 به شما امکان می دهد تا به آرگومان های پاس داده به متدها در طولArgumentCaptor کلاس
 بدین وسیله شما قادر خواهید بود. دسترسی داشته باشید،پروسه ی بررسی صحت فراخوانی متد
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"));
}
}

Mockito محدودیت های فریم ورک-7-22-8
 این فریم ورک قادر. نیز مانند سایر چارچوب های کاری محدودیت هایی داردMockito فریم ورک
:به تست ساختارهای زیر نمی باشد
 تعریف شده باشند و امکان ارث بری از آن ها وجودfinal کلاس هایی که به صورت



نداشته باشد
 یا کلاس های فاقد اسمanonymous کلاس های



string  همچونprimitive انواع داده ای اولیه و



 در اندرویدMockito استفاده از فریم ورک-23-7
 کافی. های اندروید مورد استفاده قرار دادunit test  را می توان به طور مستقیم نیز درMockito
 جهت استفاده از این فریم. اضافه نماییدGradle build  مربوطه را به فایلdependency است
 راdexmaker-mockito  وdexmaker  لازم است، اندرویدinstrumentation ورک در تست های
. اضافه نماییدGradle build  در فایلdependency نیز 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 فریمinstrumentation  نوشتن تست مبتنی بر:تمرین
Mockito ورک
ایجاد اپلیکیشن های آزمایشی (مورد تست) در اندروید
پکیج

اسم

با

اندروید

جدید

اپلیکیشن

یک

static  حال یک متد. تعریف نماییدcom.vogella.android.testing.mockito.contextmock
. با پارامترهای زیر ایجاد نماییدintent داخل اعلان نموده و در بدنه ی آن یک آبجکت
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 فایلMockito(  مورد نیازdependency اضافه 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.+'
}

 جدیدunit test ساخت یک-7-23-2
 با دادهintent  ایجاد نموده و بررسی کنید آیاMockito  جدید با استفاده ازunit test اکنون یک
. مرتبط فراخوانی می شود یا خیرextra های
. به صورت زیر شبیه سازی نماییدMockito  را با استفاده از توابعContext برای 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"));
}
}

) با استفاده از توابعmock(  ساخت آّبجکت های ساختگی:تمرین
Mockito
هدف از تمرین

 سپس با استفاده. ای تعبیه نمایید که قابل تست و شبیه سازی باشندAPI  ابتدا،در تمرین حاضر
. آن ها را تست نماییدMockito از توابع
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-7-23-3ایجاد یک نمونه Twitter API
ابتدا یک کلاس  TwitterClientپیاده سازی کنید که از نمونه ای از اینترفیس  ITweetاستفاده کرده
و توابع آن را فراخوانی می کند .دسترسی به نمونه های این  interfaceملال آور بوده و نیازمند
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
}
}

-7-23-4شبیه سازی از نمونه ی ITweet
برای اینکه لازم نباشد جهت دسترسی به نمونه هایی از اینترفیس  ،ITweetیک سرویس هزینه بر
و پیچیده راه اندازی نمایید ،توصیه می شود نمونه ی  interfaceمزبور را به واسطه ی فریم
ورک  Mockitoشبیه سازی کنید.
@Test
{ )(public void testSendingTweet
;)(TwitterClient twitterClient = new TwitterClient
;)ITweet iTweet = mock(ITweet.class
;)"when(iTweet.getMessage()).thenReturn("Using mockito is great
;)twitterClient.sendTweet(iTweet
}

اکنون کلاس  TwitterClientمی تواند توابع اینترفیس ساختگی و شبیه سازی شده ی  ITweetرا
پیاده سازی نماید .در نتیجه ی استفاده از توابع این  interfaceشبیه سازی شده (فراخوانی متد
)( getMessageبر روی نمونه ی ساختگی  ،)ITweetپیغام " "Using Mockito is greatبه عنوان
خروجی متد در اختیار شما قرار می گیرد.
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-7-23-5بررسی صحت فراخوانی متد
اطمینان حاصل نمایید که متد )( getMessageحداقل یکبار فراخوانی می شود.
@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
}

-7-23-6مرحله ی اعتبار سنجی تست
تست را اجرا کرده و مطمئن شوید که با موفقیت انجام می شود.

-24-7استفاده از  PowerMockبه همراه Mockito
-7-24-1استفاده از  PowerMockبرای شبیه سازی متدهای static
فریم ورک  Mockitoقادر به شبیه سازی متدهای  staticنیست .برای شبیه سازی رفتار متدهای
 ، staticبایستی از  PowerMockاستفاده نمایید PowerMock .یک کلاس به نام
" "PowerMockitoارائه می دهد که برای ساخت  ،class/object/mockبررسی صحت
اجرا(اعتبارسنجی) و برآورده ساختن انتظارات این کلاس را فراخوانی می کند.
برای بررسی صحت برآورده شدن انتظارات می توانید همچنان از خود ( Mockitoتوابع )(، times
)( )anyIntاستفاده 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;
}
}

 می توانید، را برای شما شبیه سازی می کندNetworkReader برای 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
}

Powermock  بجایwrapper استفاده از یک-25-7
 گنجانده (یک تابع که تابعwrapper  دلخواه خود را داخل یکstatic همچنین شما می توانید تابع
. شبیه سازی نماییدMockito دیگری را فراخوانی می کند) و سپس آن را توسط
class FooWraper {
void someMethod() {
Foo.someStaticMethod()
}
}
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بخش چهارم :

استفاده از فریم ورک  Hamcrestجهت اجرای تست نرم
افزاری
این مبحث به اجرای تست نرم افزاری بر روی اپلیکیشن به وسیله ی فریم ورک  Hamcrestمی
پردازد.

-26-7هدف از Hamcrest matcher framework
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 Hamcrestیک فریم ورک و مجموعه ای از کتابخانه های اجرای تست های نرم افزاری هست .فریم
ورک مزبور به شما این امکان را می دهد تا به واسطه ی کلاس های  matcherاز پیش موجود،
شرایط خاصی را بررسی کرده و از صحت آن ها اطمینان حاصل نمایید .علاوه بر آن ،شما می توانید
 matcherهای خود را با پیاده سازی اختصاصی تعبیه نمایید.
 Hamcrestنسل سوم از فریم ورک  matcherهست .اولین نسل از این فریم ورک از
) assert(logical statementاستفاده می کرد که کاستی قابل توجه آن عدم خوانایی بالا بود .نسل
دوم توابع خاصی برای  assertionو انتظار دریافت خروجی مورد نظر همچون )(assertEquals
ارائه دادند .این رویکرد سبب اضافه شدن توابع  assertمتعدد دیگری به  Hamcrestکه نسل سوم
از این فریم ورک می باشد ،شد Hamcrest .از متدی به نام  assertThatو یک عبارت matcher
برای بررسی اینکه تست موفق آمیز بود یا خیر استفاده می کند.
 Hamcrestسعی دارد تا تست ها را تا حد امکان خوانا ،مختصر و کاربر پسند تعبیه نماید .به طور
مثال ،متد  isیک تابع میزبان یا  wrapperبرای ) equalTo(valueمی باشد.
;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

تکه کدهای زیر دستورات  assertخالص  JUnit4را با  matcherهای  Hamcrestمقایسه می
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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می توانید  matcherها را با استفاده از  anyofیا  allofبه صورت زنجیره ای و پشت سرهم
فراخوانی نمایید.
;)))"assertThat("test", anyOf(is("testing"), containsString("est

در کل ،پیغام های خطایی که  Hamcrestتولید می کند ،بسیار خوانا می باشند .علاوه بر آن در
استفاده از  ،Hamcrestویژگی  type safetyزبان جاوا به خوبی رعایت شده و  matcherها که از
انواع داده ای  genericاستفاده می کنند دیگر با مشکل بر نخواهند خورد (کد  type-safeاجازه ی
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).

-27-7استفاده از  matcherها در Hamcrest
-7-27-1اعالن  dependencyهای مربوطه برای Gradle
جهت استفاده از  Hamcrest matcherها در پروژه ای که برای کامپایل از سیستم  Gradleاستفاده
می کند ،کافی است کتابخانه  dependency /های زیر را به آن اضافه نمایید.
{ 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
}

-7-27-2اعالن  dependencyهای الزم برای سیستم Maven
جهت استفاده از  Hamcrestدر پروژه ای که برای کامپایل از سیستم  Mavenاستفاده می کند،
لازم است  dependencyزیر را به فایل  pomخود اضافه نمایید.
><dependency
><groupId>org.hamcrest</groupId
><artifactId>hamcrest-library</artifactId
><version>1.3</version
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><scope>test</scope
></dependency

-7-27-3اضافه کردن  Hamcrestبه طور مستقیم به  classpathپروژه در
محیط کاری Eclipse
ویرایشی از  JUnitکه در محیط برنامه نویسی  Eclipseنصب می شود ،صرفا  matcherهای
اصلی  Hamcrestرا شامل می شود .جهت استفاده از تمامی  matcherهای موجود ،آخرین
نسخه ی  hamcrest-all-*.jarرا از آدرس
 https://code.google.com/p/hamcrest/downloads/listدنلود نمایید و سپس آن را به
 classpathپروژه ی خود اضافه کنید.
نکته:

در

صورت

برخورد

با

خطای

class

"java.lang.SecurityException:

"org.hamcrest.Matchers"'s signer information does not match signer information of
 ،other classes in the same package",اطمینان حاصل نمایید که فایل  hamcrest jarقبل از
کتابخانه ی  Junitدر  build pathقرار گرفته است .جهت ویرایش ترتیب قرارگیری می توانید به
بخش  project propertiesدر محیط کاری  Eclipseتحت آدرس  Java Build Pathدر تب Order
 and Exportمراجعه نمایید.
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-28-7استفاده کاربردی از Hamcrest
مثال
کاربرد عملی از  matcherهای  Hamcrestدر کد زیر به نمایش گذاشته شده است.
;))assertThat(Long.valueOf(1), instanceOf(Integer.class

-7-28-1استفاده از matcherهای  Hamcrestبرای  listها
استفاده از  matcherهای  Hamcrestبرای نوع داده ای  listدر تکه کد زیر به نمایش گذاشته شده
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))))));

Hamcrest  هایmatcher مرور کلی بر-7-28-2
: های فریم ورک مزبور در زیر شرح داده شده اندmatcher مهم ترین
 همخوانی رخ می، ها با یکدیگر مطابقت داشته باشندmatcher  – چنانچه تمامیallof



.دهد
. همخوانی رخ می دهد، ها مطابقت داشته باشدmatcher  – چنانچه هر کدام ازanyof



 مطابقت نداشته باشد وwrapper  گنجانده شده درmatcher  – در صورتی کهnot



. همخوانی رخ می دهد،بالعکس
 بررسی می کند آیا آبجکت ها با هم برابر هستند یاequals  – با استفاده از متدequalTo



.خیر
 است که صرفا جهت بهبود خوانایی کد به این متد اضافهequalTo  – یک پیشوند برایis



.می شود
. را تست می کندObject.toString - hasToString
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 – isCompatibleType ،instanceOfنوع را تست می کند.



 – nullValue ،notNullValueبررسی می کند آیا مقدار  nullاست یا خیر.



 – sameInstanceهویت آبجکت را بررسی می کند .در واقع بررسی می کند آیا این آبجکت
از همان نمونه است یا خیر.



 – hasValue ،hasKey ،hasEntryبررسی می کند آیا نوع داده ای  mapآیتمی داخل خود
دارد یا خیر.



 – hasItems ،hasItemبررسی می کند آیا یک  collectionداخل خود آیتم هایی را دارد یا
تهی است.



 – hasItemInArrayبررسی می کند آیا یک آرایه تهی است یا حاوی آیتم و مقداری می
باشد.



 – closeToبررسی می کند آیا مقادیر ممیز شناور نزدیک به مقدار مورد نظر هستند یا خیر.



lessThanOrEqualTo ،lessThan ،greaterThanOrEqualTo ،greaterThan



 – equalToIgnoringWhiteSpaceبررسی می کند آیا رشته ها با هم برابر هستند یا خیر.
لازم به ذکر است که در تست فضای خالی نادیده گرفته می شود.



 – startsWith ،endsWith ،containsStringبررسی می کند آیا رشته ها با هم مطابقت
دارند یا خیر.

-29-7ساخت  Hamcrest matcherاختصاصی خود
توسعه دهنده می تواند اعضای کلاسی به نام  TypeSafeMatcherرا به ارث برده ( )extendو
بدین وسیله  Hamcrest matcherاختصاصی خود را بنویسد .مثال زیر یک نمونه از پیاده سازی
 matcherرا نمایش می دهد که وظیفه ی آن بررسی تطابق بین یک  Stringبا عبارت باقاعده ی
( )regular expressionمورد 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);
}
}

.نمونه کد زیر نحوه ی استفاده و پیاده سازی آن را نمایش می دهد
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
اندرو یدی خود با استفاده از فریم ورک  AssertJرا خواهید آموخت.

-30-7مقدمه ای بر AssertJ
 AssertJنیز یک کتابخانه اجرای تست نرم افزاری همچون  Hamcrestاست که با ارائه ی تعداد
زیاری دستور  assertو  interfaceکارا به توسعه دهنده این اجازه را می دهد تا تست های
نگهداش ت پذیر و کارامد برای پروژه ی اندرویدی خود بنویسند .در واقع  AssertJیک شاخه از
کتابخانه ای از دستورات  assertبه نام  Festاست که امروزه دیگر به صورت حرفه ای پشتیبانی
نمی شود.
کتابخانه ی مزبور بیشتر جهت آسان سازی نوشتن دستورات  assertدر تست های نرم افزاری و
بهبود خوانایی آن ها تعبیه شد .این کتابخانه با برخورداری از  interfaceکارامد ،به توسعه دهنده
امکان می دهد تا دستورات  assertرا به صورت کارا و روان (پشت سرهم) جهت تست بخش های
نرم افزار بنویسد.
متد پایه و اصلی کتابخانه ی نام برده  assertThatبوده و دستورات مربوط به ( assertبررسی
صحت اجرای دستور و برآورده شدن انتظارات) بلافاصله پس از این متد درج می شوند.
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-31-7استفاده ی کاربردی از AssertJ
Gradle-7-32
جهت استفاده از  AssertJهمراه با سیستم کامپایل  Gradleدر پروژه ،لازم است کتابخانه
( )dependencyزیر را به فایل  Gradleاضافه نمایید.
'testCompile 'org.assertj:assertj-core:2.0.0

Maven-7-31-2
به منظور استفاده از کتابخانه ی مورد نظر در پروژه ای که با سیستم  Mavenکامپایل می شود،
کافی است ( dependencyکتابخانه ی) زیر را به فایل  pomخود اضافه نمایید.
><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

-7-31-3تنظیمات مرتبط با محیط کاری Eclipse
جهت استفاده از متد  assertThatاز کتابخانه ی  ،AssertJپس از طی کردن مسیر رو به رو:
، Window ▸ Preferences ▸ Java ▸ Editor ▸ Content assist ▸ Favorites ▸ New Type
دستور  org.assertj.core.api.Assertionsرا درج نمایید.
پس از درج دستور فوق بایستی عبارت * org.assertj.core.api.Assertions.را در کد مشاهده
نمایید.

-7-31-4تنظیمات مرتبط با محیط کاری IntelliJ
برای استفاده از محیط برنامه نویسی  IntelliJنیاز به تنظیمات خاصی نیست .کافی است واژه ی
 assertThatرا تایپ نموده و سپس با فشردن کلیدهای ) ،(Ctrl-Spaceقابلیت تکمیل خودکار کد
( )code completionمحیط کاری میزبان را دو بار فراخوانی نمایید.
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AssertJ مثالی کاربردی از
. اقتباس شده استAssertJ نمونه 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 یUI تست لایه ی
Espresso فریم ورک
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آموزش حاضر به شرح نحوه ی توسعه ی تست های نرم افزاری برای لایه ی رابط کاربری اپلیکیشن
های اندرویدی با استفاده از فریم ورک تست گیری  Espressoمی پردازد .جهت درک کامل مفاهیم
این مبحث می بایست با اصول برنامه نویسی با زبان  Javaو چارچوب کاری  Androidآشنا باشید.

-32-7فریم ورک تست گیری  Espressoو تست لایه ی UI
اپلیکیشن
 Espressoیک فریم ورک جهت آسان سازی تعبیه تست های نرم افزاری قابل اطمینان برای لایه ی
رابط کاربری پروژه های اندرویدی می باشد .شرکت گوگل این فریم ورک را برای اولین بار در اکتبر
سال  2013معرفی کرد.
 Espressoاز ویرایش  2.0بخشی از  Android Support Repositoryمحسوب می شود.
این فریم ورک تست گیری به صورت خودکار عملیات تست گیری شما را با لایه ی  UIاپلیکیشن
هماهنگ

می سازد.

 Espressoاطمینان حاصل می کند که قبل از به اجرا در آمدن تست activity ،مورد نظر حتما راه
اندازی شده باشد .از دیگر ویژگی های جالب توجه فریم ورک مذکور این است که منتظر می ماند
تا تمامی  background activityها پایان یابند و سپس خود به اجرا در می آید.
 Espressoدر اصل برای تست قابلیت های یک اپلیکیشن (اطمینان از عملکرد صحیح اپلیکیشن در
سطح  UIیک اپلیکیشن) در آن واحد طراحی شده ،اما می توان از آن برای تست تعامل اپلیکیشن ها
با هم نیز بهره گرفت .چنانچه قصد تست تعامل بین اپلیکیشن ها را دارید (نه صرفا بررسی صحت
عملیاتی که در سطح  UIیک اپلیکیشن رخ می دهد) ،لازم است از تکنیک تست گیری black box
استفاده نمایید (تکنیک تست گیری  black boxبه روشی در تست نرمافزار اشاره دارد که در آن فرض
میشود اطلاعاتی در مورد جزئیات داخلی عملکرد اپلیکیشن مورد نظر وجود ندارد و تمرکز تستها
منحصرا بر روی خروجیهای مختلف در مقابل ورودیهای متفاوت است).
 Espressoدر کل از سه کامپوننت نرم افزاری زیر تشکیل شده است:
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 هاview  مورد نظر را در نمودار درختیview  به شما امکان می دهد تا- ViewMatchers



. جاری پیدا کنیدview hierarchy /
. ها انجام دهیدview  اجازه می دهد تا عملیاتی را بر روی- ViewActions



 به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا جهت اطمینان از صحت- ViewAssertions



 مورد نظر (برآورده شدن انتظار خاصی درview state / view اطلاعات مربوط به وضعیت
. را تست کندview ،)view رابطه با وضعیت
Espresso یک تست ساده ی
: به صورت زیر می باشدEspresso ساختار کلی تست های
onView(ViewMatcher)
.perform(ViewAction)
.check(ViewAssertion);

) با بررسی وضعیت3  اجرا می نمایدview ) عملیاتی بر روی2  را پیدا می کندview )1 : این تست
. با آنچه انتظار می رفت مطابقت دارد یا خیرview  پی می برد آیا اطلاعات و وضعیتview
. را به نمایش می دهدEspresso کد 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()));

 در آن صورت کل، مورد نظر نبودview  قادر به یافتنViewMatcher  با فراخوانیEspresso چنانچه
 این امر برای تجزیه و تحلیل و برطرف نمودن. را در پیغام خطا می گنجاندview ساختار درختی
.مشکل مفید می باشد

728
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

Espresso نصب و استفاده از-33-7
نصب-7-33-1
. نصب نماییدAndroid SDK manager  را از طریقAndroid Support Repository ابتدا

Espresso  برای استفاده از توابعGradle build تنظیم فایل-7-33-2
 کتابخانه ی زیر را به فایل، در تست های نرم افزاری خودEspresso جهت استفاده از امکانات
. اپلیکیشن اضافه نماییدGradle build
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 پارامترandroid.support.test.runner.AndroidJUnitRunner لازم است
 شاید لازم باشد با توجه. اپلیکیشن خود ذکر نماییدbuild  داخل فایلtestInstrumentationRunner
 کد زیر. حذف نماییدpackagingOptions  را ازLICENSE.txt  مقدار،به کتابخانه ی مورد استفاده
.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 settings( تنظیمات دستگاه-7-33-3
 در آن صورت توصیه، اپلیکیشن استفاده کنیدUI  جهت تست لایه یEspresso اگر می خواهید از
 بدین وسیله از رخداد خطا یا از کار افتادگی،می شود انیمیشن های سیستمی را غیرفعال نموده
.ناگهانی نرم افزار جلوگیری کنید و نیز مطمئن شوید که خروجی تست ثابت و تکرار پذیر می باشد
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تمرین :استفاده ی کاربردی از  Espressoجهت تست پروژه
ایجاد پروژه ی و تست آن توسط Espresso
یک

پروژه

ی

جدید

اندرویدی

به

نام

First

Espresso

با

اسم

پکیج

 com.vogella.android.espressofirstایجاد نمایید .این پروژه را بر اساس قالب آماده ی Blank
 Templateایجاد نمایید.
محتوای فایل  layoutپروژه ی خود activity_main.xml ،را به صورت زیر ویرایش نمایید.
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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 نماییدactivity_second.xml یک 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 نماییدactivity یک
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);
}
}

. خود را نیز به صورت زیر ویرایش نماییدMainActivity سپس 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.gradle تنظیم و ویرایش فایل-7-33-4
 درEspresso  برای استفاده ازGradle build تنظیمات را طبق توضیحات مرتبط با تنظیم فایل
.مقاله ی حاضر انجام دهید

Espresso تست 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")));
}
}

activity  اجرا و راه اندازیintent( start intent ساخت و تنظیم-7-33-6
)دوم
 می توانید به ساخت،ActivityTestRule  به عنوان پارامتر سوم به متدfalse پس از ارسال مقدار
 این عملیات در نمونه کد. دوم بپردازیدactivity  برای فراخوانی و اجرایintent و 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")));
}
}

Espresso  اپلیکیشن و جهت اجرای تستUI ضبط تعامل با-7-33-7
)Espresso UI recorder(
Record Espresso Test  خود آیتمی به نامRun  در منویAndroid Studio محیط برنامه نویسی
) که با فعالRun ▸ Record Espresso Test :دارد (جهت دسترسی به آن این مسیر را طی نمایید
. ایجاد می کندEspresso  اپلیکیشن را ضبط کرده و از روی آن یک تستUI  تعامل کاربر با،شدن
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 مورد تستactivity تنظیم-7-33-8
 مورد تست دسترسی داشته و توابع دلخواه را بر روی آن فراخوانیactivity می توانید به آبجکت
 خودactivity  فرض کنید می خواهید یک متد را به صورت زیر بر روی نمونه ای از کلاس.نمایید
.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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}
}

 خودactivity  را به صورت زیر بر روی نمونه ای از کلاسConfigureMainActivity می توانید متد
.) فراخوانی نماییدMainActivity(
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

}
}

.) نماییدoverride(  بازنویسیActivityTestRule  همچنین می توانید متدهای مورد نظر را در:نکته
 را بازنویسیafterActivityLaunched  وbeforeActivityLaunched  بدنه ی توابع،برای مثال
.نمایید
. جاری نیز دسترسی داشته باشیدactivity می 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() {
final Activity[] activity = new Activity[1];
InstrumentationRegistry.getInstrumentation().runOnMainSync(new Runnable( ) {
public void run() {
Activity currentActivity = null;
Collection resumedActivities =
ActivityLifecycleMonitorRegistry.getInstance().getActivitiesInStage(RESUMED);

)1
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{))(if (resumedActivities.iterator().hasNext
;)(currentActivity = (Activity) resumedActivities.iterator().next
;activity[0] = currentActivity
}
}
;)}
;]return activity[0
}

امکان دسترسی به  activityجاری را فراهم می سازد.
توجه :لازم به ذکر است که دستور  ActivityLifecycleMonitorRegistryجزء توابع کتابخانه ای /
 APIنیست و به همین جهت امکان تغییر آن در آینده وجود دارد.

-34-7اجرای تست های Espresso
-7-34-1اجرای تست در محیط کاری Android Studio
بر روی تست راست کلیک کرده و سپس گزینه ی  Runرا انتخاب نمایید.
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-7-34-2استفاده از سیستم کامپایل Gradle
بر روی آیکون کوچک  Gradleدر نوار کناری سمت راست محیط کلیک نموده و سپس گزینه ی
 connectedCheckرا انتخاب نمایید تا تست به طور مستقیم از  Gradleاجرا شود.
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toast بررسی صحت نمایش پیغام-7-34-3
در زیر مثالی را مشاه ده می کنید که در آن بررسی می شود آیا پس از کلیک بر روی آیتمی از
. در نمایشگر ارائه می شود یا خیرtoast لیست 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;

741
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

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 ایIntent شبیه سازی آبجکت های-35-7
Espresso
mock /  را شبیه سازیIntent  این اجازه را به توسعه دهنده می دهد تا آّبجکت هایEspresso
 را شبیه سازیintent  ساختگی که رفتار آبجکت واقعیintent  = تعریف یک آبجکتmock( کند
activity  به واسطه ی این امکان توسعه دهنده قادر خواهد بود بررسی کند آیا کلاس.)می کند
 مد نظر را صادر می کند یا خیر و نیز اینکه پس از دریافت خروجی مرتبطintent آبجکت های
. واکنش داخواه را نشان می دهد یا خیر، intent
 های ساختگی را در قالب کتابخانه ای به نامintent  این،Espresso فریم ورک تست گیری
. در اختیار توسعه دهنده قرار می دهدcom.android.support.test.espresso:espresso-intents
 اعمال نمایید (جهت دریافت اطلاعات کاملGradle build لازم است تنظیمات لازم را نیز در فایل
.)به بخش مربوطه در مقاله ی حاضر مراجعه فرمایید
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 لازم، در تست های نرم افزاری خود استفاده کنیدEspresso  های ساختگیintent اگر می خواهید از
.استفاده نماییدIntentTestRule  از، ActivityTestRule است 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"));
}
{

intent نوشتن تست برای بررسی عملکرد-36-7
)project under test( ایجاد پروژه ی آزمایشی-7-36-1
 بر اساسtesting.android.vogella.com.simpleactivity یک پروژه ی جدید اندروید با اسم پکیج
. ایجاد نماییدEmpty Activity قالب آماده ی
 جدید بهactivity  یک،File ▸ New ▸ Activity ▸ Empty Activity :حال با طی نمودن این مسیر
 بایستی جهت تنظیم ظاهر خودactivity  این. به پروژه ی خود اضافه نماییدSecondActivity نام
) المان رابط کاربریid(  شناسه. را فراخوانی نمایدTextView  با حداقل یک المانlayout یک فایل
." تنظیم شده باشدStarted" " و مقدار متنی آن بایستی بر رویresultText"  بایدTextView
 اضافه، تنظیم می کندUI  را درMainActivity  که ظاهر کلاسlayout  به فایلEditText یک فیلد
.نمایید
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 پس از کلیک بر روی. اضافه نماییدMainActivity  مورد استفاده یlayout اکنون یک دکمه به فایل
. دوم بایستی فراخوانی و اجرا شودactivity ،دکمه
 به عنوان کلید داخل آبجکت،intent.putExtra();  را به واسطه ی فراخوانی دستورEditText فیلد
 را نیز با توجه به کلیدhttp://www.vogella.com مقدار رشته ای/String  سپس. قرار دهیدIntent
 (با ارسال آن به عنوان پارامتر اول به دستورextra " و به وسیله ی پل ارتباطیURL"
. قرار دهیدintent ) داخل آّبجکتintent.putExtra()
. را مشاهده می کنیدMainActivity در 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 عملکردEspresso حال یک تست مبتنی بر فریم ورک
:صحیح اطمینان حاصل می نماید
 راR.id.button  یک المان دکمه با اسم یا شناسه یMainActivity بررسی کند آیا کلاس



.دارد یا خیر
" میStart new activity" مطمئن شود مقدار نمایش داده شده بر روی دکمه رشته ی



.باشد
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 صحیح فراخوانیintent  و اینکه آیاgetActivity.onClick() بررسی صحت فراخوانی متد



String extra (hasExtra("URL",  بایستی دستورintent  این.شده است یا خیر
." را در خود محصور داشته باشدhttp://www.vogella.com")

)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 بهfunctional  طراحی تست های:تمرین
activity صورت ایزوله) برای بررسی عملکرد صحیح

745
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

هدف از این تمرین
 موردactivity  دیگر را فراخوانی کرده و اطمینان حاصل می کنید کهactivity  یک،در تمرین حاضر
.نظر به درستی اجرا می شود

 هاactivity  برایfunctional طراحی 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"))));
}
}

 لازم است کلاس تست گیری زیر را برای،view برای بررسی صحت اطمینان ویرایش مسقیم
. ایجاد نماییدSecondActivity آزمایش 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-37-7
Espresso گیری
 قبل از. امری بسیار پیچیده و ملال آور است،تست عملکرد کد ناهمزمان بدون کمک فریم ورک
 توسعه دهنده مجبور می شد مدت زمان مشخصی را جهت تست کد،عرضه ی این فریم ورک
test  درCountDownLatch ناهمزمان صبر نماید و یا به واسطه ی استفاده از نمونه ی کلاس
 از آنجایی. از پردازش ناهمزمان اعلان نماید که پروسه به پایان رسیده است، ) (کد آزمایشیcode
 ها در آن قرار دارند وthread  (انباره ای کهthread pool  به صورت خودکار بر رویEspresso که
) یا صف سازمان دهی شده اند را انجام می دهندqueue تسک هایی که اغلب در قالب یک
AsyncTask  این کار بسیار آسان می شود (کلاس، نظارت داردAsynchronousTask مربوط به
 در چارچوب نرام افزاری اندروید است که تسک های زمان بر را در پس زمینهabstract یک کلاس
) بهUI thread(  در آن، اصلی تاثیر داشته باشدthread اجرا کرده و نتیجه را بدون اینکه بر روی
 اپلیکیشنUI  های مربوط بهevent  صفی کهEspresso ، علاوه بر آن.)صورت بهینه نمایش دهد
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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 راIdlingResource  بایستی اینترفیس،IntentService در صورت استفاده از منابع متفرقه همچون
 نظارت داشته و آن راresource  مذکور بایستی بر اینinterface  پیاده سازی.پیاده سازی نمایید
 یک کلاس پایه است که برای پیاده سازیIntentService(  معرفی نمایدEspresso برای فریم ورک
کامپوننت سرویس بایستی از آن ارث بری نمایید و وظیفه ی آن مدیریت درخواست های (ارائه شده
.() ناهمزمان می باشدintent در قالب آبجکت های
 نشانگر یکی از منابع اپلیکیشن مورد تست است که امکانی را فراهم می کند تاIdlingResource(
intent  برای مثال می توان به. عملیات پس زمینه ای ناهمزمان اجرا شود،همزمان با اجرای تست
 فریم، به صورت پیش فرض. اشاره کرد که کلیک بر روی یک دکمه را پردازش می کندresource
 هماهنگUI Thread  باAsyncTasks  را علاوه برview  تمامی عملیات مربوط بهEspresso ورک
 در چنین. هیچ راهی برای انجام این کار در اختیار نداردhand-made  برای منابع، اما.می سازد
Espresso ، پس از آن. معرفی کندEspresso  طراح تست می تواند منابع اختصاصی را به،سناریوی
.) را اجرا می نمایدview  مربوطه بی کار شود و بعد عملیاتresource صبر 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()));
}
}

Espresso  تست کاربردی کد ناهمزمان با استفاده از:تمرین
 پروژه حاضر. ایجاد نماییدtesting.android.vogella.com.asynctask یک پروژه جدید با اسم پکیج
 جهت مدیریتAsyncTask  یک نمونه از،بایستی این امکان را فراهم کند تا با کلیک بر روی دکمه
. فراخوانی شود،عملیات در پس زمینه به طور ناهمگام
:activity نمونه 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")));
}
}

Espresso  اختصاصی برایmatcher  تعریف:تمرین
، تفسیر شدهpattern  = یک موتور است که رشته ای از حروف را بر اساس الگو یاmatcher(
 ازmatcher  در واقع با فراخوانی متدmatcher .بررسی کرده و سعی بر یافتن موارد منطبق دارد
). ایجاد می شود، مورد نظرpattern
view matcher  به شما امکان می دهد تاBoundedMatcher اندروید با ارائه ی کلاسی به نام
view  مورد نظر منطبق باشد) را ویژه یview  هایی بنویسید که باmatcher( های مورد نظر
) معین اعلانbutton  یاtextbox  ای از نوع مورد نظر همچونview  های (جهت انطباق باtype
.نمایید
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 را بررسیEditText ) فیلدtext hint(  بنویسید که صحت عملکرد متن های راهنمایmatcher 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

UI تست تعامل بین چندین کامپوننت نرم افزاری لایه ی
 بهUI Automator اپلیکیشن با استفاده از فریم ورک
black-box روش
تست تعامل بین چندین کامپوننت نرم افزاری اپلیکیشن با-38-7
UI Automator استفاده از فریم ورک
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آموزش حاضر به شما می آموزد چگونه حتی برای اپلیکیشن هایی که  source codeآن ها را در
دست ندارید ،تست هایی به روش  black-boxطراحی کنید.

-39-7تست تعامل بین کامپوننت های نرم افزاری اپلیکیشن به
روش blackbox

-7-39-1استفاده از  UI Automatorجهت تست تعامل بین کامپوننت های
اپلیکیشن (تست کل اپلیکیشن)
در مبحث حاضر تمامی کامپوننت های رابط کاربری اپلیکیشن به روش )functional( black box
مورد تست قرار می گیرد.
( SDKمجموعه ابزار توسعه و طراحی اپلیکیشن) اندروید یک کتابخانه ی مبتنی بر جاوا به نام
 uiautomatorدارد که به وسیله ی آن توسعه دهنده قادر خواهد بود تست نرم افزاری برای
کامپوننت های  UIاپلیکیشن نوشته و نیز با ارائه ی یک موتور امکان اجرای این تست ها را فراهم
می آورد .لازم به ذکر است که برای استفاده از هر دو ابزار مزبور ،بایستی ویرایش  4.3اندروید (ورژن
 18توابع کتابخانه ای اندروید )API level/بر روی دستگاهی که تست بر روی آن اجرا می شود ،نصب
باشد.
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کتابخانه ی  uiautomatorبا ارائه ی کلاس های  UiSelector ،UiDeviceو کلاس  UiObjectکه بر
اساس کلاس  UiSelectorساخته می شود ،به ترتیب قابلیت های زیر را در اختیار توسعه دهنده قرار
می دهد:
 .1تبادل داده و تعامل با دستگاه میزبان
 .2پیدا کردن المان ها در نمایشگر
 .3ساخت آبجکت های تشگیل دهنده ی ظاهر برنامه و لایه ی UI
دو کلاس  UiCollectionو  UiScrollableنیز به ترتیب این اجازه را می دهند تا چندین المان  UIرا
همزمان انتخاب کرده و جهت دسترسی به المان مورد نظر در  viewپیمایش نماید.

-7-39-2دسترسی به اطالعات مربوط به  viewبا ابزار
uiautomatorviewer
چارچوب نرم افزاری اندروید ابزاری به نام  uiautomatorviewerرا ارائه می دهد که به وسیله ی آن
شما قادر خواهید بود لایه ی  UIیک اپلیکیشن را به راحتی تجزیه و تحلیل کنید .شما می توانید با
استفاده از این ابزار اندیس ،متن یا  attributeاپلیکیشن را پیدا کنید .در واقع این ابزار به شما امکان
می دهد تا به نمودار درختی ( )layout hierarchyالمان های رابط کاربری دسترسی داشته و
 propertyهای مربوط به هریک از کنترل ها (المان های رابط کاربری) را مشاهده نمایید.
به واسطه ی این ابزار حتی افرادی که در نوشتن اپلیکیشن شرکت نداشته یا برنامه نویس نیستند
نیز

می توانند به راحتی برنامه را تحلیل کرده و برای آن تست طراحی کنند .این را در

تصویر زیر مشاهده می کنید.
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به منظور اجرای ابزار  ،uiautomatorviewerپس از ارائه ی آدرس  android-sdk/tools/در خط
فرمان ،دستور  uiautomatorviewerرا درج نمایید.

دسترسی و استفاده از  UI Automatorبرای تست اپلیکیشن
انجام تنظیمات لازم در پروژه
برای استفاده از ابزار  UI Automatorجهت اجرای تست بر روی اپلیکیشن ،کتابخانه ()dependency
زیر را به فایل  build.gradleپروژه اضافه نموده و  AndroidJUnitRunnerرا به عنوان مقدار به
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 در زیر این مثال را به صورت کاربردی مشاهده. پاس دهیدtestInstrumentationRunner پارامتر
.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'
}

 انیمیشن را بر روی دستگاه اندرویدی که تست در،توصیه می شود جهت جلوگیری از بروز اختلال
. غیر فعال نمایید،بستر آن اجرا می شود
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محل قرارگیری تست ها-7-39-3
 می بایست به صورت پیش فرض در پوشه یUI Automator تست های مبتنی بر
. جایگذاری شودapp/src/androidTest

نحوه ی نوشتن تست-7-39-4
@ نشانهRunWith(AndroidJUnit4.class)  می بایست با دستورUI Automator تست های
. خود را تنظیم نمایندActivityTestRule گذاری شده و با استفاده از نمونه ی کلاس

Gradle build ساخت پروژه و تنظیم فایل-7-39-5
)top level project name( یک پروژه ی جدید که اسم پوشه ی بالایی آن
. ایجاد نمایید، می باشدcom.example.android.testing.uiautomator
. را به صورت زیر ویرایش نماییدGradle build فایل
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 نماییدandroidTest 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 :

تست لایه ی  UIاپلیکیشن/رابط کاربری با استفاده از فریم
ورک تست گیری Robotium
آموزش حاضر نحوه ی تست لایه ی  UIاپلیکیشن/اجرای تست بر روی لایه ی  UIاپلیکیشن اندرویدی
را شرح می دهد.
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Robotium-7-40
 Robotiumیک افزونه برای فریم ورک تست گیری اندروید است و صرفا برای آسان سازی نوشتن
تست های نرم افزاری برای  UIاپلیکیشن طراحی شده است .تست های  Robotiumاعضای کلاس
 ActivityInstrumentationTestCase2را به ارث برده و به شما این امکان را می دهد تا test
 caseهایی (مورد آزمایش) بنویسید که چندین  activityرا شامل می شود.
نکته :تست هایی که بر اساس  Robotiumطراحی می شوند منحصرا با لایه  UIاپلیکیشن تعامل
دارند .به عبارت دیگر این نوع تست ها فرض می گیرند که اپلیکیشن مورد آزمایش یک جعبه ی
سیاه است که محتویات و کد داخل آن اطلاعاتی ندارد.
 ، Robotiumهمان طور که قبلا ذکر شد ،نوعی افزونه برای فریم ورک تست گیری اندروید می
باشد (چارچوب طراحی تست نرم افزاری اندروید را بسط می دهد) که نوشتن تست برای اپلیکیشن
های اندرویدی را آسان می سازد.
کلاس اصلی فریم ورک مزبور برای طراحی تست Solo ،می باشد .این کلاس به مجرد ساخت test
 caseو تست  activityمقداردهی اولیه می شود.

-41-7نصب Robotium
جهت تست  Robotiumدر پروژه ی اندرویدی خود ،لازم است کتابخانه ( )dependencyمورد نیاز
آخرین ویرایش  Robotiumرا به فایل  buildاضافه نمایید.

{ dependencies

// Unit testing dependencies
'androidTestCompile 'com.jayway.android.robotium:robotium:5.4.12
}

در زمان تنظیم مقاله ی حاضر 5.4.1 ،جدیدترین ویرایش  Rbotiumمی باشد.
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Robotium نمونه ای از پیاده سازی تست های-42-7

 (تست لایه یactivity  در تست یکRobotium کد 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 پیادهRobotium در زیر نمونه ی دیگری از کاربرد متد تست گیری
.سازی یک لیست مورد آزمایش قرار می گیرد
// 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

-43-7توابع کتابخانه ای Robotium API /
 Soloتوابعی برای فراخوانی کامپوننت های رابط کاربری ( کامپوننت های  UIاپلیکیشن اندرویدی)
در اختیار توسعه قرار می دهد .در جدول زیر تعدادی از این توابع را همراه با شرح کاربرد مشاهده
می نمایید.

شرح
بر اساس (پارامتر)  IDارائه شده view ،مد نظر را در
 activityجاری پیدا کرده و به عنوان خروجی برمی
گرداند.
انتظار دارد که  activityجاری با دومین پارامتر ارسالی
به تابع ،برابر باشد.
 Fragmentمورد نظر را پیدا کرده و در خروجی برمی
گرداند.
به مدت  5ثانیه برای مقدار متنی مورد نظر (ارائه شده
به عنوان پارامتر) در  UIاپلیکیشن جاری جستجو می کند
(منتظر وارد شدن متن در صفحه می شود).
بر روی کنترل دکمه ی ای که مقدار متنی " "textرا
دارد کلیک می کند.
Sends the menu key event.

متد
)getView(int id
assertCurrentActivity(text,
)Activity.class
)(getCurrentActivity
)(.getFragmentManager
)(.findFragmentById
)waitForText(text
)clickOnButton(text
;)sendKey(Solo.MENU
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 Eventکلید منو را ارسال می کند.
در رابط کاربری اپلیکیشن جاری ،مقدار متنی که به
عنوان پارامتر به تابع ارسال شده را در خروجی برمی
گرداند.
یک متن ساده در رابط کاربری جاری وارد می کند.
در رابط کاربری جاری ،متنی که به عنوان پارامتر به تابع
حاضر ارسال شده را جستجو کرده و در صورت یافتن،
مقدار بولی  trueرا بازمی گرداند.
کنترل دکمه ای که مقدار متنی ( )textآن با مقدار
پارامتر ارسالی منطبق می باشد را در رابط کاربری
جاری پیدا می کند.
امکان کلیک بر روی بخشی از نمایشگر را به شما می
دهد.
دکمه ی بازگشت را فشار می دهد.
یک تاریخ در کنترل  DatePickerاندروید انتخاب می
کند.
بر روی آیتم در لیست ساده ListView/کلیک می کند.
یک آیتم در لیست کشویی Spinner/را فشار می دهد.
بررسی می کند آیا چک باکس تیک دار و فعال شده
است یا خیر.
یک عکس ( )screenshotاز وضعیت جاری تهیه کرده و
داخل حافظه ی دستگاه میزبان در آدرس
 /sdcard/Robotium-Screenshots/ذخیره می کند.
لازم است جهت فراخوانی این تابع ،مجوز
theandroid.permission.WRITE_EXTERNAL_STO
 RAGEرا در فایل تنظیمات AndroidManifest.xml
مربوط به اپلیکیشن مورد تست اعلان نمایید.
به مدت  2ثانیه منتظر  activityارسال شده به تابع به
عنوان پارامتر می ماند (چنانچه در مدت معین شده
 activityیافت نشد ،مقدار بولی  falseرا بازمی
گرداند).

)clickOnText(text
)(enterText
)searchText(text

)searchButton(text
)(clickOnSearch
)(goBack
)(setDatePicker
;)clickInList(x
;)pressSpinnerItem(0,2
)(isCheckBoxChecked

)(takeScreenshot

waitForActivity(SecondActivity.cl
)ass, 2000

می توانید با فراخوانی متد ) solo.setActivityOrientation(Solo.LANDSCAPEوضعیت نمایش
( )orientationصفحه ی جاری ( )activityرا تنظیم نمایید.
جهت تست رشته های ترجمه شده و بین المللی ( ،)internationalized stringsمی بایست با
فراخوانی متد ) getString(idبه فایل  resourcesاز پروژه مورد تست دسترسی پیدا کنید.
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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
تست  Robotiumرا به همان شیوه ای که محیط کاری  Eclipseرا راه اندازی می کنید ،با کلیک راست
بر روی ( test classکلاس آزمایشی) و انتخاب آیتم  Run-As ▸ Android JUnit Testاز منو ،اجرا
نمایید.
در صورت تمایل می توانید تست های  Robotiumرا با درج دستور زیر در پنجره ی فرمان ،اجرا
نمایید.
adb shell am instrument
-w de.vogella.android.test.tester/android.test.InstrumentationTestRunner

تمرین :تست نویسی با توابع Robotium
تمرین :نوشتن یک تست واقعی با Robotium
یک پروژه ی جدید اندروید به نام  com.vogella.android.test.robotium.targetایجاد نمایید .در
صفحه یا  activityاول سه کنترل دکمه قرار دهید .پس از کلیک بر روی دکمه ،با توجه به کدی که
نوشته اید ،می بایست ( activityصفحه) دیگری فراخوانی شده و یک لیست را برای کاربر به نمایش
بگذارد.
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 بهRobotium ساخت پروژه ی آزمایشی و اضافه کردن کتابخانه ی-7-43-1
آن
 ایجادcom.vogella.android.test.robotium.targetTest یک پروژه ی جدید جهت تست به نام
 را در آنRobotium JAR  ایجاد کرده و فایلlibs  سپس داخل آن پوشه ی جدیدی به نام.نمایید
.جایگذاری نمایید
)android tooling( Android  مجموعه ابزار، در پوشه ی نام بردهJAR  پس از جایگذاری فایل:نکته
. پروژه ی شما اضافه می کنیدbuild path  خود به صورت اتوماتیک آن را بهEclipse محیط کاری
 غالبا سبب رخداد خطای، در پوشه ای با اسم متفاوتJAR لازم به ذکر است که قرار دادن فایل
. می شودSolo  برای کلاسClassNotFoundExeception

Robotium ایجاد پروژه ی آزمایشی و افزودن کتابخانه ی-7-43-2
.) زیر را پیاده سازی نماییدtest class( کلاس 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
فرض کن ید تست با تنظمیات و پیاده سازی شما از عملکرد صحیح برخوردار می باشد ولی
 اپلیکیشن را طوری ویرایش کنید که تست با.اپلیکیشن نتیجه ی مورد انتظار را ارائه نمی دهد
.موفقیت انجام شود

767
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

بخش نهم :

استفاده از فریم ورک  Dagger 2جهت تزریق نیازمندی
ها به پروژه (کلاس ها و کتابخانه های مورد نیاز)/
Dagger 2 & Dependency injection
مقاله ی حاضر به شرح نحوه ی استفاده از فریم ورک  Dagger 2جهت تزریق نیازمندی های پروژه
به آن در اپلیکیشن های متعارف جاوا و اندروید می پردازد.
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-44-7مقدمه ای بر مفهوم >> dependency injection
استفاده از  dependency injectionدر محیط و بستر اجرای
Java
 Dependency injection-7-44-1چیست؟
 Dependency injectionامروزه مفهومی است که در بسیاری از زبان های برنامه نویسی پیاده
سازی

می شود .مفهوم کلی تری که  dependency injectionبر آن پایه ریزی شده است،

 Inversion of Controlمی باشد .در مهندسی نرمافزار ،وارونگی کنترل گونهای از توسعه و طراحی
اپلیکیشن را توصیف میکند که بخشهای اختصاصی نوشته شده یک برنامه رایانهای جریان کنترل
را از یک کتابخانه با قابلیت بازاستفاده عمومی دریافت میکند .معماری نرمافزاری ای که از این
طرح به وجود میآید در مقایسه با برنامه نویسی سنتی رویهای کنترل را وارونه میسازد :در برنامه
نویسی سنتی کد اختصاصی که هدف برنامه را بیان میکند ،برای مراقبت از وظایف عمومی
کتابخانههای بازقابل استفاده را فرا میخواند اما با وراونه سازی کنترل این کدهای دارای قابلیت
باز استفاده هستند که کدهای اختصاصی یا کدهای مربوط به وظیفه خاص را صدا می زنند.
وارونگی کنترل برای افزایش ویژگی پودمانی/پیمانه ای ( )modularityبرنامه و قابلیت گسترش
آن استفاده شده و در پارادایم برنامه نویسی شی گرا و دیگر الگوهای برنامه نویسی هم مورد
استفاده قرار

می گیرد.

( Dependency Injectionفراهم نمودن نیازمندی های یک آبجکت) در برنامهنویسی شی گرا،
تحلیل نیازمندی ( Dependency
جداکردن رفتار از
اصلی
الگوی توسعه است با قاعده ی
ِ
ِ
ِ
مستقل نرمافزاری .به صورت خلاصه
کردن اجزا کاملا
 = )Resolutionروشی برای تجزیه
ِ
ِ
 ،Dependency injectionالگویی است جهت تزریق نیازمندی ها و آبجکت های مورد نیاز خارجی
یک کلاس به آن ،بجای استفاده مستقیم از آن نیازمندی ها (فراهم کردن آبجکت مورد نظر) در
داخل کلاس .با توجه به این مفهوم ،یک کلاس نباید نیازمندی ها ( )dependencyخود را به صورت
 staticتنظیم 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
وابستگی دارد .در اصطلاح این امر ( class dependencyوابستگی یک کلاس به کلاس خارجی)
خوانده می شود .به عنوان مثال ،کلاسی که به قابلیت های سرویس ( loggerثبت گزارش) احتیاج
داشته باشد ،در اصطلاح گفته

می شود که کلاس اول به کلاس سرویس دهی ( service

 )classاحتیاج dependency/دارد یا کلاس اول قابلیت ها و نیازمندی های خود را از کلاس خارجی
تامین می کند.
در حالت ایده ال ،کلاس های  Javaبایستی تا حد امکان از دیگر کلاس های  Javaمستقل باشند .از
این طریق ،امکان استفاده ی مجدد از کلاس ها افزایش یافته و متعاقبا می توان این کلاس ها را
به صورت ایزوله یا مجزا از یکدیگر به راحتی تست نموده و از عملکرد صحیح آن ها اطمینان حاصل
کرد.
چنانچه کلاس  Javaبه واسطه ی کلیدواژه ی  ،newنمونه ای از کلاس دیگر را ایجاد کرده و مورد
استفاده قرار دهد ،در آن صورت نمونه ی ایجاد شده از کلاس قابل استفاده و تست به طور مجزا
از کلاس میزبان نخواهد بود .از این رخداد تحت عنوان ( hard dependencyوابستگی شدید) یاد
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.
}
}

نکته  :لازم به توضیح است که کلاس حاضر ،صرفا یک کلاس ساده ی جاوا بوده (هیچ ویژگی خاصی
ندارد) ،جز اینکه از ایجاد مسقیم آبجکت جلوگیری می کند.
کلاس  frameworkکه گاه  dependency containerنیز خوانده می شود ،قادر است نیازمندهای
این کلاس را به راحتی تحلیل و فراهم نماید ( Dependency injection containerیک کلاس است
که می داند چگونه آّبجکت ها و متعاقبا آبجکت های وابسته به آن را نمونه سازی و تنظیم نماید) .با
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این تجزیه و تحلیل ،کلاس  frameworkقادر خواهد بود یک نمونه از کلاس مورد نظر ایجاد کرده و
سپس آبجکت های مورد نیاز را به واسطه ی  ،java reflectionبه داخل  dependencyهای مشخص
شده تزریق کند.
با این روش کلاس جاوا دیگر هیچ وابستگی شدید ( )hard dependencyندارد ،بدین معنی که دیگر
برای تامین قابلیت ها و نیازمندی های خود به نمونه ای از کلاس دیگر احتیاج ندارد .این امکان به
توسعه دهنده اجازه می دهد تا کلاس خود را ،برای مثال با استفاده از آبجکت های ساختگی (،)mock
به صورت ایزوله آزمایش نماید.
آّبجکت های ساختگی ( )mockآبجکت هایی هستند که قابلیت و رفتار آبجکت واقعی را شبیه سازی
می کنند و در واقع سعی دارند تا مانند آبجکت مورد نظر رفتار کنند .اما این آّبجکت های ساختگی
یا  mockبرنامه ریزی نمی شوند بلکه طوری تنظیم شود که همیشه به یک شیوه ی از پیش تعیین
شده و مشخص رفتار کنند .واژه ی  mockیک کلمه ی انگلیسی است که معنی شبیه سازی و تقلید
را در فارسی می دهد .بنابراین یک آبجکت  ،mockهمان طور که قبلا نیز ذکر شد ،رفتار یک آبجکت
واقعی را شبیه سازی و تقلید می کند.
در صورت پیاده سازی الگو توسعه ی  DIدر پروژه ،کلاس های جاوا به راحتی به صورت ایزوله قابل
تست خواهد بود.

-7-44-2استفاده از  annotationها جهت توصیف و شرح نیازمندی ها /
 dependencyهای کالس
روش های مختلفی برای شرح و مشخص کردن  dependencyهای یک کلاس وجود دارد.
پرکاربردترین روش معمولا در توصیف مسقیم  dependencyها در کلاس میزبان با استفاده از
 annotationهای  Javaخلاصه می شود (نشانه و علامت گذاری نیازمندها داخل کلاس با استفاده
از  annotationها).
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 annotationهای متعارف جاوا که برای شرح و نشانه گذاری  dependencyهای یک کلاس مورد
استفاده قرار می گیرند ،همگی در  JSR330اعلان شده اند JSR330 .دو دستور  @Injectو
 @Namedرا برای نشانه گذاری نیازمندی ها در کلاس ،در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد.
کد زیر یک کلاس را نمایش می دهد که با استفاده از  annotationها ،نیازمندی ها و dependency
های خود را مستقیما داخل کلاس میزبان اعلان می نماید.
// 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
}
}

توجه :همان طور که در کد بالا مشاهده می کنید ،کلاس حاضر از کلیدواژه یا عملگر  newبرای
نمونه سازی و ساخت کامپوننت های رابط کاربری ( )UIاستفاده می کند .با این کار برنامه نویس
اعلان می دارد که کامپوننت های رابط کاربری (اجزایی که با عملگر  newنمونه سازی شده اند)
قرار نیست در آینده تست شوند یا با آبجکت های ساختگی و شبیه ساز تست ها جایگزین گردند.
به عبارت دیگر با پیاده سازی فوق ،برنامه نویس تصمیم گرفته که به  toolkitو مجموعه ابزار UI
مربوطه وابستگی شدید ( )hard couplingداشته باشد.

-7-44-3بر اساس  ،JSR330آّبجکت ها به کدام بخش از کالس تزریق یا پاس
داده می شوند؟
الگوی  DIرا می توان از روش های زیر در پروژه پیاده سازی کرد:


از طریق تابع سازنده ی ( )Constructorکلاس که در اصطلاح construction injection
خوانده می شود.
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از طریق فیلد که در اصطلاح  field injectionنام دارد.



از طریق پارامترهای یک متد که از آن تحت عنوان  method injectionیاد می شود.

می توان از  dependency injectionبرای فیلدها و متدهای  staticو غیر  staticنیز استفاده کرد.
لازم به ذکر است که توسعه دهندگان خبره سعی می کنند از پیاده سازی  DIبر روی متدها و فیلدهای
 staticخودداری کنند چرا که علاوه بر به همراه داشتن محدودیت هایی ،اشکال زدایی و فرایند
 debugرا بسیار سخت می کند.


فیلدهای  staticپس از اینکه اولین آبجکت کلاس از طریق پیاده سازی  DIساخته شد ،تزریق
می شوند ،بدین معنی که داخل تابع سازنده ( )constructorدسترسی به آن ها امکان پذیر
نخواهد بود.



فیلدهای  staticرا نمی توان به عنوان  finalعلامت گذاری کرد چرا که در این صورت ،کامپایلر
یا خود اپلیکیشن در زمان اجرای برنامه ایراد می گیرد.



متدهای  staticتنها یکبار پس از اینکه اولین نمونه از کلاس ایجاد شد ،فراخوانی می شوند.

-7-44-4ترتیبی که  DIبر اساس آن در کالس اجرا و پیاده سازی می شود
بر اساس  JSR330الگوی  DIبه ترتیب زیر در کلاس پیاده سازی می شود:


تزریق نیازمندی ها از طریق تابع سازنده ی کلاس (.)Constructor injection



تزریق از طریق فیلد کلاس (.)field injection



تزریق با ارسال پارامتر به متد کلاس (. )method injection

 ،JSR330ترتیبی که متدها یا فیلدهای نشانه گذاری شده با  @Injectبر 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
ترتیبی که در کلاس اعلان شده اند ،فراخوانی می شوند.
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توجه :از آنجایی که فیلدها و پارامترهای متد پس از فراخوانی تابع سازنده ( )constructorبه داخل
کلاس تزریق می شوند ،امکان استفاده از متغیرهای عضو تزریق شده از بیرون در تابع سازنده وجود
ندارد.

-45-7فریم ورک های جاوا و dependency injection
می توانید با تعبیه  constructorها و توابع  getter/setterکافی داخل کلاس های پروژه ی خود،
بدون استفاده از  ،frameworkالگو توسعه ی  DIرا پیاده سازی نمایید.
یک فریم ورک که برای پیاده سازی الگو  DIطراحی شده است ،صرفا مقداردهی اولیه کلاس ها با
آبجکت های مناسب را ساده تر می سازد.
دو فریم ورک پرطرفدار جهت پیاده سازی  DIعبارتند از  Springو .Google Guice

 Dependency injection-46-7با فریم ورک Dagger2

 Dagger2-7-46-1چیست؟
همان طور که قبلا گفته شد ،به این خاطر که ایزوله سازی آبجکت ها و فراهم کردن نیازمندی هایشان
( dependencyها) به سادگی صورت پذیرد ،میتوان از فریمورکهای مختلفی استفاده کرد که
 Daggerقطعا یکی از پرطرفدارترین و کاراترین آن ها است Dagger .یک فریم ورک جهت پیاده
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سازی الگو توسعه ی  DIدر پروژه محسوب می شود که مبتنی بر Java Specification Request
 (JSR) 330طراحی شده ،از ابزار  code generationاستفاده می کند و مبتنی بر  annotationها
می باشد .کد تولید شده خوانا بوده و اشکال زدایی آن بسیار آسان می باشد.
 Dagger2از دو  annotationزیر استفاده می کند:


 @Moduleو  :@Providesکلاس و متدهایی تعر یف می کند که نیازمندی های
( )dependencyکلاس ها را در اختیارشان قرار می دهد.



 dependency :@Injectهایی را فراخوانی یا درخواست می کند .می توان از این دستور
برای نشانه گذاری  ،Constructorیک فیلد یا متد از کلاس استفاده کرد.



 :@Componentماژول های انتخابی را فعال ساخته و برای پیاده سازی  DIدر پروژه استفاده
می شود.

در فریم ورک  Daggerاجازه ی استفاده از فیلدهایی که به صورت  privateتعریف شده اند برای
 field injectionوجود ندارد چرا که  Dagger 2از ( generated codeو نه  )reflectionبرای دسترسی
به فیلدها استفاده می کند.

-7-46-2اعالن  dependency providerها (تعریف ارائه دهندگان آّبجکت
های موردنیاز و نیازمندی های کالس)
منظور از واژه ی  ،dependency injection contextتعداد آبجکت هایی است که قابلیت تزریق
و ارسال آن ها به عنوان پارامتر به کلاس ها وجود دارد.
در فریم ورک  ،Dagger2کلاس هایی که با دستور  @Moduleنشانه گذاری شده اند ،وظیفه ی
ارائه ی آّبجکت هایی را دارند که قرار است به عنوان  dependencyو پارامتر در اختیار کلاس

775
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

درخواست کننده قرار گیرد .این کلاس های میزبان می توانند در خود توابعی داشته باشند که با
دستور  @Proivdesنشانه گذاری شده و در خروجی آبجکت هایی را برمی گردانند که می توان از
آن ها برای رفع نیازمندی های کلاس بهره گرفت.
متدهایی که با دستور  @Providesنشانه گذاری شده باشند ،این قابلیت را دارند که کلاس های
مورد نیاز یا  dependencyها را از طریق پارامترهای ارسالی به متد فراهم کنند .این آبجکت های
مورد نیاز یا  dependencyها را با فریم ورک  Dagger2در اختیار کلاس درخواست کننده قرار می
دهیم.

-7-46-3تعریف آبجکت های مورد نیاز یا  dependencyها ( Object
)consumer
جهت اعلان یک  dependencyکافی است ابتدا دستور  @Injectرا بالای کد مربوطه درج نمایید.
پس از اینکه تابع سازنده ( )constructorرا با دستور مزبور نشانه گذاری کردید Dagger2 ،قادر
خواهد بود که با استفاده از نمونه ی این آبجکت ( )instanceنیازمندی ها یا به اصطلاح آبجکت های
مورد نیاز کلاس را برآورده سازد .علت استفاده از روش مذکور برای پیاده سازی  DIاین است که از
نوشتن چندین متد نشانه گذاری شده با  @Providesو طولانی سازی کد خودداری شود.

-7-46-4برقراری ارتباط بین  Consumerها (کالس های درخواست کننده یا
مصرف کننده) و  providerهای (ارائه دهندگان) آبجکت های مورد نیاز
دستور  @Componentدر سطح یک ( interfaceالگوی پیاده سازی) مورد استفاده قرار می گیرد.
فریم ورک  Dagger2با استفاده از این  ،interfaceکد لازم را تولید می نماید .ساختار نحوی برای
پیاده سازی کلاس مورد نیاز ( )generated classاین است که  Daggerبه عنوان پیشوند درج شده
و بلافاصله پس از آن اسم  interfaceمربوطه قرار می گیرد .کلاسی که در نتیجه ی استفاده از
الگوی فوق تولید می شود یک متد  createدر اختیار توسعه دهده قرار می دهد که به واسطه ی
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آن می توان آبجکت ها را بر اساس  configurationارائه شده ،تنظیم کرد .متدهایی که در سطح
 interfaceاعلان شده اند می توانند به این آبجکت های تعریف شده دسترسی داشته باشند.
اینترفیس  @Componentارتباط بین ارائه دهنده ی آبجکت ها و نیازمندی های کلاس (module
ها) و آبجکت هایی که نیاز به  dependencyرا اعلان می کنند ،برقرار می نماید .جدول زیر توضیح
مختصر و مفیدی پیرامون  annotationهای  Daggerارائه می نماید.

شرح کاربرد
در سطح کلاس هایی تعریف می شود که حامل متدهای نشانه گذاری
شده با دستور  @Providesمی باشند.
می تواند بر روی متدهای موجود در کلاس نشانه گذاری شده با دستور
 @Moduleمورد استفاده قرار گیرد .همچنین برای متدهایی کاربرد دارد
که آبجکت های موردنیاز کلاس را برای پیاده سازی الگو توسعه ی  DIدر
اختیار آن قرار می دهند.
با درج این دستور یک نمونه ی واحد از آبجکت ارائه شده ،ساخته و به
اشتراک گذاشته می شود.
در سطح یک  interfaceمورد استفاده قرار می گیرد .این  interfaceرا
فریم ورک  Dagger2برای تولید کدی که با استفاده از ماژول ،نیازمندی
ها و آبجکت های مورد درخواست کلاس را فراهم می کند ،مورد استفاده
قرار می گیرد.

دستورannotation/
@Module

@Provides

@Singleton

@Component

Scope annotation-7-46-5
می توانید با استفاده از دستور  @Singletonاعلان نمایید که از آبجکت مورد نظر یک نمونه
بیشتر ایجاد نخواهد شد.

-7-46-6برخورد ویژه ی  Daggerبا فیلدها ()field injection
 Dagger 2خود به صورت اتوماتیک فیلدها را به داخل کلاس تزریق نمی کند .همچنین از تزریق
فیلدهایی که با سطح دسترسی  privateتعریف شده اند ،عاجز است .اگر می خواهید از روش
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 field injectionبرای برطرف کردن نیازمندها استفاده نمایید ،در آن صورت می بایست یک متد
در سطح  @Component interfaceخود اعلان نموده که نمونه ای که قرار است فیلد را به داخل
آن تزریق کنید به عنوان پارامتر بپذیرد.

-7-47-7استفاده از  Dagger 2در محیط کاری  Eclipseهمراه با سیستم
کامپایل Maven
جهت استفاده از محیط کاری  Eclipseو سیستم کامپایل  Mavenبا فریم ورک  DIبه نام Dagger e
 ،2لازم است ابزار  Mavenو افزونه ی  aptرا در محیط برنامه نویسی مزبور نصب کنید تا بدین
وسیله  Mavenقابلیت تنظیم و آماده سازی پردازش گر  annotationها ()annotation processer
را داشته باشد .برای فراهم آوردن قابلیت پشتیبانی  Eclipseاز سیستم  ،Mavenبایستی به سایت
آپدیت و بروز رسانی ویرایش مربوطه از  Eclipseمراجعه نموده و پس از بارگیری  m2e-aptاز
آدرس  http://download.jboss.org/jbosstools/updates/m2e-extensions/m2e-aptآن را
در محیط کاری مورد نظر نصب نمایید.
پس از نصب افزونه ی مربوطه ،لازم است با طی کردن این مسیر داخل ( preferencesتنظیمات
 ،Window ▸ Preferences ▸ Maven ▸ Annotation Processing :)Eclipseپردازش مناسب
(قابلیت پردازش  )annotationرا فعال سازی نمایید .حال گزینه ی Automatically configure JDT
 APTرا انتخاب کنید.

778
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

تمرین کاربردی :پیاده سازی الگو توسعه ی  DIاز طریق فریم ورک Dagger2
در تمرین حاضر شما می بایست از فریم ورک  Dagger 2در یک برنامه ی متعارف جاوا که با
سیستم کامپایل مدیریت  Mavenمی شود ،جهت پیاده سازی الگو توسعه ی  DIاستفاده نمایید.
این پروژه ی آزمایشی را می توانید در هر کدام از محیط های برنامه نویسی  Javaکه مایلید پیاده
سازی کنید .در تمرین جاری ما از محیط کاری  Eclipseکه ابزار  Mavenبر روی آن نصب شده،
استفاده می کنیم .همچنین در صورتی که  IDEنام برده را در اختیار ندارید ،می توانید پروژه را از
طریق یک  text editorمعمولی و با فراخوانی دستورات  Mavenدر پنجره ی فرمان ( command
 )lineتوسعه داده و کامپایل نمایید.
چنانچه قصد استفاده از محیط کاری  Eclipseرا دارید ،در آن صورت لازم است ابزار لازم Maven
را نیز دانلود و نصب نمایید.
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Dagger 2 ساخت پروژه ی آزمایشی و استفاده از فریم ورک-7-46-7
. ایجاد نماییدcom.vogella.java.dagger2  با اسم پکیجMaven یک پروژه ی جدید

Maven build تعریف یا تنظیم و ویرایش فایل-7-46-8
. را به صورت زیر ویرایش نماییدpom.xml محتوای فایل
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
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
) دارندdependency دارند (درخواست
dependency( دو 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 کهmodule این کامپوننت ها هستند که اعلان می کنند کدام
 با استفاده از اینDagger 2 . ها و آبجکت های مورد نیاز را فراهم می کنندdependency
 این کلاس نیز متدهای آماده و. را ایجاد می کندaccessor @) کد کلاسComponent( interface
. را برای پیاده سازی ارائه می دهدinterface تعریف 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 دهدBackendServer متدی که امکان تزریق و مقداردهی فیلدها در

Dagger استفاده از کد تولید شده توسط-7-46-11
 به صورت آماده در اختیارDagger کلاس آزمایشی زیر به صورت کاربردی از کدی که فریم ورک
.می دهد استفاده می نماید

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();
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}
}

از آنجایی که فیلدها به صورت اتوماتیک تزریق نمی شوند ،متد مربوطه فراخونی شده و فیلدهای
مورد نظر را مقداردهی می نماید.

 Dagger 2 47-7و اندروید
-7-47-1پیاده سازی الگو توسعه ی  DIدر پروژه های اندرویدی
بسیاری از کامپوننت های نرم افزاری اندروید همچون  activityها را خود فریم ورک اندروید نمونه
سازی

می کند .به عبارتی دیگر کار توسط توسعه دهنده به صورت دستی انجام نمی گیرد.

این امر فراهم کردن آبجکت های مورد نیاز کلاس ( )dependencyو کامپوننت های نرم افزاری
اندروید از بیرون به وسیله ی توابع سازنده ( )constrcutorرا پیچیده و دشوار می کند.

-7-47-2استفاده ی کاربردی از  Dagger 2در اندروید
جهت فعال سازی  Dagger 2و امکان استفاده از آن در پروژه ،لازم است فایل  build.gradleرا
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 نماییدapp/build.gradle 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 {
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 موردDagger  ای کهscope  را برای هرapt  لازم به ذکر است که بایستی:نکته
 برای تست اپلیکیشن های معمولی، به طور مثال. دقیق تنظیم و مشخص نمایید،استفاده قرار بگیرد
 و در نهایت برایtestApt  اجرا می شودJVM/ برای تست هایی که بر روی دستگاه مجازی جاوا،apt
. استفاده نماییدtestAndroidApt تست های اندرویدی نیز از
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 با استفاده از فریم ورکDI  پیاده سازی الگو توسعه ی:تمرین کاربردی
 در پروژه های اندرویدیDagger 2
هدف از تمرین
 موردDI  به صورت عملی در یک پروژه ی اندرویدی جهت پیاده سازیDagger 2 ،در این تمرین
 تعریف می شود کهactivity  یک کلاس، در برنامه ی ساده ی بخش حاضر.استفاده قرار می گیرد
) را به کاربرcredentials( نام کاربری/) و بررسی صحت گذرواژهauthenticate( قابلیت احراز هویت
.) به نمایش گذاشته می شودtext field(  مقدار خروجی و نتیجه ی پیاده سازی در کادر متن.می دهد

ساخت پروژه
com.vogella.android.dagger2simple )top level package( یک پروژه ی جدید با اسم پکیج
.ایجاد نمایید
 و صفحه ی قابل مشاهده برای کاربر راactivity  ای که ظاهر کامپوننتlayout محتوای 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>

785
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

 ها و کتابخانه های مورد نیاز سیستمdependency افزودن-7-47-3
Gradle کامپایل
. پروژه اضافه نماییدbuild.gradle آیتم 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 نماییدapp/build.gradle حال 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 آبجکتdependency ترسیم یا اعالن نمودار-7-47-4
های مورد نیاز به یکدیگر
 ها و متصل کردن آن ها به یکدیگر (آّبجکت هایdependency کلاس 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 the (  پروژهApplication ساخت آبجکت-7-47-5
)application
)context(  این کلاس بستر. کد زیر را پیاده سازی کنید، پروژه ی خودApplication در بدنه ی کلاس
 دسترسی به آن را مهیاgetComponent  را فراهم کرده و سپس با فراخوانی تابعDI پیاده 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 وManifest  (داخل فایل تنظیمات اپلیکیشنXML البته 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>

@ تعریفComponent  فعلی مقادیر تولید شده را از طریق متدی که در سطح کلاسactivity
.می کند

 تزریق،شده

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
 باdependency injection  اپلیکیشن می بایست صریحا اعلان کند کهUI .اپلیکیشن را اجرا نمایید
 نگاهی به کلاس های تولید شده در پوشه ی،در غیر این صورت.موفقیت انجام شد
 این کلاس ها بایستی به طور خوانا سازماندهی شده و. بیاندازیدapp/build/generated/apt
.دقیقا مشخص کنند که چه خطایی رخ داده است
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@ با کلاس های اختصاصی خودModule جایگزین کردن-48-7
در تست
 کلاس های اختصاصی خود را قرارDagger می توانید در تست های نرم افزاری بجای کلاس های
 فریم ورکbuilder .دهید و این فریم ورک را طوری تنظیم کنید که از این کلاس ها استفاده کند
 این امکان برای شما. توابعی دارد که ماژول مورد نظر را ساخته و مقدار دهی می کندDagger
 را با کلاس دلخواه خودDagger  فریم ورک مزبور کلاس هایbuilder وجود دارد که با استفاده از
.(کلاسی که باید در تست مورد استفاده قرار گیرد) جایگزین نمایید
. فرض کنید می خواهید کلاس زیر را تست نمایید. نیز قابل استفاده می باشدMockito این 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 نماییدMockito می 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
آموزش حاضر به شرح ابزار موجود اندروید برای بررسی و سنجش کارایی اپلیکیشن های اندرویدی
می پردازد.

-49-7مرور کلی
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.

StrictMode-50-7
توسعه دهنده می بایست تا حد امکان از اجرای عملیات طولانی ،سنگین و هزینه بر در thread

اصلی ( ) UI threadخودداری کند .از جمله ی این عملیات می توان به دسترسی به فایل و اینترنت
اشاره کرد.
برای دستیابی به این هدف می توان از  StrictModeبهره گرفت .این حالت عملیاتی ()StrictMode
از ورژن  9توابع کتابخانه ای اندروید ( APIورژن  )9برای اولین بار در چارچوب نرم افزاری اندروید
معرفی شده و به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا برای اپلیکیشن سیاست ها و قوانین
خاصی حاکم بر مدیریت  threadها به نام  thread policyتعریف کند.
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 توسعه دهده می تواند به سیستم اندروید دستور بدهد تا چنانچهStrictMode به واسطه ی
 اصلی بهthread ) را درI/O( خروجی/اپلیکیشن عملیات سنگین و طولانی همچون دریافت ورودی
. بلافاصله اپلیکیشن را متوقف سازد،اجرا گذاشت
activity  به مجرد اینکه کامپوننت. را به نمایش می گذاردStrictMode کد زیر نحوه ی استفاده از

 سیستم اندروید آن را به طور ناگهانی متوقف،این تنظیمات و قوانین تنظیم شده را نقض کرد
.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
}
}
}

 StrictModeتنها 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.
بخش  Developer Settingsدر  Settingاپلیکیشن گوشی اندروید به شما این امکان را می دهد تا
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.
برای مثال چنانچه ویرایش  4.2اندروید بر روی دستگاه شما نصب است ،برای دسترسی به بخش
تنظیمات مربوط به توسعه دهنده ،می بایست به بخش  Aboutدر  Settingsمراجعه نموده و بر
روی المان  Build numberهفت بار کلیک نمایید.
در صورتی که گوشی شما این گزینه ی تنظیم را نداشت ،می توانید از برنامه ی شبیه ساز
( )emulatorاستفاده نمایید.
در برخی موارد لازم است اپلیکیشن را مجددا راه اندازی کرده تا تنظیمات مورد نظر فعال شده و
به درستی عمل کند.

-7-50-1مقدمه
 Traceviewعبارت است از یک  graphical viewerکه به شما امکان می دهد تا گزارشاتی ( logها)
که اپلیکیشن اندروید ضبط می کند را مشاهده نمایید .به واسطه ی  TraceViewشما می توانید
کارایی اپلیکیشن را سنجیده و مشکلاتی که کارایی اپلیکیشن را پایین آورده و کیفیت تجربه ی
کاربری را پایین

می آورد ،شناسایی و برطرف نمایید.
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 TraceViewبه عنوان یک ابزار مستقل در فولدر  toolsاز پوشه ی نصب ابزار توسعه و ساخت
اپلیکیشن های اندرویدی  Android SDK installation /جایگذاری شده و قابل دسترسی می باشد.
توسعه دهنده می تواند با نصب ( ADTمجموعه ابزار توسعه ی نرم افزار اندرویدی) آن را در محیط
برنامه نویسی  Eclipseجاسازی کند.

-2-50-7استفاده از ابزار  TraceViewدر محیط کاری Android Studio
محیط برنامه نویسی به شما امکان می دهد تا از طریق ابزار  Android Device Monitorروند اجرای
اپلیکیشن را رصد و مشاهده ( ) traceنمایید .برای این منظور کافی است مسیر رو به روی را طی
نمایید.Tools ▸ Android ▸ Android Device Monitor :
جهت فعال سازی قابلیت رد گیری روند اجرای اپلیکیشن ،ابتدا فرایند اپلیکیشن خود را در کادر
 Devicesانتخاب نموده و سپس دکمه ی  Start Method Profilingرا مطابق تصویر زیر کلیک کنید.

اپلیکیشن را اجرا نموده و مجددا دکمه ای که جهت فعال سازی ردگیری جریان اجرای اپلیکیشن
( )method profilingکلیک 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،
کافی است بر روی خط نمایشگر زمان دوبار کلیک کنید.

-7-50-3راه اندازی و فراخوانی ابزار  TraceViewاز طریق خط دستور
()command line
برای اینکه پروسه ی رصد اجرای کد برنامه ( )traceآغاز شود ،کافی است تکه کد زیر را بین دو
دستور زیر درج نمایید.
;)"android.os.Debug.startMethodTracing("yourstring
// ... your code is here
;)(android.os.Debug.stopMethodTracing
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پارامتر " "yourstringبه سیستم اندروید اعلان می کند که بایستی داده ها را تحت آدرس
" "/sdcard/yourstring.traceذخیره نماید .جهت جایگذاری داده ها در حافظه ی خارجی
( ،)sdcardاپلیکیشن شما می بایست مجوز  WRITE_EXTERNAL_STORAGEرا در لایه ی XML
تعریف کرده باشد .پس از اجرای اپلیکیشن ،می توانید نتایج را با اجرای دستور زیر در پنجره ی
فرمان  ،)command line tool( adbدر مسیر دلخواه کپی کنید.
adb pull /sdcard/yourstring.trace
traceview yourstring

با فراخوانی این دستور در پنجره ی فرمان  ،adbابزار  Traceviewفعال شده و به شما اجازه می
دهد تا داده های مربوط به کارایی اپلیکیشن خود را به صورت دیداری ( )visualو قالب اطلاعات
قابل مشاهده در نمایشگر بررسی و دنبال نمایید .در کادر  DDMSیک دکمه ی  traceو ردگیری
جریان اپلیکیشن وجود دارد .با استفاده از این دکمه ،جریان اجرای اپلیکیشن در حین اجرا و پیشرفت،
رصد شده و لزومی به تنظیم مجوز خاصی در لایه ی  XMLنیست.

تمرین :استفاده ی کاربردی از Traceview
استفاده از ابزار  Traceviewدر پروژه
یک اپلیکیشن اندرویدی جدید با نام پکیج (com.vogella.android.traceview )top level package

ایجاد نمایید.
کلید زیر را به فایل  values/strings.xmlاضافه نمایید.
>?"<?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

یک فایل  layoutبا نام  rowlayout.xmlو محتوای زیر ایجاد نمایید.
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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 نماییدListView  برای آبجکتadapter یک 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 با1000  (جهت ساخت یک لیست ساده) خود کهactivity  در کلاسListView حال یک آبجکت
. پیاده سازی کنید،مقدار تصادفی را در صفحه به نمایش می گذارد
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
}
}

مجوز لازم برای ذخیره و درج اطلاعات در حافظه ی خارجی دستگاه خود را در لایه ی  XMLاپلیکیشن
اعلان نمایید.

-7-50-4رصد و سنجش کارایی اپلیکیشن ()Trace
اپلیکیشن خود را اجرا کنید  .سپس از طریق  adbبه دستگاه مربوطه وصل شده و اطلاعات مربوط
به رصد کارایی اپلیکیشن را در حافظه جایگذاری نمایید .حال خروجی مربوط به کارایی اپلیکیشن را
تجزیه و تحلیل کنید.

-7-50-5برطرف کردن کاستی های مربوط به کارایی اپلیکیشن
اکنون زمان آن فرا رسیده تا کارایی اپلیکیشن را بر اساس اطلاعات و خروجی  Traceviewافزایش
داده و کاستی های آن را در جهت بهبود تجربه ی کاربری برطرف نمایید.


مقدار  attributeای که ظاهر متن را در متد )( getViewتعیین می کند (مقدار متن را بر
روی  boldیا برجسته تنظیم می کند) ،با دستور  android:textStyle="boldمتناظر در لایه
ی  ،XMLداخل فایل  LAYOUTجایگزین نمایید تا بدین وسیله از فراخوانی متد
)( Html.fromHtmlجلوگیری شود.



مرتب سازی را به مکان دیگری انتقال دهید.



چنانچه مقدار  convertViewبرابر  nullنبود ،از آن بار دیگر در کلاس  Adapterاستفاده
نمایید.
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با پیاده سازی الگو توسعه ی  HolderPatternدر آبجکت  ،ListViewاز فراخوانده شدن متد
)( findViewByIdجلوگیری نمایید.

توجه layout :به طور بهینه طراحی نشده است .مثال فوق را در تمرین  HierarchyViewمجددا بکار
خواهیم برد.

( Hierarchy Viewer-51-7ابزار نمایش درختی  viewها)
 Hierarchy Viewبه شما این امکان را می دهد تا نمودار درختی و سلسله مراتبی  Viewاپلیکیشن
اندروید خود را به صورت دیداری در محیط کاری اندروید ترسیم کرده و سپس لایه های غیرضروری و
اضافی را در نمودار درختی مزبور شناسایی نمایید.
برای دسترسی به  ،Hierarchy Viewکافی است مسیر رو به رو را طی نماییدWindow ▸ Open :
.Perspective ▸ Other… ▸ Hierarchy View
در  viewیا کادر  Widowsمی توانید فرایندی که می خواهید  view hierarchyبرای آن مورد تحلیل
قرار گیرد را انتخاب نمایید.

 layoutای که در حال حاضر فعال می باشد ،مورد تحلیل قرار گرفته و به نمایش گذاشته می شود.

802
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

کادری که  Tree Viewنام دارد ،در هر یک از  viewها سه دایره ی کوچک رنگی به نمایش می گذارد.
اولین دایره ،مدت زمانی که برای محاسبه ی اندازه ی  viewلازم است را بیان می کند .دومین دایره
بیانگر زمان لازم برای ایجاد  layoutو طرح کلی می باشد و سومین دایره مدت زمان لازم برای
ترسیم  viewرا نشان می دهد .کارهای هزینه بر و طولانی با رنگ زرد یا قرمز برای برنامه نویس
نمایش داده می شود.

تمرین :استفاده ی کاربردی از ابزار Hierarchy Viewer

803
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

در تمرین جاری ،همچنان از مثال قبلی که در تمرین  Traceviewبکار برده شد ،استفاده خواهیم
کرد Hierarchy View .را باز کرده و لایه ی  viewرا دقیق مورد بررسی قرار دهید.
گرچه هیچ یک از لایه های  ،layoutبا توجه به دایره ی رنگی داخل  viewها ،از نظر منابع مورد
استفاده و زمان اجرا هزینه بر و طولانی نیستند ،با این وجود لایه ها و  viewهای غیرضروری در آن
به چشم می خورند .حال لایه های غیرضروری را حذف نمایید.

-52-7بهینه سازی Layout
اکنون زمان آن فرا رسیده که فایل  layoutتنظیم کننده ظاهر و طرح کلی اپلیکیشن خود را بهینه
نمایید .تصویر زیر با مثال نمایش می دهد چگونه با استفاده از  Framelayoutو دو المان رابط
کاربری  ImageViewو  TextViewنتیجه ی ارائه شده را تولید نمایید .همان طور که در تصویر حاضر
مشاهده می کنید ،کامپوننت رابط کاربری  TextViewدر  layoutجایگذاری شده و محتوای متنی آن
به دو روش متفاوت سبک یا  styleدهی شده اند.
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. ایجاد نماییدcom.vogella.android.textview.spannablestring یک پروژه ی جدید به نام
. اضافه نماییدstyles.xml ) جدید به محتوای فایلstyles(  سبک دهیattribute حال 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 نماییدlayout یک 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>

 با دو نمونه، همان طور که در کد زیر نمایش داده شده، خود راTextView متن موجود در المان
.) نماییدstyle(  سبک دهی و تنظیمTextAppearanceSpan ی 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 {

806
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

@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 برlayout  جدید بسیار سریع تر ازlayout در نهایت مشاهده خواهید کرد که
styling  جاری ازlayout  لازم به توضیح است که در. عمل می کند، می باشدRelativeLayout
 بسیار هزینه بر و سنگینHTML parser  خودداری شده چرا که استفاده از مفسر با تبدلیگرHTML
.می باشد

)Memory Dumps( تهیه ی روگرفت از حافظه-53-7
در صورت تمایل می توانید یک روگرفت یا تصویر لحظه ای از حافظه تهیه کرده و سپس آن را به
. بررسی و تحلیل نماییدEclipse  محیط کاریMemory Analyzer واسطه ی ابزار

Systrace ابزار-54-7
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 Systraceبه شما این امکان را می دهد تا کارایی اپلیکیشن را خود به طور مسقیم در سطح هسته
ی سیستم ( )kernel levelبررسی نمایید .جهت فعال سازی این ابزار ،پس از انتخاب Developer
 ،optionsالمان  Enable tracesرا کلیک نمایید .در کادر محاوره ی ( )dialogبعدی ،می توانید به
طور صریح مشخص نمایید از کدام  eventها Graphics and View ،به عنوان مثال ،بایستی
گزارش تحلیلی و جزئی تهیه شود ( profileشود).

808
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

به منظور استفاده از ابزار  ،systraceیک پنجره ی فرمان ( )terminalباز کرده ،سپس systrace.py
را از پوشه ی اصلی ( android_sdk_installdir/tools/systrace )directoryاجرا نمایید .ممکن
است لازم باشد آن را بر روی یک فایل اجرایی ( )executableتنظیم نمایید (در لینوکس chmod
.)a+x systrace.py
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در صورت تمایل می توانید ابزار مزبور را از طریق  DDMSمسقیما از محیط کاری  Eclipseاجرا
نمایید.

ابزار  Systraceرخدادها را به مدت پنج ثانیه ضبط ( )captureمی کند .در نتیجه ،ابزار نام برده یک
فایل  HTMLایجاد کرده و به شما این امکان را می دهد تا مشکلات احتمالی را تجزیه و تحلیل
نمایید.
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-55-7شبیه سازی چگالی یا تراکم پیکسلی ( )pixel densityاز
طریق خط دستور
شما می توانید با استفاده از خط دستور ( ،)command lineچگالی پیکسلی و وضوح تصویر
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

-56-7قالب های آماده یا الگوهای پیاده سازی پروژه ی اندروید
()Android template
شما می توانید قالب های آماده دلخواه خود را برای ویزاد ساخت پروژه ی اندروید ( Android

 )project creation wizardتعریف نمایید .جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید
لینک

به

زیر

های

نمایید:

مراجعه

.https://plus.google.com/113735310430199015092/posts/XTKTamk4As8
قالب

و

الگوهای

بیشتر

کدنویسی

(template

)code

تحت

آدرس

 https://github.com/jgilfelt/android-adt-templatesقابل دسترسی می باشد.

-57-7گزارش گیری و ثبت اطلاعات مربوط به کارایی موتور
گرافیکی (ابزار )Profile GPU rendering
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در بخش  ،Developer Optionsداخل  Settingsیا در دستگاه واقعی اندروید خود ،این امکان برای
شما وجود دارد که ابزار  Profile GPU renderingرا فعال نموده و مدت زمان مورد نیاز برای ترسیم
 128فریم توسط سیستم را رصد و ثبت نمایید.
پس از فعال سازی این امکان و راه اندازی مجدد اپلیکیشن ،می توانید با فراخوانی دستور زیر در
پنجره ی فرمان ،اطلاعات مربوطه را واکشی نمایید.
adb shell dumpsys gfxinfo your_package

برای مثال جهت سنجش ( frame rateسرعت پخش فریم ها) اپلیکیشن با پیمایش به سمت پایین در
یک لیست .در بیشتر موارد ،لازم است با اپلیکیشن خود تعامل کنید تا مجبور شود خود را مجددا
ترسیم کند.
در گزارش نهایی که در اختیار شما قرار می گیرد ،بخشی به نام  Profile data in msرا پیدا کنید.

-58-7تحلیل و بررسی وضعیت ( Overdrawترسیم یک آیتم بر
روی آیتم دیگر)
 Overdrawزمانی رخ می دهد که دو آیتم همپوشانی داشته باشند ،بدین معنی یک آیتم بر روی
آیتم دیگری رسم شود .به طور مثال ،می توان به زمانی اشاره کرد که پس زمینه ی کامپوننت
 ،activityیک  Windowباشد .حال اگر المان  TextViewبه اپلیکیشن اضافه شود ،این المان طبیعتا
بر روی  Windowترسیم شده و قرار می گیرد.
بنابراین وضعیت  overdrawیک امر طبیعی بوده و رخداد آن مورد انتظار می باشد .با این حال
توصیه می شود جهت بالا بردن کارایی اپلیکیشن و تجربه ی کاربری ،از ترسیم آبجکت های متعدد
بر روی هم و رخداد  overdrawبه صورت بیش از حد خودداری شود.
دلیل اصلی رخداد  overdrawبی رویه می تواند  view hierarchiesو نمودار درختی بسیار پیچیده
ی  viewها باشد .به طور کلی وضعیت ( 2x overdrawزمانی که یک پیکسل سه بار ترسیم می
شود) یک امر طبیعی است اما بیشتر از آن می بایست اجتناب شود چرا که افت کارایی را به دنبال
دارد.
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می توانید از طریق  Development Settingsو فعال گردن گزینه ی ،Show GPU overdraw
وضعیت رخداده ی  overdrawو  viewهای ترسیم شده بر روی هم را به صورت دیداری در
نمایشگر داشته باشید .این تنظیم بر اساس  overdrawها ،رنگ به صفحه نمایش تخصیص می
دهد .جدول زیر مجموعه رنگ بکار رفته را همراه با معنی هر یک شرح می دهد.
معنی رنگ

رنگ
مربوطه

هیچ  viewای بر روی  viewدیگر ترسیم نشده .به عبارت دیگر ،وضعیت
 overdrawرخ نداده است.

-

 = 1x overdrawیک پیکسل دو بار رسم شده است.

آبی

2x

سبز

 = 3xیک پیکسل سه بار رسم شده و می تواند کمی مشکل زا باشد .اما با این
وجود ،نواحی کوچک قرمز هنوز مشکل جدی ایجاد نمی کنند.

قرمز روشن

 = 4xیک پیکسل  5بار یا حتی بیشتر ترسیم شده است .این رنگ نشانگر بروز
مشکل می باشد.

قرمز تیره

پس از دریافت نسخه ی دیداری و بررسی بخش هایی که مشکل زا بودند ،می توانید نمودار درختی
 Viewرا با ابزار  Hierarchy Viewerتحلیل نمایید.

-59-7ابزار رایگان و متن باز کارا برای تحلیل و بهینه سازی کارایی
اپلیکیشن
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-7-59-1استفاده از  Leak Canaryبرای یافت و برطرف نمودن هدر رفت
حافظه ()memory leak
 Leak Canaryیک ابزار متن باز است که می توان با اپلیکیشن اندروید ادغام نموده و به کمک آن
هدر رفت حافظه را به صورت خودکار شناسایی کرد .استفاده از ابزار نام برده بسیار آسان است و
شما می توانید آن را به عنوان کتابخانه ( )dependencyبه فایل  Gradle buildاضافه نموده و
سپس کتابخانه ی مزبور را در کلاس  applicationخود مقداردهی اولیه ( )initializeنمایید .با این
کار یک  lifecycle listenerو گوش فراخوان به چرخه ی حیات  activityها اضافه شده و دقیقا بررسی
می کند آیا متد  destroyآن ها در زمان مناسب فراخوانی می شود یا خیر.
لازم به توضیح است که  Canary leakبه علت  open sourceبودن به صورت مداوم ویرایش و بروز
رسانی

می

شود.

جهت

اطلاع

از

نحوه

ی

بکارگیری

این

ابزار

به

آدرس

 ،https://github.com/square/leakcanaryصفحه ی  Leak Canarys Githubمراجعه نمایید.

-7-59-2استفاده از  AndroidDevMetricsجهت مشاهده ی اطالعات مربوط
به کارایی اپلیکیشن
ابزار  AndroidDevMetricsبه توسعه دهنده این امکان را می دهد تا سرعت اجرای عملیات معمول
همچون مقداردهی اولیه ی آبجکت یا فراخوانی توابع مدیریت چرخه ی حیات (Activity )lifecycle
(از جمله )( onStart()،onCreateو )( )onResumeرا تحلیل نماید.
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همان طور که درباره ی ابزار قبلی گفته شد AndroidDevMetrics ،یک پروژه ی متن باز ( Open
 )Sourceاست .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/androiddevmetricsصفحه ی AndroidDevMetrics
مراجعه نمایید.
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بخش اول :

کامپایل  Build /پروژه های اندرویدی با سیستم Gradle
آموزش حاضر نحوه ی استفاده از سیستم  Gradleبرای کامپایل پروژه های اندرویدی را شرح می
دهد .در این مبحث با نحوه ی تنظیم نسخه های مختلف ( build )flavorآشنا خواهید شد.

-1-8استفاده از  Gradleبرای کامپایل پروژه های اندرویدی
-8-1-1فایل های  buildاپلیکیشن های اندروید
فرایند  buildپروژه های اندرویدی توسط سیستم کامپایل  Gradleمدیریت می شود .زمانی که پروژه
ی جدیدی در محیط برنامه نویسی اندروید ایجاد می کنید ،به دنبال آن ( build scriptفایل
 )build.gradleنیز به طور خودکار تولید می شوند .در واقع محیط کاری  Android Studioبه صورت
خودکار  runtimeو بستر اجرای  Gradleرا دربرمی گیرد ،از این رو احتیاجی به نصب ابزار یا افزونه ی
جداگانه وجود ندارد.
سیستم  Gradle buildطوری طراحی شده که از سناریوهای پیچیده مختلف برای ایجاد اپلیکیشن
های اندرویدی پشتیبانی کند:


 :Multi-distributionوضعیتی که یک اپلیکیشن بایستی برای چندین سرویس گیرنده یا
شرکت اختصاصی تنظیم شود.



 :Multi-apkتولید چندین فایل  apkاز یک اپلیکیشن جهت سازگاری با انواع دستگاه ها و
استفاده ی مجدد از بخش هایی از کد برنامه در این فایل های .apk

همچنین می توانید از یک  wrapper scriptکه سیستم  Gradleتولید می کند ،استفاده نمایید
( wrapper script :wrapper scriptیک اسکریپت است که چندین دستور و اسکریپت که قابلیت
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اجرا در برنامه ی اصلی را ندارد ،در بر می گیرد) .این  wrapperبه شما امکان می دهد تا یک Gradle
 buildرا بدون اینکه لازم باشد هیچ ابزار و فایل دیگری نصب کنید ،از خط دستور ()command line
اجرا نمایید.
زمانی که بر روی دکمه ی  runدر محیط کاری  Android Studioکلیک می کنید ،تسک مربوطه ی
 Gradleراه اندازی شده و اپلیکیشن اجرا می شود.
نکته:

می

توانید

به

ورژن

های

مختلف

افزونه

ی

Gradle

تحت

آدرس

 https://jcenter.bintray.com/com/android/tools/build/gradle/دسترسی داشته باشید.

-8-1-2پروسه ای که کد برای تبدیل به اپلیکیشن اندروید طی می کند
کامپایلر جاوا فایل های حاوی کدهای جاوا ( )java source fileرا به فایل هایی با پسوند .class
تبدیل می کند (فایل هایی که دربردانده ی  bytecodeها و کدهای زبان میانی بوده و بر روی
 JVMاجرا می شود) Android SDK .یک ابزار به نام  dxدارد که فایل های  .classرا به فایل هایی
با پسوند ( .dexفایل های اجرایی  ) Dalvikتبدیل می کند .تمامی فایل های کلاس اپلیکیشن در
فایل اجرایی  Dalvikجایگذاری

می شوند .در طی این پروسه تبدیل ،اطلاعات مازاد موجود

در فایل های  .classداخل فایل  .dexبهینه

می شوند .برای مثال ،چناچه یک  Stringدر چندین

فایل  .classوجود داشته باشد ،فایل  .dexتنها یک  referenceیا اشاره گر به متغیر مزبور را نزد
خود نگه می دارد.
فایل های  .dexاز نظر حجم بسیار سبک تر از فایل های  .classمتناظر هستند.
فایل  .dexو سایر منابع و محتوا همچون  imageو فایل های  XMLهمگی در قالب یک فایل .apk
گنجانده می شوند .این وظیفه را ابزار پکیج بندی منابع و محتوای اپلیکیشن های اندرویدی به نام
 )Android Asset Packaging Tool( aaptبر عهده دارد.
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فایل  .apkخروجی ،دربردارنده ی تمامی داده های لازم برای اجرای اپلیکیشن اندروید بوده و به
راحتی از طریق ابزار  adbقابل نصب بر روی دستگاه اندرویدی می باشد.
از ویرایش  5.0به بعد Android RunTime ،به عنوان ابزار بارگذاری و اجرا  runtime /تمامی
اپلیکیشن های اندرویدی ایفای نقش می کند ART .یک قابلیت است که اپلیکیشن را درست به
مجرد درخواست کاربر لود کرده و اجرا می کند .بدین وسیله سرعت اجرای اپلیکیشن به مراتب
نسبت به زمانی که از  Dalvikاستفاده می شد ،بالا می رود .در واقع  ARTاز تلفیقی از دو روش
کامپایل ( Ahead of Timeترجمه ی کد زودتر از درخواست کاربر) و ( Just-in-Timeترجمه ی کد
به محض درخواست کاربر) استفاده می کند .به هنگام نصب یک اپلیکیشن بر روی دستگاه
اندرویدی ،کد اپلیکیشن به زبان ماشین ترجمه می شود.
ابزار  dex2oatفایل  .dexکه خروجی مجموعه ابزار اندروید می باشد را تحویل گرفته و آن را به یک
فایل ( )EFLبا فرمت  Executable and Linkableتبدیل می کند .این فایل حاوی کد  ،dexکد کامپایل
شده برای سخت افزار و محیط جاوا  native code /و  meta-dataمی باشد.

راه اندازی  Gradleاز خط دستور ()command line
می توانید فایل  Gradle buildخود را از خط دستور اجرا کنید .برای این منظور ،دستور زیر را از
پوشه ی اصلی پروژه ( )main project directoryاجرا نمایید .لازم است  Gradleبر روی دستگاه
مربوطه نصب شده باشد و یا کد دربرگیرنده ی  )Gradle wrapper gradlew( Gradleرا برای
اجرای  buildبکار ببرید .در صورت لزوم  wrapperخود به صورت خودکار سیستم  Gradleرا
دانلود می کند .در زیر لیست  taskهای مهم  Android Gradleرا با شرح کاربرد مشاهده می
شود:
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شرح کاربرد

دستور

پروژه را  buildو کامپایل نموده و هر
دو تسک  assembleو  checkرا اجرا
می کند.

./gradlew build

پروژه را کامل از صفر کامپایل و
 buildمی کند.

./gradlew clean build

پروژه را از صفر  buildو کامپایل می
کند.

./gradlew clean build

تست ها را اجرا می کند.

./gradlew test

تست های مبتنی بر
 instrumentationرا اجرا می کند.

./gradlew connectedAndroidTest

جهت مشاهده ی تمامی  taskهای موجود ،دستور  gradle wrapperرا فراخوانی کنید.
gradle build
# alternatively speedup second grandle build by holding it in memory
# gradle build --daemon

با اجرای این دستور ،یک پوشه ی  buildبرای قرارگیری خروجی  Gradle buildایجاد می شود .به
صورت پیش فرض Gradle build ،دو فایل با پسوند  .apkدر پوشه ی  build/outputs/apkایجاد
می کند.
به منظور  buildو راه اندازی تست های نرم افزاری  unit testخود بر روی دستگاه مجازی جاوا
( ،)JVMدستور زیر را فراخوانی کنید.
gradle test

حال جهت کامپایل build ،و راه اندازی تست های مبتنی بر  instrumentationخود بر روی دستگاه
واقعی اندروید ،دستور زیر را اجرا نمایید.
gradle connectedCheck
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-8-1-3یاresource shrinking
سیستم کامپایل و  buildپروژه  ،Gradleقادر است با استفاده از روش بهینه سازی منابع
( )resource shrinkingدر زمان کامپایل و  buildپروژه ،کلاس ها و منابع غیرضروری جاوا را حذف
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
حجم نرم افزار به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
به منظور فعال سازی قابلیت بیهنه سازی منابع ( ،)resource shrinkingمحتوای فایل  buildخود
را به صورت زیر ویرایش کنید.
{ android
...
{ buildTypes
{ release
minifyEnabled true
shrinkResources true
'proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro
}
}
}

-8-1-4تعریف  dependencyها و اعالن ورژن کتابخانه های الزم خارج از
بدنه ی بستار (dependencies )closure
یک روش بهینه که استفاده از آن بسیار توصیه می شود ،تعریف ورژن نیازمندی های کتابخانه ی
خود ( )library dependenciesخارج از بدنه ی بستار ( dependencies )closureمی باشد .بدین
وسیله نگهداشت و  maintenanceبه غایت آسان تر می شود.
{ 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
}

توجه :پس از قرار دادن بستار  extداخل فایل  buildاصلی ( ،)rootمی توانید ،برای مثال ،با پارامتر
' 'rootProject.ext.junitVersion$به راحتی به  propertyها و خواص آن دسترسی داشته باشید.

 build-2-8و کامپایل ورژن های ( )flavorمختلف از اپلیکیشن
اندرویدی خود
-8-2-1انواع )build flavor( build
به طور پیش فرض ،اندروید دو نوع  buildدارد( debug :ورژن  debugدربردارنده ی کد برای اشکال
زدایی و مقداری گزارش یا  )loggingو ( releaseورژن آماده و بهینه سازی شده برای اجرا) .برای این
انواع ،build
می توانید  flavorهای مختلف در  Gradle buildایجاد نمایید ( buildدو ورژن دارد که هر دو یک
نسخه از اپلیکیشن هستند ،اما  flavorبرای سرویس گیرنده و مشتری های مختلف تولید می شوند
مانند نسخه ی پولی و رایگان از یک اپلیکیشن).
سیستم  Gradle buildقادر است  flavorهای مختلفی از یک اپلیکیشن تولید و مدیریت کند.
 product flavorبیانگر یک ورژن اختصاصی از اپلیکیشن می باشد .این امر امکانی را فراهم می کند
تا بخش هایی از  codebaseیا منابع مورد استفاده ی پروژه برای نسخه های مختلف اپلیکیشن مورد
نظر متفاوت باشد.
برای مثال ،می توانید برای انواع دستگاه ها همچون گوشی یا تبلت ( ،)device categoryورژن های
مختلف ( )build varaintتولید نمایید .به عنوان یک مورد استفاده ی دیگر می توان به نسخه ی
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 build  در فایلflavor تعریف انواع-8-2-2
 نسخه های،app/build.gradle  در محتوای فایلproductFlavors می 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 باشدbuild.gradle محتوای 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.+
}

پس از اعلان  flavorو ورژن های مختلف از اپلیکیشن ،می توانید داخل محیط کاری Android
 ،Studioتمامی ورژن های مختلف از اپلیکیشن خود را در کادر  Build Variantsمشاهده و انتخاب
نمایید.

-8-2-3ارائه ی منابع مختلف برای  flavorها و ورژن های مختلف اپلیکیشن
به منظور تعریف قابلیت و امکانات مختلف برای  flavorمورد نظر ،می بایست پوشه های مختلفی
برای  flavorهای مشخص شده در پوشه ی  app/src/ایجاد نمایید.
منابع مختص به هر  ،flavorمنابع کلی و اصلی را بازنویسی می کند .به طور مثال ،زمانی یک
آیکون متفاوت برای  flavorمعین تعیین کرده باشید ،سیستم  buildو کامپایل  ،Androidآن آیکونی
که ویژه ی  flavorمورد نظر تعریف شده را به عنوان آیکون اپلیکیشن انتخاب می کند.

-8-2-4تعریف  source setهای متفاوت برا  flavorهای مختلف از اپلیکیشن
دایرکتوری های مقیم در پوشه ی  src/در اصطلاح  source setsشناخته می شود .هر  flavorاز
نرم افزار

می تواند  source setاختصاصی خود را داشته باشد.

لازم به ذکر است که  code fileها (فایل های حاوی کدهای جاوا) مانند  resourceها و منابع پروژه
جایگزین نمی شوند ،بلکه با یکدیگر ادغام می گردند .به طور مثال ،شما نمی توانید در یک flavor
از اپلیکیشن خود اکتیویتی  com.example.MainActivityرا در پوشه ی  app/main/java/داشته
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و در  flavorدیگر ،نسخه ی پیاده سازی شده ی دیگری از  activityمزبور داشته باشید .در صورتی
که دو نسخه ی پیاده سازی شده از  activityداشته باشید ،یک پیغام خطا در خصوص وجود کلاس
های تکراری ( )duplicate classصادر می شود.
با این وجود می توانید با جلوگیری از ایجاد کلاس در  source folderاصلی پروژه و سپس ایجاد یک
کلاس مجزا در هر  ،flavorبرای هر  flavorاز اپلیکیشن خود نسخه ی پیاده سازی شده ی متفاوتی
از یک کلاس (برای مثال  )activityداشته باشید.

تمرین :ساخت اپلیکیشن های اندرویدی با  flavorهای مختلف
هدف اصلی از این تمرین
در تمرین جاری ،یک اپلیکیشن اندرویدی با دو  flavorمختلف به ترتیب به نام های  prodو mock
ایجاد

می کنید.

نسخه ی  mockمنابع متفاوتی از نسخه ی  prodمورد استفاده قرار می دهد .در نمونه ی اول ،فایل
 strings.xmlمستقر در  folder/projectبازنویسی ( )overrideمی شود .اینکه کدام ورژن build
باشد ،از طریق کادر  Build Variantsقابل تعریف است.

ساخت پروژه ی جدید اندروید
یک پروژه ی جدید بر اساس قالب آماده ( Empty Activity )templateو با اسم پکیج
 com.vogella.android.gradlebuildflavorsایجاد نمایید.
دو  flavorجدید در فایل  app/build.gradleبه نام های " "prodو " "mockتعریف کنید.
'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.+'
}

Android  اگر. نام برده را ایجاد نماییدflavor ) برای دوfolder structure( ساختار درختی پوشه ها
 مورد نظر را در پنجره ی محاورهflavor  در آن صورت می توانید، را انتخاب کنیدresource directory
. انتخاب نمایید، همانند تصویر حاضر،ای زیر
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 مربوطه کپی کرده و جایگذاریflavor  به پوشه ی مناسب ازmain  را از پوشه یstrings.xml فایل
.نمایید
 به ترتیب به مقدارهایflavor  را برای هرstrings.xml  از فایلhello_world مقدار متغیر رشته ای
. تغییر دهیدProd World!  وMock World!
<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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-8-2-5اعتبارسنجی و تست پروژه
در کادر  Build Variantمحیط کاری  ،Android Studioگزینه ی  mockDebugرا انتخاب کرده و
اپلیکیشن را جهت تست اجرا نمایید.

زمانی که اپلیکیشن را اجرا می کنید ،می بایست رشته ی مربوطه (! )Mock Worldرا از mock
 flavorمشاهده نمایید .اکنون  prod flavorرا انتخاب کرده و اجرا نمایید .مقدار رشته ای مربوطه
(! )Prod Wordبایستی در نمایشگر قابل مشاهده باشد.
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Gradle  پروژه از طریق خط دستورbuild کامپایل و-8-2-6
 های اپلیکیشن خودflavor  تمامی، در پنجره ی فرمان./gradlew build می توانید با درج دستور
.را اجرا نمایید

gradle flavor(  های مختلف از یک اپلیکشنflavor تست ورژن یا-8-2-7
)های یک اپلیکیشن
 این کلاس به وسیله ی یک آبجکت. با پیاده سازی زیر ایجاد کنیدShareIntentBuilder کلاسی به نام
 دیگری راactivity ،static ) و یک متدshare intent(  که داده ها را به اشتراک می گذاردintent
.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);
}

flavor  درMainActivity پیاده سازی نسخه های مختلف از کالس-8-2-8
مورد نظر از اپلیکیشن
 را در سطح خود تعریف کرده و به عنوان پارامتر بهintent  ای که این آبجکتactivity اجازه دهید
،“ انتخاب شده بودmock” flavor  چنانچه. جایگزین گرددmock flavor  در،بیرون ارسال می کند
“prod”  در صورتی که. دیگر راه اندازی کنید که داده های ارسالی را نمایش می دهدactivity یک
. را ارسال کنیدactivity  مشترک بین دوintent ، انتخاب شده باشدflavor
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flavor  شما بایستی کلاس ها را در. لازم به ذکر است که کلاس ها قابل بازنویسی نیستند:توجه
. اصلی ایجاد کنیدflavor های ویژه ی هر یک و نه در

Gradle build تنظیم اختصاصی فایل-3-8
 خروجیapk ویرایش 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 build  مجزا برایkeystore تعریف-8-3-2
 برای درج:keystore(  مجزا تعریف نماییدkeystore  خود یکbuild.gradle می توانید در فایل
 برای.) استفاده می شودkeystore  خروجی ازAPK امضای خالق یک پروژه ی اندرویدی بر روی فایل
http://tools.android.com/tech-docs/new-build- مشاهده ی جزئیات بیشتر به آدرس
. مراجعه فرماییدsystem/user-guide
 اپلیکیشن مورد نظر به صورت زیرdebug  را ویژه ی نسخه یKeystore به طور مثال می توانید
.ویرایش نمایید
android {
signingConfigs {
debug {
storeFile file("your.keystore")
}
}
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}

-4-8انتقال  migrate /کردن یک پروژه ی خروجی گرفته شده از
محیط  Eclipseبه Gradle
-8-4-1وارد کردن ( )importیک پروژه ی خروجی گرفته شده از  Eclipseدر
محیط کاری Android Studio
پروژه های اندرویدی به دو روش متفاوت (با دو نحوه ی تنظیم و پیکربندی) سازمان دهی می
شوند .1 :یک روش پیکربندی قدیمی که تا سال  2013توسط ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن
های اندرویدی محیط کاری  )Eclipse ADT( Eclipseاستفاده می شد  .2دیگری از ساختار درختی
جدید برای سازماندهی پروژه به نام  Gradle build structureاستفاده می کند .می توان سیستم
 Gradleرا طوری تنظیم کرد که از هر دو فرمت ذکر شده برای پیکربندی پروژه استفاده کند.
پس از اینکه فایل  Gradleمورد نیاز را به پروژه ی اندرویدی خروجی گرفته شده از  Eclipseاضافه
نمودید ،می توانید پروژه ی خود را وارد محیط برنامه نویسی  Android Studioکنید .برای این
منظور کافی است داخل محیط مزبور ،بر روی  Fileاز منوی اصلی کلیک کرده و گزینه ی Import
 Projectرا انتخاب نمایید .سپس پوشه ی پروژه و فایل  Gradle buildمربوطه را انتخاب کنید.

-8-4-2اضافه کردن فایل  Gradleبه پروژه ی اندرویدی که از محیط
 Eclipseخروجی گرفته شده است
برای نیل به این هدف ،فایل  build.gradleخود را به پوشه ی اصلی ( )rootپروژه اضافه نمایید.
{ 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 server( استفاده از سرور کامپایل و اجرای پروژه
 و اجرای اپلیکیشن های اندرویدیbuild  جهتJenkins
build  جهتJenkins آموزش 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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-5-8کامپایل و اجرای پروژه های اندرویدی با Jenkins
-8-5-1پیش نیازهای کامپایل پروژه ( )build jobبا Jenkins
 Jenkinsقادر است اپلیکیشن های اندرویدی را به صورت خودکار کامپایل و تست نماید .جهت انجام
پروسه ی کامپایل و اجرای پروژه و ایجاد یک  build jobبر روی  ،Jenkinsبایستی تنظیمات و ابزار
مورد نیاز  buildرا به صورت آماده داشته باشید .ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن اندروید خود به
صورت پیش فرض یک فایل  Gradle buildمعتبر تولید می کند که برنامه نویس می تواند از در
 Jenkinsاستفاده کند.

-8-5-2نصب مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی نرم افزار اندروید ( Android
)SDK
لازم است  Android SDKاز قبل بر روی سرویس دهنده نصب باشد .در صورتی که سرور کامپایل
و اجرای پروژه یا  build serverبرنامه ی  display serverیا هماهنگ سازی ورودی و خروجی کاربر با
باقی سیستم عامل ،سخت افزار را نداشته باشد ،بایستی  Android SDKرا از طریق خط دستور
( )command lineاجرا نمایید .همچنین لازم است مکان قرارگیری  Android SDKجهت استفاده ی
 Jenkinsرا 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

با استفاده از دستور  android list targetsمی توانید  ABIهای نصب شده را مشاهده کنید
( Application Binary Interfaceیا  ABIیک رابط سطح-پایین بین اپلیکیشن و سیستم عامل یا یک
نرمافزار دیگر ایجاد مینماید) .در صورت عدم وجود  ،ABIلازم است آن را مانند زیر نصب نمایید.

android update sdk --all --filter sys-img-armeabi-v7a-android-23 --no-ui --force

-8-5-3نصب افزونه ها یا  plug-inهای Jenkins
جهت کامپایل و اجرای پروژه های اندرو یدی ( )buildبا  ، Jenkinsلازم استتتتتت افزونه های زیر را
نصب نمایید:


افزونه ی .Gradle



افزونه ی  – Gitدر صورتی که  Gitبرای منابع پروژه مورد استفاده قرار گرفته شده باشد.



افزونه ی شبیه ساز اندروید ( – )Android Emulatorبه توسعه دهنده امکان می دهد تا
شتتتبیه ستتتاز اندروید ( )android emulatorرا اجرا و فعال کرده و تا زمانی که شتتتبیه ستتاز
کاملا اجرا نشتتتده ،پروستتته ی کامپایل و اجرای پروژه ( )buildرا متوقف ستتتازد .برای تستتتت
اپلیکشن های اندروید مورد نیاز می باشد.

-8-5-4ایجاد  build jobبرای اپلیکیشن های اندرویدی
به منظور ایجاد  build jobهای اندرویدی در  ،Jenkinsپس از انتخاب  ،New Jobاسم  jobمربوطه
را وارد کنید .حال گزینه ی  Build a free-style software projectرا انتخاب کنید.
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سپس می بایست مشخص کنید که منبع و  sourceباید از کجا کپی ( )cloneشود.

 build triggerدلخواه را انتخاب کنید .در تصویر بالا job ،و عملیات زمان بندی شده مورد نظر،
هر  15دقیقه یکبار  repositoryانتخابی ( )Gitرا چک می کند.
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یک مرحله کامپایل و اجرا با سیستم  )Gradle build step( Gradleبه  jobها و عملیات زمان بندی
 Jenkinsاضافه نمایید.
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پس از طی نمودن مراحل فوق بایستی بتوانید  Android buildخود را اجرا نمایید.

-8-5-5اجرای تست بر روی دستگاه
جهت اجرای تست های  instrumentationبر روی دستگاه دلخواه خود ،باید یک دستگاه مجازی و
شبیه ساز محیط ( )virtual deviceاندروید راه اندازی نمایید.
دقت کنید که گزینه ی  Show emulator windowنبایستی انتخاب شده باشد چرا که عملیات
زمان بندی شده یا  jobشما نباید به حضور یک برنامه ی  display serverوابسته باشد.
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جهت

اجرای

تست

و

تست

های

،instrumentation

بایستی

از

test

 connectedAndroidTest targetاستفاده کنید.

-8-5-6دیگر افزونه های مفید برای  buildپروژه های اندرویدی


 – Android Emulator Pluginاز یک  jobدیگر با گزینه ی Build multi-configuration
 projectپشتیبانی 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
را ب ا زبان ها ،چگالی پیکسلی و وضوح تصویر مختلف تست نمایید.
معمولا دو  jobوجود دارد .یک  jobوظیفه ی  buildساده یا کامپایل و اجرای تست بر روی پروژه را
بر عهده دارد .دیگری یک  jobبرای تست پروژه بر روی شبیه سازهایی با تنظیمات و پیکربندی متفاوت
است.
افزونه ی پر کاربرد دیگری که بد نیست به آن اشاره شود ،افزونه ی  Lintاست که به شما امکان می
دهد تا ساختارهای مشکوک به داشتن خطا در کد پروژه را به واسطه ی  Jenkinsپیدا کرده و برطرف
نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی این افزونه می توانید به آدرس https://wiki.jenkins-
 ci.org/display/JENKINS/Android+Lint+Pluginمراجعه نمایید.

839
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

بخش سوم :

استفاده از ابزار ( Android Debug Bridgeپل برقراری
ارتباط و کنترل دستگاه یا شبیه ساز محیط اندرویدی و
خطازدایی کد)
آموزش حاضر شرح می دهد چگونه با استفاده از ابزار  ADBبه دستگاه واقعی یا شبیه ساز
محیط اندروید ( )AVDمتصل شده و آن را مدیریت کنید.

-6-8ابزار دسترسی ،مدیریت و اشکال زدایی پروژه ی اندرویدی /
ADB
 Android Debug Bridgeیا به اختصار  ADBیک ابزار خط دستور جهت ارتباط و کنترل شبیه ساز
( )Emulatorیا دستگاه اندرویدی متصل به سیستم است و دستورات کاربردی متعددی نظیر
نصب برنامه بر روی محیط شبیه ساز  ،دسترسی به فایل های مستقر بر روی شبیه ساز و … را برای
برنامه نویس فراهم می کند.
می توانید با درج دستور  adbدر خط فرمان ،به دستگاه اندرویدی خود دسترسی پیدا کنید.
دسترسی و اتصال به یک دستگاه مجازی ( )AVDبه راحتی امکان پذیر می باشد ،اما جهت دسترسی
کامل به دستگاه واقعی اندروید لازم است که آن دستگاه  rootشود .هر چند که دستگاه های root
نشده نیز با  adbقابل دسترسی هستند ،اما در آن صورت توسعه دهنده صرفا در سطح یک کاربر
عادی اجازه دسترسی خواهد داشت.
ابزار  adbدر پوشه ی  [android-sdks]/platform-toolsموجود می باشد .به منظور دسترسی
کامل به این ابزار ،بایستی آن را به متغیر  pathاضافه نمایید.
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 adbبه شما امکان می دهد تا دستوراتی را به دستگاه اندرویدی خود ارسال کرده ،فایل هایی را در
آن قرار داده یا از آن واکشی نمایید .همچنین امکان دسترسی از خط فرمان به سرور راه دور ( shell
 )accessو 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

-7-8استفاده از adb
-8-7-1اجرای یک  activityاز خط دستور ()command line
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

-8-8حذف اپلیکیشن از دستگاه به وسیله ی دستورات adb
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می توانید یک اپلیکیشن اندرویدی را با دستورات خط فرمان (از طریق  )shellاز دستگاه میزبان
حذف نمایید .کافی است پوشه ی  (cd /data/app) data/appرا تغییر داده و سپس به راحتی
اپلیکیشن اندرویدی را حذف نمایید.
در صورت تمایل می توانید یک اپلیکیشن را به وسیله ی دستورات  ،adbبا ذکر اسم پکیج از دستگاه
حذف نمایید.
>adb uninstall <packagename

-9-8اتصال به دستگاه با استفاده از Telnet
در صورت تمایل می توانید بجای استفاده از  ،adbبه واسطه ی  telnetبه دستگاه اندرویدی
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
کنید .به منظور اتصال به دستگاه شبیه سازی شده کافی است از ""telnet localhost 5554
استفاده کنید .جهت خروج از فضای کاری  consoleنیز کافی است دستور  quitیا  exitرا اجرا
نمایید.
به طور مثال ،جهت تغییر تنظیمات گوشی ،یا به منظور دریافت  smsو تماس دریافتی ،می توانید
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

-10-8دریافت اطلاعات سیستمی با ابزار خط دستور dumpsys
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-8-10-1دستور adb dumpsys
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

-8-10-2مروری بر میزان مصرف حافظه با دستور dumpsys
دستور  adb shell procrankتمامی اپلیکیشن های نصب شده بر روی دستگاه را بر اساس میزان
مصرف حافظه لیست می کند .لازم به ذکر است که دستور نام برده بر روی دستگاه واقعی اندروید
کار نمی کند .جهت واکشی لیست اپلیکیشن ها بر اساس میزان مصرف حافظه در دستگاه واقعی،
بایستی دستور  adb shell dumpsys meminfoرا فراخوانی کنید.

-8-10-3واکشی اطالعات درباره ی عملیات و تسک های زمان بندی شده
جهت کسب اطلاعات در خصوص اپلیکیشن ،کافی است دستور  adb shell dumpsys alarmرا
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

همان طور که مشاهده می کنید ،هشدار برای حدودا  12دقیقه تنظیم شده است.
جهت کسب اطلاعات لازم در خصوص  intent( pending intentمعلق) ،دستور adb shell
 dumpsys activity intentsرا اجرا کرده و  IDمربوط به ( PendingIntentRecordدر این مثال
 )43bbf887را به عنوان پارامتر ارسال کنید (  PendingIntentتلفیقی از درخواست عملیات (راه
اندازی یک  activityدیگر ،اجرا و فراخوانی یک سرویس یا ارسال یک  ،broadcastجزییات عملیات
(در قالب  intentو  (contextاست .نمونه ایجاد شده می تواند به سایر اپلیکیشن ها ارسال
گردد تا با کمک آنها حتی پس از خاتمه یافتن اپلیکیشن تولید کننده ی  pendingintentو حذف
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آن از حافظه ،عملیاتی معینی انجام گیرد .همچنین آّبجکت  PendingIntentبا برخورداری از flag
هایی که عملکرد آنرا با توجه به اینکه نمونه ای از آن کلاس  pendingintentموجود است یا نه،
مدیریت می نماید):
}* 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
از ویرایش  5.0اندروید ،شما می توانید با فراخوانی دستور زیر در خط فرمان ،اطلاعات مربوط
به میزان مصرف باتری را واکشی نمایید:
>adb shell dumpsys batterystats --charged <package-name
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بخش اول :
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توابع کتابخانه ای مکان یابی  Location API /اندروید و
ابزار fused location provider
آموزش حاضر نحوه ی استفاده از ابزار  fused location providerرا به شما آموزش می دهد.

توابع کتابخانه ای مکان یابی اندروید Android Location API /
بدست آوردن اطالعات مربوط به مکان جغرافیایی دستگاه
امروزه اغلب دستگاه های مبتنی بر سیستم عامل اندروید این امکان را برای کاربران فراهم می
کنند تا مکان جغرافیایی جاری دستگاه را بدست بیاورند .این امر از طریق ماژول  wifi ،GPSیا
تکنیک مثلث سازی برج های مخابراتی امکان پذیر می باشد.
 Google Playبا استفاده از  fused location providerآخرین مکان جغرافیایی دستگاه جاری را
بازیابی می کند.

نصب
به منظور استفاده از  ،location managerسرویس  Google playرا در قالب  dependencyبه
فایل  build.gradleاضافه نمایید.
{ dependencies
'compile 'com.google.android.gms:play-services:9.2.0
'compile 'com.google.android.gms:play-services-location:9.2.0
}

همچنین بایستی مجوز مورد نیاز را در فایل تنظمیات اپلیکیشن اندرویدی ،manifest ،اعلان نمایید.
><uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/

استفاده از LocationManager
اکنون می توانید به آخرین مکان جغرافیایی دستگاه دسترسی داشته باشیدfuse location .
 providerتوابع کتابخانه ای نوین و کارایی در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که کار مکان
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یابی را انجام می دهد .در ز یر مثالی را مشاهده می کنید که از این توابع برای واکشی اطلاعات
مکان جاری دستگاه استفاده می کند.

بدست آوردن مختصات جغرافیایی به صورت دو طرفه
()forward and reverse geocoding
کلاس  Geocoderبه شما این امکان را می دهد تا مختصات جغرافیایی (عرض و طول
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 این پروسه تحت عنوان  reverse geocodingیاد می شود .کلاس نام برده از یک سرویس
آنلاین  Googleاستفاده می کند.

امنیت
اگر می خواهید به حسگر  GPSدسترسی داشته باشید ،در آن صورت لازم است مجوز
 ACCESS_FINE_LOCATIONرا نیز اعلان نمایید .در غیر این صورت باید
 ACCESS_COARSE_LOCATIONرا در فایل تنظیمات اعلان کنید.

درخواست از کاربر برای فعال سازی حسگر ( GPSامکان سخت افزاری  GPSیا
مکان یاب)
کاربر باید تصمیم بگیرد که امکان سخت افزاری  GPSفعال شود یا خیر.
می توانید با فراخوانی متد )( isProviderEnabledمطمئن شوید آیا  LocationManagerفعال و
پیاده سازی شده است یا خیر ( LocationManagerکلاسی است که امکان دسترسی به سرویس
های مکان یابی سیستم را فراهم می کند) .در صورتی که فعال نشده باشد ،می توانید به واسطه
ی ارسال یک آبجکت  Intentکه مقدار خاصیت  nameاز المان  actionآن (اسم  )actionدر فایل
 ،xmlبر روی  Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGSتنظیم شده به کلاس
 ،android.provider.Settingsکاربر را به بخش تنظیمات مربوطه ارجاع دهید.
;)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
}

معمولا به این صورت است که توسعه دهنده یک  AlarmDialogدر نمایشگر باز می کند که از
کاربر می پرسد آیا می خواهد امکان سخت افزاری  GPSرا فعال کند یا اینکه اجرای اپلیکیشن
مربوطه باید کلا لغو گردد.
لازم به ذکر است که شما نمی توانید به طور مستقیم امکان  GPSرا در کد برنامه فعال کنید
بلکه کاربر باید آن را به صورت دستی فعال کند.

استفاده از امکان  GPSو تنظیم موقعیت جاری
فعال سازی امکان  GPSدر محیط شبیه ساز
لازم است امکان  GPSرا بر روی دستگاه تست گیری خود فعال نمایید .اگر اپلیکیشن را بر روی
محیط شبیه ساز تست نمایید ،در حالی که امکان  GPSفعال نشده باشد ،کلاس
 LocationManagerمقدار  nullرا برمی گرداند.
 activityیا صفحه ی  ،Google Mapبایستی به صورت خودکار امکان سخت افزاری  GPSرا در
شبیه ساز فعال کند .اما چنانچه می خواهید از  location managerبه طور مسقیم استفاده
نمایید ،بایستی این کار را خود انجام دهید .در حال حاضر مشکلاتی برای استفاده ی مستقیم از
 location managerوجود دارد.
 Google Mapsرا در محیط شبیه ساز اجرا کرده و درخواست اطلاعات موقعیت جغرافیایی جاری
را بدهید .این کار به شما اجازه می دهد تا  GPSرا فعال نمایید .مختصات جدید  GPSرا به شبیه
ساز اندروید ارسال نمایید.
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تنظیم موقعیت جغرافیایی
می توانید با استفاده از  "DDMS" Perspectiveمحیط کاری  ،Eclipseموقعیت جغرافیایی خود
را به شبیه ساز یا دستگاه متصل ارسال نمایید .برای این منظور ،ابتدا  Perspectiveرا باز کرده و
سپس مسیر رو به رو را طی نمایید.Window ▸ Open Perspective ▸ Other… ▸ DDMS :
( perspectiveاسمی که به مجموعه ای از  viewها و ناحیه ی ویرایشگر اشاره محیط کاری
 Eclipseاشاره دارد)
( DDMSکه سرنام واژگان  Dalvik debug monitor serviceاست کاراترین ابزار اشکال زدایی
برای پروژه های اندرویدی بوده و از قابلیت های آن می توان به گزارش گیری و نمایش اطلاعات
 file managerاشاره کرد .این ابزار قادر است به عنوان یک برنامه ی جدا راه اندازی شده و بر
دستگاه میزبان نظارت داشته باشد).
می توانید در  ،Emulator Controlمختصات جغرافیایی را وارد کرده و دکمه ی  Sendرا فشار
دهید.

همچنین می توانید مختصات جغرافیایی را در شبیه ساز  Androidاز طریق  telnetتنظیم
نمایید .پنجره ی فرمان یا کنسول را باز کرده و به دستگاه دلخواه متصل شوید .شماره ی port
دستگاه شما در نوار عنوان ( )title areaشبیه ساز قابل مشاهده می باشد.
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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

 اندرویدLocation API  استفاده از توابع کتابخانه ای:آموزش
ساخت پروژه
 وde.vogella.android.locationapi.simple  جدید به ترتیب به نامactivity یک پروژه ی و
. ایجاد نماییدShowLocationActivity
 استفاده نمی کند و بجای محیط شبیه ساز بر رویGoogle Map گفتنی است که این مثال از
.دستگاه واقعی اندروید اجرا می شود
.< به کد زیر ویرایش نماییدfilename class="directory">res/layout_  خود را ازlayout 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"
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"
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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 نماییدAndroidManifest.xml( مجوزهای زیر را در فایل تنظیمات اپلیکیشن


INTERNET



ACCESS_FINE_LOCATION



ACCESS_COARSE_LOCATION

Activity ویرایش کلاس
 با اعمال تغییرات زیر از. را به صورت زیر ویرایش نماییدShowLocationActivity محتوای کلاس
 به نمایشactivity  کوئری گرفته شده و مقادیر مورد درخواست (خروجی) درlocation manger
.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
 با. مختصات جغرافیایی مورد نظر را به دستگاه ارسال کنید،اگر از شبیه ساز استفاده می کنید
. مختصات جغرافیایی به نمایش گذاشته می شود،کلیک بر روی دکمه
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بخش دوم :

توابع کتابخانه ای Google Maps / Google Maps v2
Android API v2
آموزش حاضر به شرح توابع کتابخانه ای  Google Mapsو نحوه ی استفاده از آن ها در پروژه
های اندرویدی می پردازد .پروژه این مبحث در ویرایش  4.4محیط کاری  ،Eclipseبر پایه ی ورژن
 1.7زبان جاوا و  4.4اندروید نوشته شده اند.

Google Maps
MapsView
شرکت گوگل یک کتابخانه از طریق سرویس  Google playدر اختیار توسعه دهنده قرار می دهد
که امکان استفاده ی آسان از  Google Mapsو پیاده سازی توابع آن در پروژه ی اندرویدی را به
راحتی فراهم می آورد .مبحث حاضر از توابع کتابخانه ای  Google Maps v2استفاده می کند که
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.MapFragmentو  MapViewارائه می دهد که کامپوننت
نقشه را برای کاربر نمایش می دهد.

854
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

 لازم است اطلاعات اضافی به فایل تنظیمات اپلیکیشنGoogle Maps برای استفاده از
. اضافه نماییدAndroidManifest.xml
<?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>

MapFragment کالس
 ارث بری کرده و توابعی جهت مدیریت چرخه یFragment  از کلاسMapFragment کلاس
)) و سرویس های لازم برای نمایش ویجت (کامپوننت رابط کاربریlife cycle( حیات
 کلاسی است که وظیفه ی نمایش نقشه را برGoogleMap . را فراهم می آوردGoogleMap
. را فراخوانی می کندgetMap()  برای دسترسی به این کلاس متدMapFragment .عهده دارد
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. خواهد بودGoogleView  پل ارتباطی جهت تعامل با کلاسLatLng کلاس

 (نشانه) بر روی نقشهmarker درج
 این قابلیت بسیار. بر روی نقشه نشانه درج نمایید،Marker می 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 گوشlistener  توابع،GoogleMap می توانید بر روی نمونه ی ساخته شده از روی کلاس
OnMarkerClickListener  کلاس. های درج شده بر روی نقشه الصاق نماییدmarker دادن به
 در اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که به مجردonMarkerClicked(Marker) یک متد به نام
. فراخوانی می شودmarker کلیک کاربر بر روی

GoogleMap تنظیم اختصاصی
. را مطابق نیاز به صورت اختصاصی تنظیم کردGoogleMap می 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 ) وemulator( نرم افزار شبیه ساز محیط اندروید
 با استفاده از این. ایجاد نماییدGoogle لازم است یک شبیه ساز مبتنی بر توابع کتابخانه ای
Google  و دیگر سرویس های ادغام شدنی نظیرGoogle map شبیه ساز می توانید بعده ها
. را تست نماییدPlay Service

Google Play service نصب
Google Play Service دانلود
. را نصب نماییدGoogle Play Services  را باز کرده وAndroid SDK Manager

. اضافه نماییدapp/build.gradle  مورد نیاز را به فایلdependency اکنون می توانید
compile 'com.google.android.gms:play-services:9.8.0'
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ساخت و دریافت کلید شناسگر )Google Map (key
کنسول Google
جهت استفاده از  Google Mapsلازم است یک شناسه گر برنامه ی فراخواننده یا  API keyمعتبر
 Googleایجاد نمایید .این کلید رایگان بوده و می توان از آن برای تمامی اپلیکیشن هایی که
توابع کتابخانه ای  Mapsرا فراخوانی می کنند ،استفاده نمایید .در خصوص استفاده از این کلید
محدودیتی وجود نداشته و قابلیت پشتیبانی از بی نهایت کاربر را دارد.
برای دریافت این کلید بایستی از طریق  Google APIs Consoleاقدام نمایید .جهت دریافت
کلید لازم است اسم پکیج و امضای دیجیتالی ( )signature keyاپلیکیشن را ارائه نمایید.
منظور از امضای دیجیتالی همان کلیدی است که اپلیکیشن اندروید خود را به هنگام خروجی
گرفتن ،توزیع و نصب (مرحله ی  )deploymentبا آن امضا و به طور منحصر بفرد نشانه گذاری
می کنید .در حین توسعه ی اپلیکیشن ،سیستم کامپایل و اجرای پروژه های اندرویدی ( build
 ،)systemبه صورت خودکار یک  debug keyتولید 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.

ایجاد  SHA-1برای امضای دیجیتالی ()Signature key
 debug keyیا کلید اشکال زدایی و کامپایل پروژه تحت آدرس
 userhome/.android/debug.keystoreقابل دسترسی می باشد.
( SHA-1الگوریتم درهم سازی ایمن) :تابع درهم سازی در مبحث رمزنگاری است.
برای ساخت  SHA-1ویژه ی  keystore( debug keystoreبرای اعتبارسنجی شناسه ی برنامه
نویس و توسعه دهنده ی اپلیکیشن استفاده می شود ،).می توانید دستور  keytoolرا از JDK
نصب شده اجرا کنید.
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\ keytool -list -v -alias androiddebugkey
\ -keystore <path_to_debug_keystore>debug.keystore
-storepass android -keypass android

لازم است خروجی  SHA-1را برای استفاده در آینده کپی نمایید.

ثبت نام در Google APIs Console
شما بایستی در  Google APIs Consoleثبت و اعلان نمایید که می خواهید از توابع Google
 Mapsبرای پروژه ی اندرویدی خود استفاده نمایید .از منوی  My Projectالمان  Servicesرا
انتخاب نمایید.

 Google Maps Android API v2را فعال نمایید.

ساخت کلید و امضای دیجیتالی برای اپلیکیشن
شما بایستی بعده ها اپلیکیشن را از طریق اسم پکیج در کنسول همراه با SHA-1 fingerprint
امضای دیجیتالی ( )signature keyثبت نمایید ( :fingerprintدنبالهای کوتاه از بایتها میباشد
که برای تایید اعتبار و یا جستجوی کلید عمومی public key/طولانی تر استفاده میشود.
اثرانگشتها با اعمال یک تابع درهمساز رمزنگارانه hash function/بر روی یک کلید عمومی
ایجاد میگردند .از آنجا که اثر انگشتها نسبت به کلیدهای مربوطه کوتاه تر هستند ،میتوان از
آنها به منظور ساده سازی برخی وظایف مدیریت کلید استفاده نمود  .رمزنگاری کلید عمومی
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یا رمزنگاری نامتقارن روشی از رمزنگاری است که کلید مورد استفاده برای رمزگذاری با کلید
مربوط برای رمزگشایی با هم متفاوت است .(.برای این منظور پس از کلیک بر روی المان
مربوطه ،آیتم  API Accessرا انتخاب نمایید .سپس بر روی المان …Create new Android key
کلیک کنید.

حال در کادر مربوطه  SHA-1 fingerprintو اسم پکیج اپلیکیشن خود را وارد کرده و آن ها را با
ویرگول از هم جدا نمایید .برای مثال همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ،پکیج
 com.vogella.android.locationapi.mapsدر کادر مربوطه درج شده است.
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آموزش :استفاده از  Google Mapsدر پروژه
در این آموزش یک اپلیکیشن اندرویدی می نویسید که  GoogleMapرا از طریق یک fragment
برای کاربر نمایش می دهد.

نصب Google Play Service
لازم است  Google Play Serviceرا نصب نمایید.

ایجاد پروژه ی اندرویدی
یک پروژه ی اندرویدی به نام  com.vogella.android.mapsبر اساس قالب آماده ی
( Google Maps Activity )templateایجاد نمایید.

بررسی فایل تنظیمات پروژه
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 نامtemplate  را چک کرده و مطمئن شوید که مجوزهای زیر توسطmanifest محتوای 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>

 این فایل حاوی. ایجاد کرده استgoogle_maps_api.xml  مورد نظر یک فایل به نامtemplate
. می باشدGoogle Maps API key دستور العمل هایی در خصوص نحوه ی ایجاد
. وارد نماییدgoogle_maps_api.xml  این کلید را در فایل، اپلیکیشنAPI key پس از دریافت

layout تنظیم فایل
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 خود را به صورتlayout  محتوای فایل. استفاده می کنیمMapFragment در 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"
/>

Activity ویرایش
. خود را به صورت زیر ویرایش نماییدactivity پیاده سازی کلاس
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 نماییدmultidex  برای اجرای این مثال لازم است قابلیت پشتیبانی از: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
 حرکتMap  باتوجه به منطق برنامه باید بتوانید بر روی.اپلیکیشن را اجرا کرده و تست نمایید
.کوچک نمایی کنید/کرده و قسمت هایی از آن بزرگ نمایی
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بخش اول :

توابع کتابخانه ای اندروید مربوط به امکان سخت افزاری
دوربین Camera API /
این مبحث به شرح نحوه ی استفاده از امکان سخت افزاری  Cameraاز طریق آبجکت  Intentو
توابع کتابخانه ای اندروید  APIمی پردازد .پروژه ی این آموزش در ویرایش  4.2محیط کاری
 Eclipseنوشته شده و مبتنی بر ورژن  1.6جاوا و نسخه ی  4.2سیستم عامل اندروید می باشد.

امکان سخت افزاری Camera
امروزه اغلب دستگاه های اندرویدی حداقل یک دوربین را دارند و برخی نیز یک دوربین در جلو و
یک دوربین در عقب دستگاه دارند.
جهت استفاده از امکان سخت افزاری  cameraدستگاه اندرویدی ،کافی است از اپلیکیشن آماده
ی  cameraاستفاده نمایید .بدین معنی که توسعه دهنده به واسطه ی یک آبجکت intent
اپلیکیشن آماده ی  Cameraرا اجرا کرده و سپس با خواندن داده های بازگشتی اپلیکیشن به
نتیجه دست پیدا می کند.
روش دیگری که می توان مورد استفاده قرار داد ،این است که  cameraیا امکان سخت افزاری
دوربین را با فراخوانی توابع کتابخانه ای  Camera APIمستقیما در بطن پروژه جاسازی نمایید.
مبحث زیر مثال های کاربردی درباره ی پیاده سازی هر دو روش ارائه می دهد.

آموزش :اجرای اپلیکیشن  Cameraو گرفتن یک عکس با
فراخوانی آبجکت Intent
یک پروژه و  activityجدید به ترتیب به نام های  de.vogella.android.imagepickو
 ImagePickActivityایجاد نمایید.
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 اپلیکیشنXML  تنظیم شده در لایه یresult  آن بر رویID  که مقدارImageView یک المان
 که به متدonClick )property(  با ویژگیbutton  سپس یک المان. ایجاد نمایید،)layout (فایل
. در این فایل اضافه نمایید، اشاره داردactivity  در کلاسonClick متناظر
. را به صورت زیر ویرایش نماییدImagePickActivity حال 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();
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} finally ch (IOException e) {
e{
if (stream != null)
try {
stream.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}

Camera API  پیاده سازی توابع کتابخانه ای:آموزش
 یک اپلیکیشن طراحی می کنید که به کاربر امکان می دهد با استفاده از دوربین،در تمرین جاری
.) دخیره نمایدSD( جلوی دستگاه عکس تهیه کرده و بعد آن را بر روی حافظه ی خارجی
 لازم است،)Android emulator(  در صورت استفاده از نرم افزار شبیه ساز محیط اندروید:توجه
) به هنگام ایجادSD card(  را تنظیم کرده و یک حافظه ی خارجیcamera امکان سخت افزاری
.دستگاه مجازی اندروید تعریف کرده باشید
 وde.vogella.camera.api  جدید به ترتیب به نام هایactivity یک پروژه ی اندروید و
. ایجاد نماییدMakePhotoActivity
 را برای دسترسی به امکان سخت افزاریandroid.permission.CAMERA لازم است مجوز
 برای ذخیره ی اطلاعات برandroid.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE دوربین و
. اضافه نماییدAndroidManifest.xml روی 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" >

869
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

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 صورتfilename class="directory">res/layout_  مقیم در پوشه یmain.xml فایل
.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 آنPhotoHandler یک کلاس به نام
.) می باشدSD card( جایگذاری فایل تصویری تهیه شده در حافظه ی خارجی
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");
}
}

 این کلاس فرض را بر این. را به صورت زیر ویرایش نماییدMakePhotoActivity محتوای کلاس
 خود تعریف کرده ایدlayout  فایل،xml  متناظر در لایه یbutton می گذارد که شما یک المان
. اشاره می کندactivity  در کلاسonClick()  آن به متدonClick که 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 :

آموزش استفاده از Android Sensor Manager
آموزش حاضر به شرح نحوه ی استفاده از کلاس  SensorManagerمی پردازد .پروژه ی این
مبحث در ویرایش  3.6محیط کاری  Eclispeنوشته شده و بر پایه ی ورژن  1.6زبان جاوا و نسخه
ی  2.3.3اندروید ( )Gingerbreadمی باشد.

پیاده سازی کلاس  SensorManagerو دسترسی به حسگرهای
دستگاه اندروید
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برای دسترسی به حسگرهای دستگاه اندروید می بایست نمونه ای از کلاس  SensorManagerرا
پیاده سازی نمایید .از جمله ی این حسگرها می توان به شتاب سنج یا  accelerometerاشاره
کرد .متاسفانه ،امکان تست شتاب سنج و شبیه سازی آن در  Android emulatorوجود ندارد.
برای دسترسی به کلاس  SensorManagerکافی است متد
) getSystemService(SENSOR_SERVICEرا فراخوانی نمایید .کلاس  Sensorثوابت متعددی
( )constantsبرای دسترسی به حسگرهای مختلف فراهم می آورد.
Sensor.TYPE_GYROSCOPE



Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD



Sensor.TYPE_ORIENTATION



Sensor.TYPE_ACCELEROMETER



می توانید با فراخوانی متد )( sensorManager.getDefaultSensorبه حسگر مربوطه دسترسی
داشته باشید .این متد نوع حسگر ( )sensor typeو میزان زمان غیرفعال بودن تا فراخوانی حسگر را
که به عنوان ثابت در سطح کلاس  SensorManagerتعریف شده ،به عنوان پارامتر می پذیرد.

گوش فرادهنده به تغییرات حسگر ()Sensor listener
پس از دسترسی به حسگر مربوطه ،لازم است یک  SensorEventListenerبرای آن تعریف نمایید.
این  listenerبه تغییرات مرتبط با حسگر ( )sensorگوش می دهد و به محض رخداد تغییر در
اطلاعات حسگر مورد نظر ،از آن با خبر می شود.
به منظور جلوگیری از اتلاف باتری ،می توانید  listenerخود را در متد )( onResumeاعلان و ثبت
نموده و داخل متد )( onPauseاز حالت مزبور خارج نمایید ( deregisterکنید).
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Accelerometer آموزش استفاده ی کاربردی از حسگر
 به صورت خودکار،در این بخش یک اپلیکیشن خواهیم نوشت که در صورت تکان خوردن دستگاه
به ترتیبactivity  برای این منظور ابتدا یک پروژه ی اندرویدی و.رنگ پس زمینه را تغییر می دهد
. ایجاد نماییدSensorTestActivity  وde.vogella.android.sensor به نام های
. خود را به صورت زیر ویرایش نماییدlayout محتوای 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 نماییدactivity حال 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);
}
}

 ساخت یک قطب نما:آموزش کاربردی
de.vogella.android.sensor.compass  جدید اندرویدی به ترتیب به نام هایactivity یک پروژه و
. ایجاد نماییدMainActivity و
. با پیاده سازی اختصاصی به صورت زیر ایجاد کنیدView اکنون 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 کنیدactivity بدنه 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 :

آموزش استفاده ی کاربردی از قابلیت  single touchو
 multi touchدر اندروید  /آموزش پیاده سازی و استفاده
از توابع کتابخانه ای  touch APIدر اپلیکیشن های
اندرویدی
آموزش حاضر به شرح پیاده سازی و استفاده از توابع کتابخانه ای  touch APIو قابلیت لمس
نمایشگر در اپلیکیشن های اندرویدی می پردازد.

رخدادهای مربوط به لمس نمایشگر ()Android touch
واکنش نشان دادن به  eventهای مربوط به touch
کلاس استاندارد و پرکاربرد  Viewکتابخانه های اندروید به راحتی قادر است از رخدادهای touch
پشتیبانی کرده و به آن ها پاسخ دهد.
می توانید به رخدادهایی که توسط لمس نمایشگر فعال می شوند ،در  activityو  viewهای
پروژه ی خود پاسخ دهید .سیستم اندروید این قابلیت را دارد تا همزمان از چندین  pointerکه
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
بری کند ،کلاس  MotionEventمی باشد .این کلاس به واسطه ی متد )( onTouchEventبه
عنوان پارامتر به آبجکت های  Viewsفرستاده می شود.
به منظور فراهم آوردن قابلیت پاسخ دهی و واکنش نشان دادن به  eventهای مربوط به touch
(لمس نمایشگر) ،کافی است متد )( onTouchEventرا بازنویسی ( )overrideنمایید.
کلاس  MotionEventتمامی اطلاعات مربوط به قابلیت  touchنظیر تعداد  pointerها،
مختصات  ،X/Yمیزان اندازه و  pressureهر  pointerرا در بردارد.
چنانچه  eventفعال شده توسط لمس نمایشگر را  viewمدیریت کند ،آنگاه متد نام برده مقدار
بولی  trueرا در خروجی برمی گرداند .لازم به ذکر است که سیستم اندروید تلاش می کند
تودرتوترین ( )deepestکلاس  viewای که  eventمربوط به  touchرا مدیریت کرده و مقدار
 trueرا برگردانده ،پیدا کند.در صورتی که  viewخود داخل  viewدیگر ( parent viewیا view
میزبان) جای گرفته باشد ،آنگاه  viewمیزبان می تواند با بازگردانی  trueاز تابع
)( ،onInterceptTouchEventجلوی ارسال رخداد به  viewزیرمجموعه را بگیرد .در نتیجه ی این
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عملیات ،رخداد  MotionEvent.Action_CANCELبه  viewای که قبلا قرار بود رخداد اصلی را
دریافت کند ،ارسال شده و  viewمیزبان خود مدیریت  eventرا بر عهده می گیرد.
برای واکنش نشان دادن به رخدادهای لمس نمایشگر در سطح یک  ،activityکافی است
 OnTouchListenerرا برای  Viewهای مربوطه اعلان نمایید.

وضعیت لمس یک نقطه از نمایشگر ()single touch
چنانچه تنها یک انگشت در آن واحد با سطح نمایشگر برخورد داشته و سیستم اندروید تنها یک
ورودی دریافت کرده باشد ،در آن صورت توسعه دهنده می تواند با فراخوانی متد )( getXو
)( ،getYمقادیر و اطلاعات مربوط به موقعیت فعلی (مختصات) اولین انگشتی که با صفحه
تعامل داشته را بازیابی کند.
با فراخوانی متد )( getActionتوسعه دهنده  actionو فعلی که اجرا شده را در خروجی دریافت
می کند.
کلاس  MotionEventاز مجموعه کتابخانه های اندروید تعدادی ثابت ( )constantدر اختیار
برنامه نویس قرار می دهد که از طریق آن ها قادر خواهد بود اطلاعات مربوط به  actionرخ
داده را مشخص نماید.
شرح

Event

New touch started
(انگشت با سطح نمایشگر برخورد کرده و در
نتیجه  touchیا لمس دیگری آغاز شده
است)

MotionEvent.ACTION_DOWN

Finger is moving
(انگشت کاربر در سطح نمایشگر در حال
حرکت است)

MotionEvent.ACTION_MOVE

Finger went up
(انگشت کاربر دیگر با نمایشگر تعامل ندارد)

MotionEvent.ACTION_UP
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شرح

Event

رخداد جاری لغو شده (به  viewزیرمجموعه
یا فرزند ارسال نمی شود) و  viewدیگری
مدیریت  eventمربوطه را برعهده می گیرد.

MotionEvent.ACTION_CANCEL

)Pointer down (multi-touch
انگشت کاربر با سطح نمایشگر برخورد کرده
و بر روی آن قرار دارد (وضعیت پشتیبانی از
لمس همزمان چند نقطه از نمایشگر).

MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN

)Pointer up (multi-touch
انگشت کاربر از روی سطح نمایشگر برداشته
شده است (وضعیت پشتیبانی از لمس
همزمان چند نقطه از نمایشگر).

MotionEvent.ACTION_POINTER_UP

قابلیت لمس چندین نقطه از صفحه ()Multi touch
قابلیت پیاده سازی و پشتیبانی از وضعیت لمس چندین نقطه از نمایشگر به طور همزمان در
اپلیکیشن های اندرویدی از ویرایش  2.0کتابخانه های اندروید اضافه شده و ورژن  2.2به مراتب
ارتقا یافت.
 MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWNو MotionEvent.ACTION_POINTER_UP
زمانی ارسال می شوند که انگشت دوم با سطح نمایشگر تعامل برقرار کند.
دو رخداد  MotionEvent.ACTION_DOWNو  MotionEvent.ACTION_UPنیز به هنگام
برخورد انگشت اول با سطح نمایشگر مورد استفاده قرار می گیرند.
متد )( getPointerCountکه در سطح کلاس  MotionEventموجود است ،به شما این اجازه را
می دهد تا تعداد  pointerها (انگشت یا شی دیگری که با نمایشگر ارتباط داشته) را بازیابی نمایید.
تمامی رخدادهای مربوطه ،به همراه موقعیت و مختصات  pointerها همگی در نمونه ی ایجاد
شده از  MotionEventکه به عنوان پارامتر متد )( onTouchدریافت می کنید ،موجود می باشد.
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 لازم است دو متد، هاpointer ) و ردیابی اطلاعات مربوط به تمامیtrack( جهت رصد
 را فراخوانی کنید و ازMotionEvent.getActionMasked()  وMotionEvent.getActionIndex()
، فعال شدهpointer  که از برخورد اینtouch  و رخداد مربوط بهpointer طریق آن ها اندیس
.شناسایی نمایید
 به طور مثال می توان به زمانی اشاره کرد. ممکن است در طول زمان تغییر کندpointer اندیس
pointer id  همانpointer  نسخه ی پایدار از.که یک انگشت از سطح نمایشگر برداشته می شود
 قابل شناسایی و بازیابیMotionEvent  از آبجکتgetPointerId(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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نکته :امکان تست قابلیت  Multitouchدر شبیه ساز وجود ندارد .برای آزمودن قابلیت لمس
چندین نقطه از نمایشگر به طور همزمان ،نیاز به یک دستگاه واقعی اندروید دارید (دستگاهی
که ورودی را دریافت می کند باید یک دستگاه حقیقی اندروید باشد).

کالس GestureDetectors
چارچوب نرم افزاری اندروید کلاسی به نام  GestureDetectorرا ارائه می دهد که از اطلاعات و
اعضای آبجکت (نمونه ی ساخته شده از کلاس)  MotionEventsاستفاده می نماید .این کلاس
قادر است انواع حرکت ها ( )gestureو رخدادها ( eventها) را با استفاده از نمونه ی کلاس
 MotionEventsکه به عنوان پارامتر ارائه می شود ،شناسایی کند .تابع بازفراخوان
 )callback( GestureDetector.OnGestureListenerکاربران را به محض رخداد مربوطه از
( motion eventرخدادی که بر اثر حرکت فعال می شود) مورد نظر مطلع می سازد.
به طور مثال کلاس  ScaleGestureDetectorاین امکان را به شما می دهد تا حرکت از پیش
تعیین شده ی کوچک و بزرگ کردن یک آّبجکت با دو انگشت را تعریف نمایید.

تمرین :پیاده سازی  viewاختصاصی و مدیریت رخدادهای
مربوط به لمس یک نقطه از نمایشگر ()single touch event
ترسیم با استفاده از قابلیت لمس نمایشگر
تمرین حاضر نحوه ی مدیریت رخدادهای مربوط به لمس یک نقطه از نمایشگر را داخل یک view
اختصاصی نمایش می دهد.
ابتدا یک پروژه و  activityجدید به ترتیب به نام های  com.vogella.android.touch.singleو
 SingleTouchActivityایجاد نمایید .این  activityاز کلاس  DialogFragmentبرای تنظیم رنگ
قابل استفاده برای ترسیم در سطح نمایشگر بهره می گیرد.
حال یک فایل  layoutبه نام  fragment_colorpicker.xmlبا محتوای زیر ایجاد نمایید.
>?"<?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 لمسView  تعریف کرده که یک آبجکتTouchEventView کلاسی 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 نماییدactivity_main.xml محتوای 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 نماییدactivity  مورد نظر را به کلاسview حال
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));
}
}

 بایستی با توجه به کدی که نوشته اید قادر باشید با،اکنون زمانی که اپلیکیشن را اجرا می کنید
انگشت خود بر روی نمایشگر دستگاه اشکال مختلفی ترسیم کنید (در محیط شبیه ساز با
.)استفاده از موس
XML  با فرمتlayout کد اپلیکیشن خود را طوری ویرایش کنید که از تعریف و محتوای یک فایل
.برای تنظیم ظاهر خود استفاده کند
،layout  کد موجود در فایل، اپیلکیشنXML  دلخواه خود در لایه یview  به منظور اعلان:نکته
.لازم است اسم و آدرس دقیق کلاس از جمله اطلاعات پکیج آن کلاس را ذکر نمایید

)line width( افزودن قابلیت تنظیم پهنای خط ترسیم
 بهlayout  داخل فایل،XML یک منو به اپلیکیشن خود اضافه کنید (المان مربوطه را در لایه ی
.)صورت زیر اعلان نمایید
<?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
حال کدی به اپلیکیشن خود اضافه نمایید که موقعیت فعلی انگشت کاربر بر روی نمایشگر را با
استفاده از یک دایره نشانه گذاری و دنبال کند .به منظور ترسیم دایره ،می توانید متد
) addCircle(x, y, 50, Path.Direction.CWرا بر روی نمونه ی ساخته شده از کلاس Path
فراخوانی کنید یا المان  canvasرا مستقیما بکار ببرید.
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
سطح نمایشگر دستگاه پدیدار شده و زمانی که تماس انگشت با صفحه قطع شد ،محو گردد.
خروجی می بایست شمابه زیر باشد.
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تمرین :پیاده سازی قابلیت پشتیبانی از لمس چندین نقطه از نمایشگر
()Multitouch
در تمرین جاری ،توسعه دهنده می بایست یک  viewاعلان کند که از قابلیت multitouch
پشتیبانی کرده و از این طریق امکان ردیابی و پاسخ دهی به چندین انگشت بر روی نمایشگر به
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 لازم به ذکر است که تمرین پیاده سازی قابلیت لمس چند نقطه از.طور همزمان را فراهم آورد
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
singletouch  اندروید تنها اجازه ی شبیه سازیemulator  نرم افزار،همان طور که قبلا گفته شد
.را (با اشاره گر موس) برای برنامه نویس فراهم می کند
 وcom.vogella.android.multitouch  جدید به ترتیب به نام هایactivity یک پروژه و
. ایجاد نماییدMainActivity
. را به صورت زیر پیاده سازی کنیدMultitouchView ابتدا کلاسی به نام
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);
}
}

. خود اضافه نماییدactivity  متناظرlayout  زیر را به فایلview
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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 نداردactivity کلاس
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
 محدودیت از پیش تعیین شده ای برای حداکثر تعداد، در هر دستگاهی.مختلف ترسیم نمایید
 لازم است بررسی کنید دستگاه شما.نقاط قابل پشتیبانی در آن واحد در نمایشگر وجود دارد
 اپلیکیشن بایستی، در پایان. را به طور همزمان پشتیبانی می کندpointer حداکثر چه تعداد
.ظاهری مشابه ز یر داشته باشد
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 کوچک نمایی و استفاده از/  پیاده سازی قابلیت بزرگ نمایی:آموزش
multitouch
 وde.vogella.android.touch.scaledetector  اندروید به ترتیب به نام هایactivity یک پروژه و
. ایجاد نماییدScaleDetectorTestActivity
.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 نماییدactivity  را بهView این
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-touch  بایستی بتوانید با استفاده از قابلیت،زمانی که اپلیکیشن را راه اندازی می کنید
.)pinch zoom( تصویر زیر را کوچک و بزرگ نمایید
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بخش چهارم :
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آموزش کار با  Gesturesو مدیریت رخدادهای فعال شده
از حرکات مختلف بر روی نمایشگر
مبحث حاضر نحوه ی استفاده از  Gesturesو  GestureOverylayViewدر اندروید را به شما می
آموزد .پروژه های این آموزش در نسخه ی  3.6محیط کاری  Eclipseو با استفاده از ویرایش 1.6
زبان جاوا نوشته شده و مبتنی بر ورژن  2.3سیستم عامل اندروید ( )Gingerbreadمی باشد.

کار با  Gestureها و پیاده سازی کلاس GestureOverlayView
در اندروید
سیستم اندروید ،برای لمس و حرکت دادن انگشت بر روی سطح نمایشگر ،رخدادهای معینی
نظیر بزرگ نمایی ،فشار دادن طولانی و پیمایش با نوار اسکرول در صفحه را ارائه می دهد .به
این رخدادها که در بر اثر لمس نمایشگر اتفاق افتاده و فعال می شوند در اصطلاح gestures
گفته می شود.
برای استفاده از این امکان اندروید ،اپلیکیشن شما بایستی یک نمونه از کلاس
 GestureOverlayViewرا پیاده سازی کند .سپس می توانید در این  ،viewسایر کامپوننت های
رابط کاربری و  viewهای خود را جایگذاری نمایید.
 gestureها را منابع باینری تشکیل داده و در اختیار توسعه دهنده قرار می دهند .این منابع را
می توان با استفاده از  Android SDKتهیه کرد.
جهت بارگذاری این منابع باینری و  gestureها در  activityیا صفحه قابل مشاهده برای کاربر
لازم است متد )( GestureLib.fromRawResourceرا فراخوانی کنید .پس از آنکه gesture
توسط سیستم شناسایی شد ،متد " "onGesturePerformedListenerفراخوانده می شود .اما
قبل از آن کلاس  activityای که می خواهد  gestureرا بارگذاری کند باید توابع اینترفیس
" "OnGesturePerformedListenerرا پیاده سازی کرده و با فراخوانی متد
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")( "addOnGesturePerformedListenerبر روی آبجکت ساخته شده از روی
 ،GestureOverlayViewخود را معرفی نماید.
سیستم اندروید ،آن دسته از  gestureهایی را که شناخته با رنگ زرد و  gestureهایی که برایش
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.TRANSPARENTیا
) setGestureColor(Color.TRANSPARENTرا بر روی (آبجکت یا نمونه از)
 GestureOverlayViewفراخوانی نماید.
اگر از " "GestureBuilderبرای ساخت  gestureدر شبیه ساز اندروید ( )Emulatorاستفاده کنید،
در آن صورت می توانید تعداد زیادی  gestureبا اسم یکسان ایجاد نمایید .از این طریق امکانی
برای شما فراهم می شود تا  gestureدلخواه و مد نظر خود را پیدا کرده و تعیین نمایید .اگر برای
ویرایش  1.6اندروید  Android Emulatorایجاد کنید ،این اپلیکیشن به صورت پیش فرض بر روی
دستگاه شما نصب شده و آماده ی استفاده می باشد .لازم است یک دستگاه با قابلیت حافظه
خارجی ( )sd cardایجاد کنید چرا که در غیر این صورت امکان ذخیره ی  gestureها را نخواهید
داشت .تمامی  gestureها در محیط شبیه ساز ،داخل فایل  gesturesذخیره می شوند.
شما می توانید تمامی  gestureها را به وسیله ی ابزار  adbاز شبیه ساز ( )emulatorبه دستگاه
محلی خود کپی نمایید .کافی است دستور زیر را در خط فرمان درج کنید:
./adb pull /sdcard/gestures ~/test

فایل  gestureبایستی تحت آدرس " "res/rawدر اپلیکیشن جایگذاری شود .پس از این کار می
توانید از فایل مزبور به راحتی در آبجکت  GestureOverlayViewاستفاده نمایید.

مثال
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یک پروژه و  activityجدید به ترتیب به نام های " "de.vogella.android.gesturesو
" "GestureTestایجاد نمایید .سپس تعدادی  gestureایجاد کرده و آن ها را طبق توضیح فوق ،در
اپلیکیشن مورد نظر جایگذاری نمایید.

متاسفانه  UI builderاز  GestureOverlayViewپشتیبانی نمی کند .می توانید برای مشاهده ی
متن خطای مربوطه (عدم امکان استفاده از  GestureOverlayViewدر  )layout builderبه
آدرس  http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=1368مراجعه کنید .از این رو
توسعه دهنده ناگذیر باید یک  layoutبدون  gesture viewساخته و بعد این  viewرا از طریق
کدنویسی به  GestureOverlayViewاضافه کند.
فایل _ layout _main.xmlرا مانند زیر ایجاد کنید.
>?"<?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 نماییدactivity کلاس
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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اپلیکیشن را اجرا کنید .با توجه به منطق برنامه و کدی که برای اپلیکیشن خود نوشتید ،باید بتوانید
 gestureهای مختلفی ترسیم کرده و خروجی را در لحظه مشاهده نمایید .در اپلیشکن جاری تنها
صرفا یک پیغام  Toastنمایش داده می شود ولی شما می توانید هر عملیاتی که دوست دارید
تعریف نمایید.
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بخش اول :

آموزش استفاده از  Support Libraryها
آموزش حاضر نحوه ی استفاده از  support libraryها و همچنین دلایلی که چرا گاهی بهتر است
از بکار بردن آن ها در پروژه پرهیز کرد را شرح می دهد.

استفاده از  Support libraryهای Google
شرح مفهوم Support Library
Support Libraryاین امکان را به توسعه دهنده می دهد تا قابلیت های نوین و جدید اضافه
شده به  Android SDKیا مجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندروید را به همراه
برنامه قرار دهد تا بدین وسیله برنامه قادر باشد از این امکانات در ویرایش های قدیمی اندروید
نیز بهره بگیرد .به عبارت دیگر  support libraryها به منظور افزودن امکانات و قابلیت های
ورژن های جدیدتر توابع و کتابخانه های اندروید به ویرایش های قدیمی تر تعبیه شدند.
پکیج  Android Support Libraryدر واقع مجموعه ای از  code libraryها (کتابخانه ای از
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
ویژگی ها و  widgetهایی را برای استفاده در ورژن های قدیمی کتابخانه های اندروید فراهم
می آورند که فقط و فقط از طریق  APIها و توابع کتابخانه ای قابل دسترسی یا استفاده در
پروژه هستند.
لازم به توضیح است که هر  support libraryتنها برای ورژن (قدیمی) معینی از کتابخانه های
اندروید ( )API levelقابل استفاده بوده و سازگار می باشد.
در کل دو نوع  support libraryوجود دارد .اولین نوع قابلیت های جدید برای ورژن های قدیمی تر
چارچوب نرم افزاری فراهم می کند ( framework functionalityجدید برای ویرایش های قدیمی تر
کتابخانه های اندرو ید یا  API releaseارائه می دهد) .نوع دوم  ،support libraryقابلیت های جدید
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برای تمامی دستگاه های مبتنی بر سیستم عامل اندروید فراهم می کند .حال این قابلیت یا هنوز
به محیط ( )platformاندروید اضافه نشده یا هیچگاه جزوی از آن نخواهد بود زیرا شرگت گوگل
سعی بر این دارد که همواره امکانات و قابلیت های جدیدتر به آن اضافه کند و کتابخانه ی مزبور را
سریع تر از توابع کتابخانه ای محیط اندروید ( )Android platform APIارتقا دهد.

نصب Support library
 support libraryبه شما این امکان را می دهد تا از قابلیت های بیشتری در اپلیکیشن های
اندرویدی خود استفاده کنید .حال این قابلیت ها ممکن است توسط ورژن های جدید کتابخانه های
اندروید ( )API levelدر اختیار توسعه دهنده قرار گیرد .علاوه بر آن امکانات دیگری نیز می تواند
فراهم نماید که به صورت مجزا ( )unbundledاز چارچوب نرم افزاری اندروید ،همچون ویجت
 RecyclerViewکه به منظور پیاده سازی هر چه بهینه تر لیست تعبیه شده ،ارائه می شود.
اندروید ورژن های متعددی از  support libraryها ارائه می دهد که هر یک ،ویژه ی نسخه ی
خاصی از کتابخانه های اندروید ( )API levelقابل استفاده می باشد .به طور مثالsupport ،
 library v7برای آن دسته از دستگاه های اندروید که  API levelآن ها  7باشد ،قابل استفاده می
باشد .نسخه های جدیدتر از  support libraryبرای عملکرد صحیح به نسخه های پایین تر نیز احتایج
دارند support library v7 .به  v4احتیاج دارد.

 Support libraryهایی که توسط گوگل ارائه می شوند
در زمان تنظیم مقاله ی حاضر ،کامپوننت های متعددی توسط شرکت گوگل تعبیه شده که در زیر
به آن ها اشاره می کنیم:
Gradle dependency
کتابخانه و نیازمندی های Gradle
این کتابخانه در آدرس android-
sdk/extras/android/support/v7/appcompat/
 directoryموجود می باشد.

شرح

Support
Library

ویژه ی ویرایش
API ( Android 1.6
 )level 4و بالاتر
تعبیه شده است.

v4 Support
Library
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Gradle dependency
کتابخانه و نیازمندی های Gradle

شرح

Support
Library

دربردارنده ی
قابلیت های
فراوانی نظیر امکان
پشتیبانی از
 fragmentها و
فریم ورک Loader
می باشد.
مجموعه ای از کتابخانه ها که به ( Android 2.1
کتابخانه های اندروید ورژن  )7و بالاتر برای عملکرد
صحیح احتیاج دارند .علاوه بر آن لازم است v4
 Support libraryدر دسترس باشد.

v7 Support
Libraries

در آدرس android-
sdk/extras/android/support/v7/appcompat/
موجود می باشد.

امکان پشتیبانی از
 Action Barو پیاده
سازی آن در بستر
اپلیکیشن را فراهم
می آورد .علاوه بر
به توسعه دهنده
امکان می دهد برای
طراحی لایه ی UI
اپلیکیشن از
Material design
استفاده کند.

v7
appcompat
library

androidsdk/extras/android/support/v7/cardview/

با افزودن این
نیازمندی به پروژه
قادر خواهید بود که
ویجت CardView
را در اپلیکیشن خود
پیاده سازی کنید.

v7 cardview
library
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Gradle dependency
کتابخانه و نیازمندی های Gradle

شرح

Support
Library

compile "com.android.support:recyclerview"v7:24.0.0

امکان استفاده از
 RecyclerViewرا
پروژه فراهم می
آورد.

v7
recyclerview
library

compile
''com.android.support:design:24.0.0

امکان استفاده از
material design
در طراحی رابط
کاربری اپلیکیشن را
فراهم می آورد.

Design
library to
support
material
design

حذف  support libraryاز پروژه
چرا باید  support libraryرا حذف کرد؟
 support libraryها همواره در حال تغییر هستند و از این جهت تنظیم یک مقاله ی پایدار (با
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
کاری  Android studioنیز همانند کتابخانه ی نام برده به سرعت بروز رسانی و ویرایش می شوند.
این امر تست ویژگی جدید یا  APIهای استاندارد را به مراتب دشوارتر می سازد.

تبدیل پروژه به یک پروژه ی استاندارد اندروید
( build dependencyکتابخانه ها و نیازمندی های  )buildدر فایل  Gradle buildآسیبی به
پروژه ی شما نمی رساند ،اما توصیه می شود ارجاعات یا اشاره گر ( )referenceبه support
 compatibility library / libraryرا از کد و فایل های  resourceخود حذف نمایید.
برای این منظور ،کد کلاس  activityرا طوری ویرایش کنید که منحصرا از کلاس پایه ی Activity
ارث بری داشته باشد (نه از کلاس های  activityدیگری نظیر  .)AppCompatActivityهمچنین لازم
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 در زیر نمونه ای پیاده سازی یک کلاس.است کد را بهینه و تا حد ممکن مختصر تنظیم نمایید
. را مشاهده می کنیدMainActivity  به نامactivity
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);
}
}

 در زیر. متناظر استفاده کنندlayout همچنین سبب می شود تنها المان های استاندارد از فایل
. استاندارد را مشاهده می کنیدlayout نمونه 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 دارندtheme( compatibility theme بجای
 برای این منظور محتوای. پیش فرض و درون ساخته ی اندروید استفاده نماییدtheme حتما از
 جدیدstyle  (یکmaterial theme  را بررسی کرده و ازapp/res/values/styles.xml پوشه ی
 اندروید معرفی5.0  برای اپلیکیشن که از ویرایشmaterial design /  سادهUI ویژه 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>

908
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

بخش دوم :

نوشتن کتابخانه برای اپلیکیشن های اندرویدی
آموزش حاضر به شرح ایجاد و استفاده از پروژه های کتابخانه ای ( )library projectدر اندروید
می پردازد.

پروژه های کتابخانه ای اندروید و کتابخانه های جاوا
استفاده از کتابخانه های اندروید و جاوا
یک پروژه ی اندرویدی به راحتی می تواند از کدهای موجود در فایل های ( JARفایل های فشرده
حاوی چندین کلاس جاوا به همراه  metadataو منابع مورد نیاز که به کتابخانه های جاوایی
معروف هستند) استفاده کند.
جدا از فایل های  ،JARاندروید از یک فرمت توزیع نرم افزار ( )binary distributionویژه به نام
)( Android ARchive(AARکتابخانه هایی که جدا از کلاس های جاوا دربردارنده ی انواع فایل ها
و منابع مبتنی بر  XMLمی باشند) استفاده می کند .aar bundle .در واقع یک پروژه ی کتابخانه
ای اندروید است با روش توزیع نرم افزار ( binary distributionبه صورت کامپایل شده) ارائه ی
می شود.
یک فایل  AARتقریبا شبیه به یک فایل  JARاست اما علاوه بر کلاس های نوشته شده با جاوا،
حامل سایر منابع و محتوا و نیز  byte-codeکامپایل شده می باشد .فایل  AARرا می توان در
فرایند  buildو کامپایل اپلیکیشن درست مانند فایل  JARبکار برد.
توسعه دهنده می تواند ماژول های کتابخانه ای ایجاد کرده و از آن ها به عنوان  dependencyدر
پروژه های اندرویدی استفاده کند .این ماژول ها به شما امکان می دهد تا کد برنامه ( source
 )codeو منابعی همچون عکس و متن را ذخیره کرده و بین سایر پروژه های اندرویدی به اشتراک
گذاشته و استفاده کنید.

909
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

نحوه ی استفاده از فایل  JARدر اپلیکیشن اندرویدی
به منظور استفاده از یک فایل ( JARفایل کتابخانه ای جاوا) در پروژه ،کافی است آن فایل را داخل
پوشه ی  libsدر اپلیکیشن خود جایگذاری کنید .فایل های  jarداخل این پوشه از طریق فایل
 build.gradleپیش فرض ،در  compile classpathقرار داده می شوند.

محدودیت هایی در استفاده از کتابخانه های java
در صورت نیاز به استفاده از کتابخانه ها لازم است این نکته را به خاطر داشته باشید که این
کتابخانه ها تنها باید از  APIها و توابع متعارف و شناخته شده در اندروید استفاده کنند .به طور
مثال ،کتابخانه های اندروید کتابخانه های لازم برای طراحی رابط کاربری اپلیکیشن همچون
 java.awtو  javax.swingرا ندارند .کتابخانه ای که کلاس های موجود در این کتابخانه ها را
فراخوانی کند ،قابل استفاده در اندروید نخواهد بود.
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.

ماژول های اختصاصی کتابخانه ای اندروید ()library modules
ماژول های کتابخانه ای ()library module
زمانی که یک پروژه ( )application projectاز ماژول کتابخانه ( Android library moduleیا
همان ماژول که بخشی مجزا از اپلیکیشن است) استفاده می کند ،ابزار ساخت و توسعه ی
اپلیکیشن های اندروید  ADT /کد و منابع لازم را از پروژه ی کتابخانه ای در خروجی کامپایل و build
شده ی پروژه می گنجاند .این بدین معنی است که کامپوننت ها ،کد و منابع پروژه کتابخانه ای
( )library projectکاملا ترجمه شده و همگی در قالب فایل  .apkاپلیکیشن کامپایل شده پکیج
بندی می شوند.
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از اینرو می توان به  library moduleبه چشم یک مصنوع زمان کامپایل نگاه کرد .ماژول کتابخانه
ای می تواند شامل کلاس های جاوا ،کامپوننت های نرم افزاری اندروید و منابع باشد .تنها نوع
فایلی که در این کتابخانه ها جایی ندارد asset ،ها هستند.
جهت ایجاد یک پروژه ی کتابخانه ،در ویزارد ساخت پروژه های اندرویدی ( Android project
 ،)generation wizardگزینه ی  Mark this project as libraryرا انتخاب کنید.
یک پروژه ی کتابخانه ای بایستی تمامی کامپوننت های خود نظیر  activityها ،سرویس و غیره ...
را در لایه ی  ،XMLداخل فایل تنظیمات  AndroidManifest.xmlاعلان کند .اپلیکیشنی که از این
کتابخانه استفاده می کند نیز بایستی تمامی کامپوننت های نرم افزاری مورد استفاده را داخل فایل
تنظیمات اپلیکیشن مربوطه اعلان نماید.

اولویت در انتخاب منابع ()conflicting resources
ابزار ساخت و توسعه اپلیکیشن های اندرویدی ( )Android development toolمنابع پروژه ی
کتابخانه را با منابع پروژه ی اپلیکیشن ادغام می کند .حال چنانچه  IDیا شناسه ی منابع پروژه
چندین بار به صورت تکراری اعلان شده باشد ADT ،تلاش می کند آن منبعی را از اپلیکیشن یا
کتابخانه گزینش نماید که بالاترین اولویت را داشته و منابع اضافی را دور می ریزد.

ایجاد ماژول های کتابخانه ای اختصاصی در اندروید ( Android library
)module
استفاده از پروژه های کتابخانه ای ( )library projectبه توسعه دهنده کمک می کند تا کد
اپلیکیشن را به صورت بهینه سازمان دهی کند .جهت ایجاد یک ماژول کتابخانه ای جدید در محیط
برنامه نویسی  ،Android Studioبر روی المان  Fileاز نوار بالایی محیط کلیک کرده و گزینه ی
 New Moduleرا باز نمایید و سپس  Android Libraryرا انتخاب کنید.

تمرین :ساخت یک ( library moduleکتابخانه ی اندروید)
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برای تمرین جاری لازم است پروژه ای که در مباحث قبلی ایجاد کرده و اسم پکیج ( top level
 )packageآن  com.example.android.rssfeedمی باشد را در اختیار داشته باشید (می توانید به
مقاله ی آموزش  fragmentها مراجعه نمایید) .پروژه ی کتابخانه ای که ایجاد می کنیم علاوه بر
( data modelکلاس های ساخته شده از جداول دیتابیس) ،یک تابع جهت بازیابی تعداد نمونه ها
( )instancesدر بر خواهد داشت .کتابخانه ی مورد نظر اجازه ی دسترسی به داده ها و اطلاعات
(ساختگی)  RSSرا می دهد .فایل  RSSنیز صرفا یک فایل  XMLاست که برای انتشار و بارگذاری
اخبار و نوشته ها و پست های وبلاگ مورد استفاده قرار می گیرد.

ایجاد یک کتابخانه ی جدید ()library module
در محیط برنامه نویسی  Android Studioهر کتابخانه خود یک ماژول محسوب می شود .برای
ایجاد یک ماژول یا کتابخانه ی جدید در محیط کاری نام برده ،این مسیر را طی نمایید:
 File ▸ New Moduleو سپس  Android Libraryرا انتخاب نمایید.
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به عنوان اسم ماژول com.example.android.rssfeedlibrary ،و به عنوان اسم کتابخانه
 Rssfeed Libraryرا وارد نمایید.

زمانی که از شما درخواست می شود که قالب آماده یا  templateدلخواه را انتخاب نمایید،
صریحا اعلان کنید که نمی خواهید  activityساخته شود .در نتیجه محیط کاری Android Studio
یک ماژول دیگر برای شما به نمایش می گذارد.
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)data model( model ایجاد کالس
. ایجاد نماییدRSS  جهت ذخیره ی داده های مربوط به محتوایRssItem یک کلاس به نام
 در کلاس اعلانtoString() ) و یک متدconstructor(  تابع سازنده،setter  وgetter حال توابع
: خروجی بایستی ظاهری مشابه زیر داشته باشد.نمایید
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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)instances( ایجاد کالس های مورد نیاز
 که لیستی از آبجکت هایstatic  با یک متدRssFeedProvider اکنون یک کلاس جدید به نام
 این متد در حال حاضر تنها داده های. تعریف نمایید، را در خروجی برمی گرداندRssItem
.) را برمی گرداندtest data( آزمایشی
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 پروژهdependency اضافه کردن کتابخانه به عنوان
 در بستر پروژه ی خودdependency  کافی است آن را به عنوان،به منظور استفاده از کتابخانه
 پوشه ی.File ▸ Project Structure : برای این منظور مسیر رو به رو را طی نمایید.وارد کنید
،+  را باز نموده و پس از کلیک بر روی علامتDependencies  حال تب. را انتخاب کنیدapp
. را از فهرست انتخاب نماییدmodule dependencies المان
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 هاdetails fragment استفاده از پروژه کتابخانه جهت بروز رسانی داده های
 در بدنه ی،RssFeedProvider  را جهت استفاده از کامپوننت نرم افزاریupdateDetail متد
)test code(  کدهای موجود در آن صرفا آزمایشی. بروز رسانی نماییدMyListFragment کلاس
.هستند
public class MyListFragment extends Fragment {
..// everything as before

// triggers update of the details fragment
public void updateDetail(String uri) { //

) متد آپدیت1

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
اپلیکیشن خود را اجرا کرده و مطمئن شوید که خروجی تابع ()( toStringمقدار  )toStringاز
لیست  RssItemsدر  detail fragmentنمایش داده می شود.
نکته :لازم به ذکر است که لیست ،با توجه به منطق و کدی که در حال حاضر برای اپلیکیشن
تنظیم شده ،صرفا به صورت تصادفی ایجاد می شود.

بخش سوم :
919
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

معرفی کتابخانه های کارا و پرکاربرد اندروید Android /
 / Library projectپروژه های کتابخانه ای اندروید و
مقاله ی حاضر تمامی کتابخانه های پرکاربرد را به همراه  code repositoryهای (انباری از
کدهای آماده) کارا و محبوب اندروید معرفی می نماید.

پروژه های کتابخانه ای کارامد و پرکابرد اندروید
ویژگی متن باز و رایگان بودن ( )open sourceاندروید سبب شده تا سایر توسعه دهندگان
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 sourceقدرتمند و نمونه پروژه های مفید که برنامه نویس را در توسعه ی هر چه بهینه تر
پروژه ی خود یاری می کند ،فهرست می نماید.

لیست کتابخانه های پرکاربرد اندروید









 - https://github.com/bumptech/glideفریم ورک بارگذاری فایل های تصویری برای
اندروید ()Glide Image loading framework
 - http://www.vogella.com/tutorials/AndroidButterknife/article.htmlفریم ورک
نرم افزاری تزریق  viewو المان های
رابط کاربری ()view injection framework
 - Otto - https://github.com/square/ottoیک  event busکه از جمله قابلیت های آن
آسان سازی تعامل و تبادل داده بین کامپوننت های مختلف نرم افزاری اندروید می باشد.
 -Retrofit - http://square.github.io/retrofit/یک کلاینت  type-safeو نوع ایمن
 RESTاندروید و جاوا
 – AChartEngine - http://code.google.com/p/achartengine/موتور ترسیم  chartو
نمودار
 - http://ormlite.com/جهت تولید دیتابیس برای اپلیکیشن های اندرویدی ORM /
mapper
 GreenDAO - http://greendao-orm.com/تعبیه شده توسط ،Markus Junginger
ORM Mapper
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 - Dagger2 - https://github.com/google/Daggerفریم ورک تزریق نیازمندی و
 dependency injectionبرای پروژه های جاوا و اندروید
 - http://code.google.com/p/android-scripting/این زمینه را برای زبان های
اسکریپت نویسی فراهم می کند تا بر روی محیط اندروید اجرا شوند

 Code repositoryو انباره نمونه کدها و پروژه ها
بهترین منبع برای (آشنایی با نحوه ی استفاده از توابع کتابخانه ای اندروید و  APIها) نمونه
کدهای اندروید API demos ،می باشد.
 ،Roman Nurikیک توسعه دهنده در شرکت گوگل ،نمونه کدهای خود را تحت آدرس زیر در
اختیار علاقه مندان قرار می دهد. http://code.google.com/p/romannurik-code/ - :
Roman Nurik’s examples
 ،Mark Murthyمدرس دوره های برنامه نویسی اندروید ،توسعه دهنده و نویسنده ی کتاب های
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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آموزش استفاده از کتابخانه ی  Otto event busدر پروژه
های اندرویدی
مبحث حاضر به شرح نحوه ی استفاده از  Otto event busدر اپلیکیشن های اندروید می پردازد.
 Ottoیک پروژه ی متن باز و رایگان ( )open sourceاست که به کامپوننت ها اجازه می دهد تا
مکانیزم ( event busواسط و مترجم پیغام بین فرستنده و گیرنده) را پیاده سازی کرده تا
کامپوننت های بتوانند به  eventها گوش داده ( )subscribeو به آن ها پیغام ارسال کنند
(.)publish
 Eventbusامکان برقراری ارتباط به سبک  publish-subscribeرا بین کامپوننت های نرم افزاری
مختلف فراهم می سازد .بدین معنی که کامپوننت ها بدون اینکه لازم باشد به طور صریح به
یکدیگر معرفی شده و اطلاعی از وجود هم داشته باشند ،ارتباط برقرار کنند.
 Ottoیک شاخه از کتابخانه ی  Guava event busساخت  Googleبوده و طوری بازطراحی شده
که تا حد ممکن با  Androidسازگار باشد.

نصب کتابخانه
استفاده از این کتابخانه در جاوا یا اندروید بسیار ساده است ،کافی است فایل  JARو تنها
نیازمندی آن را از  /http://square.github.io/ottoدانلود کرده و سپس آن را به متغیر
 classpathاپلیکیشن اضافه نمایید.
در صورت استفاده از  Mavenیا  Gradleبه عنوان سیستم کامپایل و  buildپروژه ،شما می
توانید به راحتی کتابخانه مورد نیاز ( )dependencyرا به شناسه ی گروه ()Group ID
 ،com.squareupشناسه ی  )otto( artifactو ورژن  1.3.5اضافه نمایید.
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چه زمانی باید از  Ottoاستفاده کرد؟
 Ottoابزار خوبی برای مهیا کردن امکان ارتباط بین  activityو  fragmentهای زیرمجموعه ی آن و
یا تبادل داده بین  activityو  serviceمی باشد.

چگونگی تنظیم Otto
توجه :آموزش حاضر فرض را بر این می گذارد که توسعه دهنده کتابخانه ی  Ottoرا در یک
اپلیکیشن اندرویدی مورد استفاده قرار می دهد ،اگرچه امکان استفاده از آن در بستر پروژه های
جاوایی نیز وجود دارد.
جهت استفاده از  ،Ottoلازم است یک نمونه ی واحد ( )singleton instanceاز کلاس  Busایجاد
کرده و سپس برای کامپوننت های نرم افزاری اندروید امکان دسترسی به آن را فراهم نمایید.
عملیات مزبور در آبجکت  Applicationپروژه ی اندرویدی شما انجام می شود.
;)public static Bus bus = new Bus(ThreadEnforcer.MAIN

در مثال جاری ،همان طور که مشاهده می کنید ،مقدار  ThreadEnforcer.MAINبه عنوان
پارامتر به تابع سازنده ی کلاس  Busارسال شده است .به واسطه ی این پارامتر ،Otto ،به
سیستم اعلان می کند که  eventها منحصرا باید از  threadاصلی ارسال شوند .اگر مهم نیست
که رخداد از کدام  threadارسال می شود ،پارامتر  ThreadEnforcer.ANYبه عنوان آرگومان به
تابع سازنده ی  Busپاس داده می شود.

نحوه ی  registerیا گوش دادن به  eventها و  unregisterآن ها
جهت گوش دادن به رخدادها ( ،)event registrationلازم است دستور  @Subscribeرا در بالای
متد که با سطح دسترسی  publicتعریف شده و فقط یک پارامتر ورودی دارد ،درج نمایید.
پارامتر ارسالی به متد در واقع  event keyمحسوب می شود ،بدین معنی که چنانچه چنین نوع
داده ای ( )data typeبه واسطه ی ( event busواسط و مدیریت کننده ی رخدادها )Otto
ارسال شود ،در آن صورت متد مرتبط صدا زده می شود.

923
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

 event receiverها (متدهایی که رخداد را دریافت می کنند) بایستی خود را به وسیله ی تابع
 registerاز کلاس  Busثبت 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

جهت  unregisterکردن و قطع فرایند گوش دادن به  eventها ،کافی است متد )( unregisterرا
فراخوانی نمایید.

نحوه ی ارسال  eventها
برای ارسال رخداد نیازی به  registerدر  event busنیست .کافی است متد )( postاز کلاس Bus
را فراخوانی نمایید (متد  postرا بر روی آبجکت ساخته شده از کلاس  Busصدا بزنید).
// 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

چگونه کامپوننت های نرم افزاری جدید می توانند آخرین  eventرا دریافت
کنند؟
در صورتی که کامپوننت های جدید ،نظیر یک  fragmentکه به صورت  dynamicو در زمان اجرا
ایجاد شده ،داده های مربوط به  eventرا در طول فرایند ایجاد دریافت کنند ،کامپوننت های نرم
افزاری می توانند از طریق دستور  @Produceخود را به عنوان  producerیا تولید کننده ی داده
های رخداد معرفی ( )registerکنند.

924
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

 گوش داده و قرار است داده هایevent  ها (کامپوننت هایی که می خواهند بهevent receiver
. فراخوانی نمایندBus  را از کلاسregister مربوط به رخداد را دریافت کنند) بایستی متد
@Produce
public String produceEvent() {
return "Starting up";
}

Otto event bus  استفاده ی کاربردی از کتابخانه ی:تمرین
 را به صورت کاربردی در یک پروژه ی اندرویدی مورد استفاده قرارOtto مثال حاضر کتابخانه ی
. هرچند این کتابخانه در اپلیکیشن های جاوا نیز قابل فراخوانی و استفاده می باشد.می دهد
 بر اساس قالب آماده ی،com.vogella.java.library.otto یک پروژه ی اندرویدی به نام
. ایجاد نماییدEmpty Activity with Fragment )template(
Otto  در آن صورت فایل، استفاده می کنیدEclipse چنانچه برای برنامه نویسی از محیط کاری
. پروژه ی خود اضافه نماییدbuild path  را دانلود کرده و سپس آن را بهJAR
) مورد نیاز را به فایلdependency(  کافی است کتابخانه،Gradle در صورت استفاده از
. اضافه نماییدbuild.gradle
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'
}

 بایستی ظاهری مشابه زیر،activity_main.xml layout ،محتوای 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_main.xml ،fragment فایل 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>

activity  و داخل کلاس جاوایی بهdynamic  آن را به صورت،fragment پس از تعریف کردن
 در هر. و بالعکس ارسال کنیدactivity  بهfragment  سپس یک رخداد به ترتیب از.اضافه نمایید
. برای کاربر به نمایش بگذاریدToast دو 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;

926
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

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";
}
}

 در یک اپلیکیشن واقعی و. مثال حاضر به طور عمد این گونه ساده طراحی شده است:توجه
 در آبجکتBus ) از کلاسsingleton(  توسعه دهنده یک نمونه ی واحد،تمام عیار اندروید
. را داخل فایل مجزای خود قرار می دهدfragment  ایجاد کرده وApplication
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بخش اول

آموزش مدیریت فایل های صوتی در اندروید  /پیاده
سازی توابع کتابخانه ی  Media APIجهت پخش و ضبط
صدا
آموزش حاضر نحوه ی استفاده از توابع کتابخانه ای  media APIجهت پخش و ضبط صدا در
محیط اندروید را شرح می دهد .پروژه ی این مبحث در محیط کاری  ،Eclipse 3.7با ویرایش 1.6
زبان  javaو بر اساس ورژن  4.0.3سیستم عامل اندروید نوشته می شود.

مدیریت صدا در محیط اندروید ()Android Sound
پخش صدا
اندروید دو مجموعه توابع کتابخانه ای یا  APIبرای پخش صدا در اختیار توسعه دهندگان قرار می
دهد .اولین مجموعه از این توابع کلاس  SoundPoolو دیگری کلاس  MediaPlayerمی باشد.
 SoundPoolرا 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
که توسط کلاس  SoundPoolپخش می شوند نباید از نظر حجم از مرز  1مگابایت فراتر روند.
لازم به ذکر است که  SoundPoolفایل صوتی مربوطه را به صورت ناهمزمان
( )asynchronouslyبارگذاری می کند .از ورژن  8کتابخانه های اندروید ( )API 8این امکان وجود
دارد که از اتمام بارگذاری فایل و اطلاعات مورد نظر اطمینان حاصل نمایید .برای این منظور
کافی است از  OnLoadCompleteListenerاستفاده نمایید.
سیستم اندروید برای اهداف مختلف ،از  audio streamهای (جریانی از بیت ها که حامل
اطلاعات صوتی بوده و یک فایل صوتی را تشکیل می دهند) مختلف پشتیبانی می کند .می
توان دکمه ی افزایش و کاهش میزان صدای دستگاه را طوری تنظیم کرد که برای مثال در حین
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 جهت تنظیم دکمه برای. میزان صدای تماس گیرنده را کاهش یا افزایش دهد،دریافت تماس
 و اطلاعات صوتی (جریانی از بیت ها و اطلاعات که تشکیل دهنده یmedia stream کنترل
 را در اپلیکیشن خود مقداری دهی و مشخصaudio type  کافی است،)فایل صوتی هستند
.نمایید
context.setVolumeControlStream(AudioManager.STREAM_MUSIC);

 گزینه ی بهتری جهت پخش موسیقی های طولانی تر و فایل های تصویریMediaPlayer کلاس
.حجیم نظیر فیلم ها می باشد

MediaRecorder کالس
 می توان به راحتی اطلاعات مربوط به صدا و تصویر راMediaRecorder با استفاده از کلاس
) و فرمت راsource device(  جهت استفاده از کلاس نام برده لازم است دستگاه منبع.ضبط کرد
.مشخص نمایید

Media library  جدید بهMedia افزودن
media library  (فایل و داده های صوتی) جدید بهMedia این امکان برای شما وجود دارد که
 برای نیل به این هدف کافی است یک آبجکت.(مجموعه فایل های صوتی) اندروید اضافه نمایید
) (اپلیکیشن پخش و ضبط صداmedia application  ایجاد نموده و سپس از طریق آنIntent
 کد زیر نحوه ی. به آن اطلاع دهید که محتوای جدید در دسترس می باشد،مستقر بر روی دستگاه
.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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فرمت های مورد پشتیبانی
اندروید از فرمت های مختلف پشتیبانی می کند .جهت مشاهده ی فرمت های مورد پشتیبانی
اندروید می توانید به آدرس http://developer.android.com/guide/appendix/media-
 formats.htmlمراجعه نمایید.

آموزش کاربردی :پخش صدا به وسیله ی کالس SoundPool
در بخ ش حاضر یک اپلیکیشن خواهیم نوشت که به مجرد برخورد انگشت کاربر با سطح نمایشگر،
یک آهنگ یا صدا را بخش خواهد کرد .ابتدا یک پروژه و  activityجدید اندروید به ترتیب به نام
های " "de.vogella.android.soundpoolو  PlaySoundایجاد نمایید.
محتوای فایل  main.xmlکه ظاهر اپلیکیشن را تعریف می کند ،به صورت زیر ویرایش 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/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
از آدرس  http://hamsterrepublic.com/ohrrpgce/Free_Sound_Effects.htmlبارگیری کنید.
این سایت تعداد زیادی فایل صوتی کم حجم به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد.
فایل صوتی دریافت شده را داخل پوشه ی " "res/rawتحت نام " "sound1.oggذخیره نمایید .با
انتخاب این پسوند برای نام فایل شما به سیستم اعلان می کنید که یک فایل با فرمت  oggاز
اینترنت بارگیری کرده اید.
کلاس  activityخود را به صورت زیر پیاده سازی نمایید.
;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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 فایل صوتی پخش، را لمس می کند، اپلیکیشنactivity ،حال زمانی که کاربر سطح نمایشگر
. لازم به ذکر است که صدا بر اساس تنظیمات صوتی جاری پخش خواهد شد.خواهد شد

MediaRecorder ) با استفاده از کالسmedia(  ضبط صدا:آموزش کاربردی
در بخش آموزشی حاضر یک اپلیکیشن طراحی می کنیم که به مجرد برخورد انگشت کاربر با
 اندروید به ترتیبactivity  یک پروژه و. یک فایل صوتی را پخش خواهد می کند،سطح نمایشگر
. ایجاد نماییدRecordSound " وde.vogella.android.media.soundrecording" به نام های
) و ضبط اطلاعات صوتی را در فایل تنظیماتSD( مجوز درج اطلاعات در حافظه خارجی
. اعلان نماییدAndroidManifest.xml اپلیکیشن
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />

. را به صورت زیر اصلاح نماییدmain.xml محتوای 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 نماییدactivity کد 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;
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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
}
}

حال زمانی که کاربر دکمه ی " "Start Recordingرا فشار می دهد ،دستگاه شروع به ضبط صدا
می نماید .با فشردن دکمه ی  ،stop recordingمی بینید که فرایند ضبط صدا متوقف شده و
اطلاعات ذخیره شده متعاقبا به ( media libraryمجموعه فایل های صوتی) شما اضافه می
گردد.

بخش دوم

نکات آموزشی در خصوص دریافت و کامپایل کدهای
برنامه اندرویدی ()source code
آموزش حاضر به شرح نحوه ی دریافت و ترجمه ی کدهای اپلیکیشن های اندروید و نیز دانلود
 source codeمجموعه ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندرویدی ( )ADTکه افزونه ها و
 plug inهای محیط کاری  Eclipseهستند ،می پردازد .این مبحث بر اساس  Ubuntuمی باشد.

دریافت کد برنامه ()Android source code
جهت دسترسی به کد برنامه ی های اندروید شما به دو ابزار  Gitو  repoدارید.

نصب ابزار مورد نیاز
ابتدا لازم است ابزار خط فرمان ( Git )command lineرا نصب نمایید .برای این منظور می
بایست به آموزش مقدمه ای بر  Gitو نصب آن مراجعه نمایید.
علاوه بر ابزار نام برده ،لازم است ابزار دیگری به نام  repoرا نصب نمایید .برای این منظور کافی
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

کپی کردن کد اصلی اپلیکیشن ()source code cloning
پس از نصب ابزار  ،repoشما می توانید کد اپلیکیشن اندرویدی را با فراخوانی دستور زیر
دریافت نمایید.
// To get the current master
; repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git ; repo sync

دستور " "git branch -aبه شما تمامی ویرایش های اندروید از جمله  froyoو  gingerbreadرا
نمایش می دهد .می توانید با درج و اجرای دستور " "git checkout branch_nameتمامی ورژن
های اندروید را مشاهده و بررسی نمایید.
جهت ترجمه و کامپایل کد دستور زیر را فراخوانی کنید.
make

ابزار ساخت و توسعه ی اپلیکیشن های اندرویدی ()ADT
ابزار ADT
پروژه ی  ADTابزار و تجهیزات نرم افزاری ویژه ی دو محیط برنامه نویسی  Eclipseو IntellJ
فراهم می کند که به واسطه ی آن توسعه دهنده می تواند پروژه و برنامه های اندرویدی دلخواه
خود را بنویسد.
نکته :می توانید برای مشاهده ی اطلاعات و مستندات آموزشی مربوطه به آدرس
 /http://tools.android.comمراجعه نمایید.
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کمک به توسعه ی پروژه ADT
فرایند کمک به توسعه ی  ADTبر اساس  Gerritمی باشد ،اما از ابزار دیگری به نام repo
استفاده می کند .پروسه ی کمک به توسعه ی پروژه ی مزبور در آدرس
 http://tools.android.com/contributingشرح داده است.

نحوه ی ساخت ابزار
برای آموزش در خصوص نحوه ی ساخت تجهیزات و ابزار توسعه  ADTویژه ی محیط برنامه
نویسی  Eclipseمی توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
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.

برنامه نویسی و توسعه اپلیکیشن برای Android
سیستم عامل اندروید
اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر نسخه ی اصلاح و بروز رسانی شده ی  Linux 2.6و توابع
برنامه نویسی و اینترفیس  Javaمی باشد .جهت اجرای بهینه ی اندروید بر روی دستگاه موبایل،
تیم توسعه دهندگان اندروید تعدای کتابخانه و درایور ویرایش شده به آن اضافه کرده اند.
در واقع علاوه بر خود دستگاه مجازی جاوا ( )Java virtual machineیا همان  ،DVMابزار
مختلفی دیگری نظیر کامپایلر ،خطایاب کد ( )debuggerو نرم افزار شبیه ساز ( )Emulatorدر
اختیار توسعه دهنده قرار داده شده است.

938
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

 Androidدر اصل ساخت تیم نرم افزاری به نام  Open Handset Allianceبوده و هم اکنون
توسط شرکت گوگل رهبری می شود.
اندروید از یک دستگاه مجازی ویژه به نام  Dalvikاستفاده می کند .این دستگاه از bytecode
های (فرمت کامپایل شده برنامه ی جاوایی) به خصوصی استفاده می کند ،از این جهت شما
نمی توانید انتظار اجرای  bytecodeمتعارف جاوا را بر روی محیط اندروید داشته باشید
( bytecodeمجموعه ای از دستورات است که برای اجرای موثر توسط مفسر ،طراحی شده
است .بر خلاف کد منبع که برای انسان قابل فهم است bytecode ،که کد قابل حمل نیز خوانده
می شود از یک سری کدهای عددی فشرده ،آدرس های عددی و ثابت ها تشکیل شده است).
سیستم اندروید ابزاری به نام  dxدر اختیار توسعه دهنده قرار می دهد که فایل های تشکیل
شده از کلاس های جاوا ( )java class fileرا به فایل هایی با پسوند  Dalvik Executable( dexیا
فایل های اجرایی  )dalvikتبدیل می کند .برنامه ی ( aaptابزار بسته بندی فایل های  assetو
محتوا در اندروید) اپلیکیشن های اندروید و فایل های آن ها را داخل فایلی میزبانی به نام
 Android Packageبا پسوند  .apkمی گنجاند .جهت تسهیل پروسه ی توسعه ی پروژه و نرم
افزارهای اندرویدی ،شرکت گوگل ابزاری تخصصی به نام ( ADTمجموعه ابزار ساخت و توسعه
اپلیکیشن های اندرویدی) ویژه ی محیط کاری  Eclipseارائه می دهد .ابزار نام برده فرایند تبدیل
از کلاس های جاوایی به فایل های  dexرا به صورت خودکار انجام داده و خود فایل  apkرا در
زمان آماده سازی و نصب پروژه ( )deploymentایجاد می نماید.
در ادامه ی مبحث حاضر به شرح سیستم  runtimeو بستر اجرای اندروید خواهیم پرداخت.

سیستم داخلی اندروید ()internals
در زمان اجرا و راه اندازی سیستم اندروید ،هسته یا  kernelلینوکس ابتدا فرایند " "initرا
فراخوانی می کند init .دو فایل " "/init.rcو " "init.device.rcرا به ترتیب می خواند .فایل دوم
بر اساس نوع دستگاه متفاوت بوده و به بیانی دقیق تر با توجه به هر دستگاه ( device
 )specificویژه و اختصاصی می باشد .فایل نام برده در محیط دستگاه مجازی تحت عنوان
" "init.goldfish.rcشناخته می شود.
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فایل  ،init.rcبه وسیله ی ابزاری به نام " ،"/system/bin/app_processفرایند "( "Zygoteیک
کامپوننت نرم افزاری و سرویسی از سیستم عامل اندروید که پدر تمامی فرایندهای اپلیکیشن
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
اندرویدی مورد نظر بارها قابل استفاده بوده ( )reusableو همین امر نیز اجرای آن را به مراتب
تسریع می بخشد .پس از اتمام عملیات اولیه ،فرایند ذکر شده ( )zygoteبه  socketگوش فرا
داده و منتظر دریافت درخواست ها می شود.
در اندروید درایور ویژه ای به نام  Binderوجود دارد که زمینه ی ارتباطات بین فرایندی بهینه را
فراهم می آورد به گونه ای که ارجاعات و اشاره گرهایی به آبجکت ها بین فرایندها رد و بدل می
شوند و خود آبجکت ها در  Shared Memoryنگهداری می شوند .در نتیجه ی این امر ،از آنجایی
که اکنون داده ها و اطلاعات کمتری می بایست بین فرایندها رد و بدل شود ،ارتباط بهینه سازی
می گردد.
برخلاف سایر سیستم های مبتنی بر لینوکس ،اندروید فضای جایگزین و اضافی ()swap space
در اختیار ندارد ،به همین جهت میزان حافظه ی قابل استفاده برای سیستم ،محدود به همان
حافظه ی مستقر بر روی دستگاه می باشد.
اندروید از کتابخانه ی ویژه ی  Cبه نام " "Bionicبه جای  Glibcبهره می گیرد .این کتابخانه با
 Glibcسازگار نبوده و به حافظه کمتری احتیاج دارد .در واقع  Bionicدربردارنده ی یک نوع خاص
از پیاده سازی  threadمی باشد که میزان حافظه ی مورد استفاده ی هر  threadرا بهینه ساخته
و زمان اجرای  threadهای جدید را کاهش می دهد.
از ویرایش  2.3به بعد ،سیستم اندروید از  ،Ext4سیستم فایل متعارف  ،Linuxاستفاده می کند.
پیش از ویرایش  ،2.3سیستم فایل مورد استفاده ی اندروید  YAFFSبود .برخی از ارائه دهندگان
اپلیکیشن و خدمات نرم افزاری ( )vendorسیسم فایل اختصاصی و دلخواه خود را جایگزین
سیستم فایل متعارف اندروید می کنند.
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تمامی اپلیکیشن ها  user application dataاختصاصی خود را دارند و به صورت پیش فرض
تنها از خود اپلیکیشن می توان به این فایل ها دسترسی داشت .به منظور به اشتراک گذاری داده
ها بین اپلیکیشن ها ،شما می توانید اطلاعات را در فایل های ذخیره کنید که برای اپلیکیشن های
دیگر قابل دسترسی می باشد .همچنین به عنوان روشی جایگزین ،اپلیکیشن ها می توانند
 content providerاختصاصی خود را تعریف کرده و جهت تامین داده های مورد نیاز خود از این
کامپوننت نرم افزاری استفاده کنند .اپلیکیشن هایی که با کلید یا گواهی نامه ()certificate
یکسان امضای دیجیتالی شده باشند ،می توانند با اعلان المان " "android:sharedUserIdدر
فایل تنظیمات " ،"AndroidManifest.xmlیک شناسه ی مشترک داشته باشند .اپلیکیشن هایی
که شناسه ی مشترک دارند ،همگی در بستر فرایند یکسان اجرا شده و شناسه ی کاربری واحدی
دارند .از اینرو می توانند به اطلاعات و فایل های هم دسترسی داشته باشند.

فایل  .apkاپلیکیشنی که بر روی دستگاه نصب شده در پوشه ی " "data/appجایگذاری می
شود .شما می توانید با استفاده از  file managerیا دستور  ،adb pull / pushاپلیکیشن را
بارگیری کرده یا آن را بر روی دستگاه نصب کنید .فایل نصبی ( ).apkاپلیکیشن های پولی یا
اپلیکیشن هایی از فروشگاه های مجازی که قابلیت " "Copy Protectionآن ها فعال شده ،در
پوشه ی " "data/app-privateقرار دارند و به طور پیش فرض برای کاربر قابل دسترسی نمی
باشند.
به منظور محافظت هر چه بیشتر اپلیکیشن در مقابل کپی برداری غیرمجاز ،می توانید از کتابخانه
ی " "Licence Verification Libraryاستفاده نمایید .این کتابخانه بررسی می کند آیا اپلیکیشن
پولی مورد نظر از  Android Marketبه طور قانونی خریداری شده یا خیر.
در حال حاضر حداکثر حجم اپلکیشن های اندرویدی بین  16تا  24مگابایت متغیر می باشد .اینکه
حجم واقعی اپلیکیشن چقدر است ،منحصرا در زمان کامپایل اپلیکیشن مشخص می شود.
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بخش چهارم

آموزش ( C2DMسرویس اطلاع رسانی Cloud to
)device messaging
آموزش حاضر نحوه ی ارسال اطلاعات ( )pushاز یک ( serverسرویس دهنده) به دستگاه مبتنی
بر  Googleرا شرح می دهد .پروژه ها و مثال های این مبحث در محیط کاری  ،Eclipse 3.7با
استفاده از زبان  Javaنوشته شده و مبتنی بر  Android 2.3می باشد.

Cloud to device messaging
مقایسه ی  pollو push
امروزه اغلب اپلیکیشن های تحت موبایل اطلاعاتی را از اینترنت دریافت می کنند .یک روش برای
بروز رسانی اپلیکیشن و دریافت داده های جدید این است که اپلیکیشن در فواصل زمانی معین
از سرویس دهنده برای داده های جدید پرس و جو کند که در اصطلاح به آن  pollingمی گویند.
چنانچه داده های جدیدی برای دانلود موجود نباشد ،این روش صرفا پهنای باند اضافی و باتری
دستگاه را مصرف کرده است.
روش دیگری که می توان مورد بررسی قرار داد این است که هر زمان داده های جدیدی موجود
بود ،سرویس دهنده با اپلیکیشن تحت موبایل ارتباط برقرار کرده و آن را از وجود داده های جدید
آگاه کند که در اصطلاح به آن  Pushingمی گویند .در شرایطی که قرار نیست به طور مداوم
داده های جدید اضافه شود ،توصیه می شود که از  pushاستفاده نمایید.

سرویس ارسال اطالعات از  serverبه اپلیکیشن های اندرویدی  /سرویس
Cloud
شما می توانید به واسطه ی ( Google play serviceسرویس ارائه دهنده ی خدمات اندروید)
اطلاعیه هایی را به اپلیکیشن خود ارسال کنید .برای این منظور ،لازم است Google Cloud
 Messaging for Androidرا از طریق  Google API Consoleفعال نمایید.
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در سرویس  C2DMسه طرف شرکت دارند .1 :سرویس دهنده ی اپلیکیشن ( )app serverکه
پیغام ها و اطلاعاتی را به دستگاه اندروید ارسال ( )pushمی کند  .2سرورهای Google C2DM
 .3اپلیکیشن تحت موبایل اندرویدی .برنامه ی مستقر در سرویس دهنده ی اپلیکیشن می تواند
به هر زبانی نوشته شده باشد ( Python ،PHP ،Javaو .)...
زمانی که سرویس دهنده ی اپلیکیشن ( )app serverلازم بداند که پیغام هایی را بایستی به
اپلیکیشن تحت موبایل اندرویدی ارسال ( )pushکند ،این پیغام را از طریق متد  HTTP POSTبه
سرویس دهنده ی  C2DMگوگل ارسال می نماید.
سرورهای  C2DMپیغام را به دستگاه مربوطه آدرس دهی و ارسال می کنند ( .)routeچنانچه
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
کرد) ،یک  Broadcast intentایجاد می شود .اپلیکیشن تحت موبایل از قبل ویژه ی این
 ،Broadcastیک  Intent Receiverتعریف کرده است .بنابراین اپلیکیشن مربوطه اجرا شده و
پیغام را از طریق  Intent Receiverمزبور پردازش می کند.
پیغام های  C2DMمعمولا از مرز  1024بایت تجاوز نمی کنند و منحصرا برای این تعبیه شده اند
که دستگاه مربوطه را از وجود داده های جدید آگاه کنند .به عبارت دیگر این پیغام با ارسالشان را
از وجود اطلاعات جدید آگاه ساخته و هیچ گونه داده ای را به خودی خود به دستگاه منتقل نمی
کنند workflow .و روند کار به این صورت هست که سرویس دهنده های  C2DMگوگل،
اپلیکیشن اندرویدی را از موجود بودن داده های جدید جهت بروز رسانی برنامه مطلع می سازند.
پس از آن ،اپلیکیشن مستقر بر روی دستگاه موبایل ،داده ها را از سرویس دهنده ی دیگری
واکشی و دریافت می کند.
دستگاه های اندرویدی همواره ارتباط خود را با سرویس دهنده ی  Google Playبرقرار نگه می
دارند C2DM .از اتصال موجود به سرویس دهنده های گوگل استفاده می کند .این اتصال بهینه
سازی شده تا مصرف پهنای باند و باتری تا حد امکان کاهش یابد.
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در حال حاضر  C2DMهنوز در مرحله ی تست بتا به سر می برد و برای استفاده از آن ،شما می
بایست درخواست و ثبت نام نمایید C2DM .به هر ارسال کننده اجازه می دهد تا سقف
 200,000پیغام در روز به صورت رایگان ارسال کند.

ابزار الزم برای تست کاربردی C2DM
سرویس  C2MDاز ویرایش  2.2اندروید قابل بهره برداری بوده و جهت استفاده از آن لازم است
اپلیکیشن  Android Playبر روی دستگاه مورد نظر نصب شده باشد.
برای استفاده از  C2DMدر شبیه ساز محیط اندروید ،بایستی از یک دستگاه که ورژن  8کتابخانه
های اندروید ( )API 8یا بالاتر بر روی آن نصب است استفاده نموده و نیز از طریق بخش
 ،Settingsیک حساب کاربری  Googleدر شبیه ساز ایجاد نمایید.

مجوزهای الزم
جهت استفاده از  C2DMدر اپلیکیشن خود ،بایستی مجوزهای زیر را اعلان نمایید:



com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
android.permission.INTERNET

علاوه بر دو مجوز مزبور ،اپلیکیشن شما بایستی مجوز "applicationPackage
" ".permission.C2D_MESSAGEرا با " "android:protectionLevelکه 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
دریافت کنند ،می بایست با گواهی نامه و امضای دیجیتالی ( )certificateکه اپلیکیشن اصلی
دریافت کننده ی پیغام با آن امضا شده ،امضا شده باشند .به عبارت دیگر
" android:protectionLevel="signatureسبب می شود تنها اپلیکیشن هایی که با امضای
دیجیتالی یکسان امضا شده اند ،بتوانند پیغام را دریافت کنند.
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( Intent Receiverاعالن  intent receiverجهت دریافت  intentهای
مربوطه)
اپلیکیشن شما می بایست یک  intent receiverجهت دریافت دو  intentاعلان نماید:


com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION



com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE

 receiverای که ویژه ی " "com.google.android.c2dm.intent.RECEIVEاعلان شده ،زمانی
صدا زده می شود که پیغام جدیدی دریافت شده باشد ،در حالی که  receiverاعلان شده برای
" "com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATIONزمانی فراخوانی می شود که کد ثبت
( )registration codeاپلیکیشن مربوطه دریافت شده باشد.

مراحل پیاده سازی
ثبت و معرفی ) app serverسرویس دهنده ی اپلیکیشن(
سرویس دهنده ی اپلیکیشن می بایست خود را برای سرورهای  C2DMمعرفی و احراز هویت
( )authenticateنماید .از طریق ایمیل و گذرواژه ،یک شناسه ی احراز هویت یا امنیتی
( )authentication tokenکه با متد درخواست اطلاعات  HTTP POSTبه سرورهای C2DM
تعیین شده و در اختیار اپلیکیشن قرار می گیرد .حال شناسه ی امنیتی یا همان  tokenدر
اپلیکیشن سمت سرویس دهنده ( )app serverذخیره شده و زمانی که اپلیکیشن می خواهد
پیغامی را ارسال کند ،خود را به واسطه ی این شناسه به سرورهای  C2DMمی شناساند.
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;
}
}

.) در فواصل زمانی معین بروز رسانی می شودtoken( شناسه ی امنیتی
 این امکان نیز وجود دارد که شناسه ی مورد نیاز را با.مثال بالا با زبان جاوا نوشته شده است
 شما می توانید با، به طور مثال. یا زبان های برنامه نویسی تهیه کردhttp استفاده از سایر ابزار
. سرور را شبیه سازی نمایید،curl ) و ابزارcommand line tool( بهره گیری از ابزار خط فرمان
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دریافت شناسه ی ثبت ( )registration IDاپلیکیشن تحت موبایل
جهت معرفی اپلیکیشن های اندرویدی و تحت موبایل خود به سرورهای ( C2DMبه منظور
دریافت پیغام و خدمات بروز رسانی از سرور توسعه دهنده ی اپلیکیشن) ،لازم است
" "com.google.android.c2dm.intent.REGISTERرا اعلان ( )fireنمایید .با این کار سرویسی
فراخوانی ( )triggerشده که شناسه ی ثبت ( )registration idرا به سرورهای  C2DMارسال می
نماید.
آبجکت  intentحامل اطلاعات اضافی به نام  extraاست "sender" .به عنوان کلید (پارامتر ورودی
اول متد  )putExtraو آدرس ایمیل که با آن ثبت انجام شده به عنوان پارامتر ورودی دوم پذیرفته
می شود .بعلاوه ،آبجکت  intentمزبور بایستی دربردارنده ی  PendingIntentبا اطلاعات اضافی
در قالب  extraکه به عنوان پارامتر اول به متد  putExtraارسال شده ،باشد PendingIntent .به
سیستم اندروید اطلاعاتی پیرامون اپلیکیشن جاری ارائه می دهد .مقدار  senderآدرس ایمیلی
است که تحت آن سرویس پیغام رسانی  C2MDخود را ثبت یا اعلان نمودید .مقدار رشته ای
" "youruser@gmail.comرا که آدرس ایمیل شما می باشد ،جایگزین پارامتر دوم متد putExtra
نمایید.
{ )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
}

سرویس به صورت ناهمزمان خود را به  Googleمعرفی کرده و اینتنت
" "com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATIONرا به محض موفقیت آمیز بودن ثبت
( )registrationارسال می کند .اپلیکیشن شما بایستی یک  Broadcast receiverویژه ی این
 intentثبت 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

}
}
}

 به خاطر." مشابه زیر می باشدAndroidManifest.xml" محتوای فایل تنظیمات اپلیکیشن
 بایستی کد و محتوای فایل را نیز متعاقبا،داشته باشید که اگر از پکیج دیگری استفاده می کنید
.تنظیم نمایید
<?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 یcom.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" اینتنت
 نشانگر و نماینده یک دستگاه منحصربفردregistration ID هر.) می باشدregistration ID( ثبت
)registration code(  مانند اینکه هر گوشی اندروید یک کد ثبت و شناسه ی.و معین می باشد
.اختصاصی خود را دارد
، شناسه ی ثبت را در فواصل زمانی معین بروز رسانی کند اما تا آن زمانC2DM ممکن است
. را برای استفاده ی آینده نزد خود ذخیره نگه داردID اپلیکیشن شما می بایست این
 می بایست این،) را دریافت کردregistration ID( پس از اینکه اپلیکیشن اندرویدی شناسه ی ثبت
 این سرویس دهنده با.) ارسال کندApp server( اطلاعات را به سرویس دهنده ی اپلیکشن
 به دستگاهی که اپلیکیشنC2DM  یک پیغام از طریق سرورهای،استفاده از شناسه ی ثبت
.اندرویدی بر روی آن نصب است ارسال می کند
. را به یک سرویس دهنده ارسال می کندregistrarionId  وdeviceId  کد زیر،به عنوان مثال

// 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 کندregistration ID سرویس دهنده

C2DM  ویژه ی پیغام های ارسالی از سرورهایReceiver ثبت و اعالن یک
 جهت دریافت پیغامmessage receiver  بایستی یک،registration receiver درست مشابه ثبت
receiver  یاregistration receiver  این می تواند همان. معرفی نماییدC2MD های ارسالی از
. مجزا را نشان می دهدmessage receiver  مثال زیر ثبت یک.مجزا باشد
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

}
}
}

 را به صورت زیر در فایل تنظیمات اپلیکیشنmessage receiver همچنین لازم است که
. اعلان نماییدAndroidManifest.xml
<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>

950
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

ارسال پیغام
C2DM  و اپلیکیشن تحت موبایل اندرویدی شما آماده ی استفاده ازapplication server اکنون
authentication ( احراز هویت/ شناسه ی امنیتی، سرور.و تبادل اطلاعات با یکدیگر هستند
) اپلیکیشن سرویس گیرنده را در اختیار دارد وregistration ID( ) و شناسه ی ثبتtoken
 آماده ی این است که پیغام های مربوطه را دریافتBroadcast Receiver اپلیکیشن نیز با اعلان
.کند
 یکApp server ،)به منظور ارسال پیغام به دستگاه مورد نظر (سرویس گیرنده ی نهایی
HTTP  این درخواست یا متد. گوگل ارسال می کندC2MD  به سرورهایHTTP POST درخواست
 دستگاه مورد نظر و شناسه ی احراز هویت (برای اینکه بهregistration ID  دربردارنده یGET
.گوگل اعلان کند که سرور اجازه ی ارسال پیغام به اپیلکیشن تحت موبایل را دارد) می باشد
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;
}
}
}

 این سرور پیغام، ارسال می کندC2DM ) پیغام را به سرورapp server( زمانی که سرویس دهنده
 بهbroadcast  پیغام در قالب یک.را در صف و حالت انتظار نگه می دارد تا دستگاه آنلاین شود
broadcast event  اپلیکیشن شما بایستی از قبل برای این.دستگاه مربوطه ارسال می شود
. دریافت نماید،ثبت نام کرده (به آن گوش فرا داده) تا آن را به هنگام ارسال
 ای که بهbroadcast receiver پیغام دریافتی به
،" گوش فرا داده و ویژه ی آن ثبت شدهcom.google.android.c2dm.intent.RECEIVE"
 بر روی نمونه یgetExtras()  داده های مورد نظر به راحتی با فراخوانی متد.فرستاده می شود
،"payload"  کلیدهای موجود عبارتند از. قابل بازیابی می باشدIntent ساخته شده از کلاس
 می تواندreceiver ." قرار دارندpayload"  داده های اصلی در پارامتر."collapse_key" ،"from"
.این داده ها را استخراج کرده و به آن واکنش مناسب را نشان دهد
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ثبت نام و درخواست برای استفاده از سرویس C2DM
در حال حاضر  C2DMدر مرحله ی آزمایش بتا به سر می برد .برای استفاده از آن نیاز به مجوز
دسترسی و ثبت نام دارید .برای ثبت نام و دسترسی به این سرویس می توانید به
 code.google.com/android/c2dm/signup.htmlمراجعه نمایید.
اگر می خواهید مثال زیر را بر روی محیط شبیه ساز اجرا و تست نمایید ،در آن صورت لازم است
ورژن  8کتابخانه های اندروید ( )API 8یا بالاتر را نصب کرده و در اختیار داشته باشید .همچنین
لازم است یک حساب کاربری گوگل ( )Google userدر محیط شبیه ساز ایجاد نمایید .برای این
منظور کافی است مسیر رو به رو را طی کنید.Settings ▸ Accounts Sync :
چنانچه قصد دارید که مثال حاضر را بر روی دستگاه واقعی اندروید تست نمایید ،در آن صورت
لازم است  Android Marketرا بر روی دستگاه مربوطه نصب کنید.

آموزش کاربردی :طراحی و ساخت اپلیکیشن با قابلیت تعامل با
سرورهای )C2DM enabled( C2DM
ایجاد پروژه و فایل layout
پروژه و  activityجدید دیگری به ترتیب به نام های ""de.vogella.android.c2dm.simpleclient
و " "C2DMClientActivityایجاد نمایید .حال یک فایل  main.xmlبا محتوای زیر 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: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

953
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330

</Button>
</LinearLayout>

 های کهactivity  این فایل را در." را با محتوای زیر ایجاد نماییدactivity_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 نیازactivity  ها وreceiver ایجاد
" را ایجادC2DMMessageReceiver"  وC2DMRegistrationReceiver دو کلاس زیر به نام های
) یا گوش فرادهنده به (دریافت کننده یreceiver  این دو کلاس بعده ها به عنوان.نمایید
. معرفی شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفتmessage intent  وregistration intent
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 {
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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);
}
}

 ایجاد و پیاده، زیر که نتایج را در صفحه برای کاربر به نمایش می گذارندactivity حال 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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 این فایل. را به صورت زیر اعلان نماییدAndroidManifest.xml فایل تنظیمات اپلیکیشن
. ها را تعریف کرده و مجوزهای لازم را درخواست می کندactivity ، هاintent receiver
<?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>

." را به صورت زیر ویرایش نماییدC2DMClientActivity" 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);
}
}

button  به المان هایonclick )property(  به واسطه ی خاصیتactivity متدهای موجود در
 وregistration ID  یک درخواست برای،activity  اولین دکمه در. متصل هستندXML در لایه ی
 هر دو دکمه. ذخیره شده را نمایش می دهدregistration key دومین دکمه کلید ثبت یا
.) چاپ می کنندlogcat view( Logcat  را درregistration id همچنین

959
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

 Registration idرا از  Logcat Viewکپی نمایید چرا که بعده ها می بایست آن را در پیاده سازی
سرور مجددا مورد استفاده قرار دهید.

ثبت اپلیکیشن برای دریافت پیغام ()Registration
اپلیکیشن خود را اجرا کرده ،حساب کاربری ثبت شده را نزد خود نگاه داشته و سپس دکمه ی مورد
نظر را فشار دهید .حال  registration IDرا در  LogCatپیدا کنید.
در صورت مشاهده ی پیغام زیر مطمئن شوید که از یک دستگاه مبتنی بر  Googleاستفاده
نموده و یک حساب کاربری  Googleدر دستگاه مربوطه ایجاد کرده اید:
Unable to start service Intent
{act=com.google.android.c2dm.intent.REGISTER ... }: not found

آموزش کاربردی :استفاده از ابزار خط فرمان  curlجهت شبیه
سازی قابلیت های سرور
سیستم عامل های مبتنی بر  Linuxاین امکان را به شما می دهنده تا سرویس مورد نظر را به
راحتی از طریق خط فرمان ( )command lineتست نمایید .می توان با استفاده از  curlدر خط
فرمان ،کلید احراز هویت ( )authentication keyرا درخواست نمود .از پاسخ/خروجی ،آن بخشی
که پس از "= "Authقرار دارد را بازیابی نمایید.
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

این بخش (قطعه ی پس از  )authو کد ثبت ( )registration codeرا می توان جهت ارسال یک
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

آموزش کاربردی :ایجاد server app
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همان طور که قبلا تشریح شد app server ،می بایست از طریق پروتکل  HTTPSیک
( Authentication keyکلیدی جهت احراز هویت) بازیابی کند .پس از آن  app serverقادر
خواهد بود که پیغام هایی را از طریق پروتکل  HTTPبه دستگاه مربوطه ارسال نمایدapp .
 serverجهت شناساندن خود به سرور  C2MDمی بایست کلید احراز هویت ( )Auth keyو
شناسه ی ثبت اپلیکیشن ( )registration IDرا ارائه نماید.
در تمرین حاضر قصد داریم تا سرور را به واسطه ی یک برنامه ی نوشته شده با جاوا شبیه
سازی کنیم .از آنجایی که امکان برقراری ارتباط اپلیکیشن از طریق پروتکل  HTTPبرای ما وجود
ندارد ،شناسه ی ثبت ( )registration IDدستگاه به صورت  hardcodeدر اپلیکیشن قرار دارد .به
خاطر داشته باشید این اپلیکیشن صرفا یک مثال بوده و جهت تست آسان  C2DMطراحی شده
است.
جهت ذخیره ی شناسه ی کاربری و اعتبارنامه ( ،)credentialsکلاس زیر را پیاده سازی نمایید.
;package de.vogella.java.c2dm.server.secret
{ public class SecureStorage
;"public static final String USER = "your_registeredUser
;"public static final String PASSWORD = "your_password
}

یک پروژه ی جدید جاوایی به نام " "de.vogella.java.c2dm.serverایجاد نمایید .سپس کلاس
زیر را پیاده سازی کنید .این کلاس در واقع یک کلاس کمکی ( )utility classاست که به منظور
بازیابی شناسه ی امنیتی/احرازهویت ( )authentication tokenاز سرور  Googleمورد استفاده
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;
}
}

 کلاس نام برده. را با بدنه ی زیر پیاده سازی نماییدGetAuthenticationToken کلاسی به نام
.) را واکشی کندauth token( قادر 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);
}
}

962
7 واحد-  طبقه دوم651  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه

88146323 - 88446780 - 88146330

)authentication token(  را اجرا نموده و شناسه ی امنیتیGetAuthenticationToken کلاس
authentication (  شناسه ی امنیتی، حال کلاس زیر را تعریف کرده.را از خط فرمان کپی نمایید
.) را نزد خود نگاه داریدregistration id( ) و شناسه ی ثبت اپلیکیشنtoken
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 زیرutility class( سپس 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 بهSendMessageToDevice" 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 حاضر می بایست پیغامی به دستگاه شما ارسال نموده و کد.اپلیکیشن را اجرا نمایید
 خواهید دید که در نمایشگر دستگاه یک اطلاعیه." را در خروجی برگرداند200" بازگشتی
.) قابل مشاهده است که با کلیک بر روی آن پیغام مورد نظر نشان داده می شودnotification(

بخش پنجم
Calendar API  آموزش/ توابع کتابخانه ای مربوط به تقویم
آموزش حاضر به شرح نحوه ی فراخوانی و پیاده سازی توابع کتابخانه ای مربوط به تقویم یا
 پروژه و مثال های مبحث حاضر در محیط برنامه نویسی. در اندروید می پردازدCalendar API
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 سیستم عامل اندروید می4.0  نوشته شده و مبتنی بر ویرایشJava 1.6  و با زبانEclipse 3.7
.باشد
 سیستم عامل اندروید در اختیار توسعه دهندگان اپلیکیشن های4.0  از ویرایشCalendar API
.اندرویدی قرار گرفت
 برای. اقدام نماییدIntent ) کافی است از طریق آبجکت هایevent( جهت اعلان رخدادهای جدید
.تعریف رخداد نیازی به دریافت مجوز نیست
extra  های مورد نظر لازم است از متغیرevent  ها و ویژگی هایproperty برای مقداردهی
 ها مورد استفادهactivity  که برای تبادل داده های اضافی بینIntent مربوط به آبجکت های
) ایجاد شود یاevent(  اپلیکیشن شما از کاربر می پرسد آیا رخداد. استفاده نمایید،قرار می گیرند
.خیر
. کد زیر از کاربر می پرسد آیا رخدادی با جزئیات معین ایجاد شود یا خیر،به عنوان مثال
// 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);

در صورتی که قرار استevent  می توانید تاریخ و زمان را نیز اضافه،در آینده مجددا رخ دهد
.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);
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