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الرحيم الرحمن الله بسم  
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 پيشگفتار

 کتاب برنامه نویسی مورددر نظرات خود جا دارد که از تمام دوستانی که در اینجا  

 کردند شده بود را ایمیلشهرام رامشت ارائه  مستدو من و که توسط اندروید مقدماتی

 شکلاتید نداشته باشد. یکی از مکتاب وجو در این . تا دیگه مشکلات کتاب قبلیتشکر کنم

 از نکه به خاطر ای اون بود لط های املائی زیادغ کتاب قبلی بیان شده بود که دراساسی 

 کنم.تمام دوستان عذر خواهی می

روید را به صورت کاربردی تر و همراه که برنامه نویسی اندسعی شده است  این کتاب در

 وانندگانخ پایان این کتاب تونسته باشم وارم دردامیو  عملی شرح داده شودال های مث

 باشم. کتاب را راضی کرده

 

 

 نظرات کنید. یا مراجعه http://www.ably.ir سایت با به برای ارتباط می توانید شما 

 کنید. ارسال Android@Ably.ir ایمیل به خود را

 
 
 

  ارسال نمایید. Android@Ably.ir به ایمیل شما می توانید در خواست های زیر را

  پروژه انجام در خواست 

 در خواست آموزش خصوصی 

 در خواست همکاری  

 

ABLY_irhttps://telegram.me/ 

ABLY_ir @ 
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 کتاب به صورت فایل این pdf .برای خوانندگان آن کاملا رایگان می باشد  

 سایت  و نویسند کتاب برای حق کپی رایتwww.Ably.ir محفوظ می باشد 

 الکترونیک  کتاب پکیج های فروش آن در قالب(pdf) کتاب  ندنویس باید به تایید

 برسد.

 ید تایبه  باید داشته باشدبرای خوانندگان کتاب  مالی بار که استفاده هر نوع

 برسد. نویسنده

 
 

 

 
 محفوظ می باشد www.ably.irسایت  برای حق کپی رایت
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 :کتاب  سخنی با خوانندگان

 را هر چند مبلغی توانند می تمایلصورت  کتاب در مطلاعه بعد از کتاب خوانندگان

  (... دارد کمک مالی نیاز به یا هرجای که)موسسه های زیر حساببه  کمک اندک جهت

 نمایند: زواری

 

 
 

charity.org-http://www.mahak 
 

 
 

http://www.ipro.ir 
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 نیاز پیش
برنامه   انزب به اولیه آشنایی  نیاز به کنید اندروید برنامه نویس شروع اینکه شما قبل از

 ریدبگی دیا حرفه ای صورت به جاوا را  زبان که شما نیست نیاز البه دارید . جاوا نویسی

به  عنید شرواشما می تو باشید داشته اگاهی  کنیم بیان می در زیر مطالب که فقط به

 کنید  اندروید برنامه نویسی

 مانند  در جاوا انواع داده ها آشنایی باint ,string ..... و 

 ها  آشنایی با حلقه 

 آرایه ها آشنایی با 

 مفاهیم شی گرایی )بسیار مهم( آشنایی با  
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 فهرست مطالب
 

 1                شروع برنامه نویسی اندروید –فصل اول 

 11                     اندروید چیست؟ 

 11                                     اندروید نسخه های مختلف  

o 11       اندروید ویژگی ها 

o 02        اندروید معماری 

o 01     کنندکه با اندروید کار می  های دستگاه 

o Android Market       02 

 02       انجمن توسعه دهندگان اندروید 

 01        نیاز ابزار های مورد 

  دانلود و نصبJDK      01 

  نصبEclipse       02 

  ایجاددستگاه مجازی اندرویدAndroid Virtual Device(AVD)   11 

 11      ایجاد اولین برنامه کاربردی اندروید 

 (ساختارANATOMYبرنامه اندروید )       21 
 

 

 

    ها , Intent  ها Freagment   ها Activity- فصل دوم

 Activity 10         ها 

  اعمالStyle  وtheme یک  بر رویactivity       18  

  کردن مخفی Title مربوط به activity      12 

 نمایش یک DialogWindow       11 

 نمایش یک Progress Dialog       22 

 بین رتباط اactivity با استفاد از  ها intent 121     ها 

   بر طرف کردن مشکلIntent Filter Collision     118 

 یک ایج ازتن  برگرداندن intent       111 

    ارسال داده های بینactivity ها با شی intent     101 

 Fragment  102         ها 
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 کردن  اضافهFragment 182     داینامیک ها به صورت 

 (چرخه زندگیLife Cycleیک ) Fragment      181 

 ارتباط بین Fragment 111        ها 

 با شی برنامه های از قبل ساخته شده فراخوانی  Intent111 

 شی  intent        111 

  استفاده از  intent Filter 121      ها 

 کردن اضافه Catergory      118 

 نمایش Notification 111        ها 

 

 

 110     اندرووید ها در InterFace User آشنای با –فصل سوم 

 111      صفحه نمایش ایقسمت ه آشنایی با 

 View ها و ViewGroup 111        ها  

 LineatLayout        112 

 AbsolutLayout        111 

 tableLauout        111 

 relativeLayout        112 

 frameLayout        122 

 scrollLayout        128 

  اعمالorientation   121        ها 

   وابستگی بینView 121       ها 

 021       اندازه تغییر سایز و تغییر 

 یر ها برای مدیریت تغیOrientaion 022      ها 

  تشخیص این که آیاOrientaion 018    ت یا خیرسا تغییر کرده 

 کردن کنترل Orientaion مربوط به یک activity     018 

  از  استفادهactionbar 012        ها 

 آیتم به کردن اضافه actionBar       011 

 آیتم های  سازی شخصیaction 001    ایکن برنامه تغییر  و 

 یک  ایجادuser InterFace 002    داینامیک )برنامه نویسی( صورت به 

  گوش دادن به Notification ها ی Ui      081 

 Override  کدن متد های مربوط به یکactivity    081 
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 کردن ثبت  Event های مربوط به View  082     ها 

 

 

 

 012   ها View با استفاده از User interFacae کردن طراحی-ل چهارم صف

 استفاده از View 011        پایه ها 

 TextView        010 

 Button- ImageButton-EditText- CheckBox     010 

  کنترل کردن رویداد هایView022       ها 

 ProgressView         021 

 AutoCompleteTextView        012 

  استفاده ازPicker View 018        ها 

 Timer Picker        018 

 DatePicker        012 

  استفاده ازListView 011       نمایش لیست های طولانی برای 

  استفاده ازListView       011 

   استفاده ازSpinnerView       012 

  استفاده ازFragment 012       ههای ویژ 

  استفاده ازlistFregment       022 

  استفاده ازDialogFregment      011 

  استفاده ازPreferrenceFragment      821 

 

 

 

  810      منو ها نمایش عکس ها و -فصل پنجم 

  استفادهImage View 818     عکس ها برا ی نمایش ها 

 View های Gallery و Image      818 

 Image Switcher        808 

 GridView        880 

 880          منو ها 

 کمک کننده  متد های ایجادMethod Helper    881 

 Option Menu        881 
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 Context Menu        810 

 بعضی از View 811        های دیگر 

 AnalogClock و  DigitalClock      811 

 Web View        011 

 

 

 

   ماندگاری داده ها -فصل ششمDATA PERSISTENCE    228 

  گزاریرو با ذخیره User Preferences  812      ها 

   دسترسی بهPreference ها یا استفاده از activity 811    ها 

   بازیابیpreference 812  استفاده از برنامه نویسی در آن ها با و تغییر ها 

  تغییر نام پیشفرض برای فایلpreference     818 

 ماندگاری داده ها با استفاده از File 812      ها 

 ذخیره در Internal Storage       811 

  ذخیره در External Storage(Sd Card)     811 

 811     ذخیره داده ها گزینه برای انتخاب بهترن 

 استفاده از منابع Static       811 

 812       و استفاده از دیتابیس ها ایجاد 

  ایجاد کلاسDBAdapter Helper      812 

 821    دیتابیس به صورت برنامه نویسی استفاده از 

  821       اضافه کردن 

 821      برگرداندن تمام رکورد ها 

 122      رکورد بازیابی یک 

  121       به روز رسانی 

 120        حذف 

 128      به روسانی دیتابیس 

 121      ایجاد شده از قبل یدیتابیس ها استفاده از 
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 111      ها Provider Content استفاده از -هفتم  فصل

 110        اندرویددر  اشتراک داده 

   استفاده ازContent Provider 118       ها   

 Query String Constants 112     از قبل تعریف شده 

 Projection 108       ها 

 Filter 101        ها 

 Sorting 102       ها 

  ایجادContet Provider 182       خودتان 

  استفاده ازContent Provider 182       ها 

 

 

 

 

 Messaging       118پیام ها  -هشتم  فصل

  ارسالsms         111 

 111      با برنامه نویسی ارسال پیام 

 111     پیام ارسال شده بازخورد از گرفتن 

  ارسال پیام با استفاده ازintent  121      ها 

 128         دریافت پیام ها 

 128       جلوگیری ازدریافت پیام 

  به روز رسانی یکActivity  توسطBroadcast     122 

  فروخوانی یکActivity  با شیBroadcast     112 

 112         ارسال ایمیل 

 

 

 

 Location Based Services       111  -فصل نهم 

 111         ها  پکیج نصب 

 112      و تست آن بر روی دستگاه پروژه ایجاد یک 

  121      برنامه کاربردینمایش نقشه گوگل در 

 اول: تنظیم  مرحلهpermission 121      ها 

  مرحله دوم : گرفتنApiKey      121 
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  استفاده از  سوم : مرحلهGooglePlayServices     228 

   مرحله چهارم: چک کردن که آیاGoogle PlayServices 212 نصب می باشد یا خیر؟ 

 218      مرحله پنجم : نمایش نقشه 

  نمایش نقشه با  :روش اولFragment    218 

 روش دوم : نمایش نقشه با MapView    211 

 

 

 

 2دهم  فصل NetWorking        201 

  فراخوانی Web Service  ها با استفاده ازHttp      200 

  202       باینری دانلود داده های 

  281       متنی  محتوای دانلود 

 فراخوانی JSONE Service 212       ها 

 Socket Programming        222 

 

 

 

 

 211      اندروید سرویس ها  عهستو -یازدهم  فصل

 212         ایجاد سرویس 

 218 طولانی هستند توسط سرویس ها اجرای زمان های اجرای کار های که دارای 

 212     سرویس ها تکرار پذیر در کار های اجرای 

 ناهمگام کار ها در اجرای thread با استفاده از متفاوت ها IntentService  211 

  ایجاد ارتباط بینActivity 211      سرویس ها  و ها 

 Bind  کردنacivivity 220      سرویس ها با ها 

 Thread 221         ها 

 128     اندروید پابلیش کردن برنامه های فصل دوازدهم

 101   اندروید دهندگان برای توسعه Eclipse استفاده از – فصل سیزدهم

 پاسخ تمرینات – الفضمیمه 

 جاوا مروری بر برنامه نویسی – بضمیمه 
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 همه خدا كه نشوید نومید خداوند رحمت از! اید كرده ستم و اسراف خود بر كه من بندگان اى: بگو

 .آمرزد مى را گناهان

 زمر سوره 35 آیه
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1فصل  

 

 شروع برنامه نویسی اندروید 

 

:شنا می شودآبا موارد زیر در پایان این فصل  

 اندروید چیست؟ 

 و ویژگی های آنها نسخه های مختلف 

 معماری اندروید 

 انواع وسایل که با اندروید کار می کنند 

 اندروید برنامه نویسی ابزار های 

 اندروید  کاربردی اجرای اولین برنامه 

 !آمدیدبه جهان اندروید خوش 
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 اندروید چیست؟

این سیستم  باشد. که می linux  نسخه ی تغییر یافته مبتنی بر موبایل عامل سیستم اندروید یک

طبق یک استراتژی برای  0222شد. در سال  راه اندازی  و توسعه نام اندروید با عامل از همان ابتدا

 ارائه داد با آن را ابزار های کار اندروید و ،گوگل  شرکت  ورود به بازار موبایل

را   اندروید بیشتر کد های بنابراین , باشد freeو  open source  اندروید گوگل می خواست که شرگت

که هر کسی می تواند  به ا ین معنی است منتشر کرد  ,open source Apache Licenseتحت 

 استفاده کند.علاوه بر اینو از آن  را به صورت کامل دانلود کند اندروید به آسانی سورس کد

می توانند امکانات اضافی را به  هستند تولید کنندگان سخت افزار  که عموما (vendorsفروشندگاه)

کار  این.همراه محصولاتشان به دیگران رائه دهند مخصوص خود را و اندروید اندروید اضافه کنند

فروشندگان شود. و بسیاری از شرکت ها تحت  و باب میل فراگیر  باعث شد که اندروید بسیار سریع

 ب کرد و باعث شدسک موفقیت بسیار بالای ارائه شد appleشرکت  iphoneتاثیر این امر قرار گرفتند 

و  motoralمانند  گوشی های هوشمند رخ دهد. بعضی از شرکت های تحول بسیار بزرگی در صنعت

sony erycsone ارائه  بعد از  را داشتندموبایل خود  سیستم های که سال هاiphone  در پی راه حلی 

 را در اندروید بسیاری از شرکت ها راه حل کنند . که  دوباره احیا سازی محصولا ت خود را بودند که

این  هک کنند تولید  دیدند و باعث شد که این شرکت ها سخت افزار های خود را مبتنی بر اندروید

 فراگیر شدن اندروید شد.مند و قدرت امر باعث تولید

 

رم ن امه های کاربردی یکپارچه شد و توسعه دهندگاننبر هسعتو گی اصلی اندرید این است کهژوی

نرم افزار خود ارا برای اندروید توسعه دهند و نرم افزارشان قادر خواهد بود که بر  افزار فقط کافی

 کاربردی برنامه های هوشمند تلفن های اجرا شود. دراین جهان ( Deviceوسائل ) بسیاری از روی

متوجه شدند که بهترین   در نتیجه سازندگان وسائل.در زنجیره موفقیت می باشند مهمترین قسمت
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تعداد  در حال حاضر اندروید می باشد. که ,  iphneبه  یورش بردن  را برای به چالش کشیدن و

 می کنید. دهکاربردی را مشاده فراوانی از برنامه های

 

اندروید نسخه های مختلف  

نسخه   زیرجدول  از آن ارائه شد نسخه های مختلفی اندروید برای اولین بار ارئه شد زمانی کهاز

 آنها نمایش می دهد .  های مختلف اندروید همراه با نام

 نسخه تاریخ ارائه نام

 2 February 0222 1.1 
Cupcake 82 April 0222 1.2 

Donut 12 September 0222 1.1 
Éclair 01 October 0222 0.2/0.1 
Froyo 02 May 0212 0.0 

Gingerbread 1 December 0212 0.8 
Honeycomb 00 February 0211 8.2/8.1/8.0 

Ice Cream Sandwich 12 October 0211 1.2 

 

 پشتیبانی ازاست که برای  Tabler-onlyارائه داد یک  را 8.2گوگل اندروید  , ,February 0211در 

 شامل 8.2 اساسی در اندروید تغییرات که  ( ارائه شده استwidescreenوسایل باصفحات پهن )

 باشد:  موارد زیر می

   یکUser Interface کاربران بهینه شده برای 

   8یک دسکتاپD  باwidget های جدید 

  بهتر کردن multitasking  
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  ژگی هایوی web browser از قبیل ,جدید tabbed browsing ,form auto-fill,bookmark , 

synchronization, , private browsing 

  ازپشتیبانی multi-core processors 

و بدون  سازگار هستند 8.2اندروید  قبلی نوشته شده ایت با برای نسحه ها که برنامه های کاربردی

استفاده  8.2ید اندروید جد از ویژگی هایکه  ای تبلت هاتغیر اجرا می شوند. برنامه های کاربردی بر

  نکه مطمئن شوید که آیاای نمی باشد. برای تر قادر به اجرا بر روی دستگاه های قدیمی می کنند

باید مطمئن  شما می شود یا خیر نسخه های قدیمتر اجرا می تواند بر روی برنامه های کاربردی

 کند در برنامه کاربردی استفده کرده اید. گی های که آن دستگاه پشتیبانی میشوید که از ویژ

گی های اندروید تمام ویژ نسخه ازاین  را ارائه داد. که 1.2ندروید گوگل ا , October 0211در

گی های که این ویژ نیز می باشد جدید علاوه بر آن دارای ویژگی های می باشد را دارا 8.2اندروید 

و   data usage monitoring and control و (facial recognition unlock) ن با تشخیص صورتدبازکر شامل

Near Field Communication (NFC)  می باشد  و موارد دیگر ارتباطات میدان نزدیک 

 ویژگی های اندروید

 می باشد برای شخصی سازی  در دسترس سازندگان و  Freeو  open Source اندروید اینکه به دلیل

بانی پشتی رد زیراز موا  اندروید افزاری و نرم افزاری ثابتی ندارد ولی با این حالسخت  پیکربندی

 :میکند

  ( ذخیره سازیStorage  با:)SQLite پایگاه داده ارتباطی کم حجم) یک  کهlightweight 

relational database جزئیات را بیان می  1( برای ذخیره داده ها می باشد. که در فصل

 کنیم.
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  ( اتصالConnectivity: ) ازGSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, 

UMTS  وBluetooth  که شامل(A0DP and AVRCP) و Wi-Fi, LTE, and 

WiMAX جزئیات را شرح می دهیم. 1فصل  .که در پشتیبانی می کند 

 Messaging که :SMS و  MMS  آن را بیان می کنیم 1پشتیبانی می کند که در فصل 

 ( مرروگر وبWeb browser: ) که مبتنیopen source WebKit بر می باشد 

 پشتیبانی از ( رسانهMedia support ) از رسانه های : که H.018, H.011 (8GP or 

MP1 و )MPEG-1 SP, AMR, AMR-WB (in 8GP container), و AAC, 

HE-AAC (in MP1 or8GP container), MP8, MIDI, Ogg Vorbis, 

WAV, JPEG, PNG, GIF, and BMP نی می کند باپشتی 

 ( پشتیبانی از سخت افزارHardware support :)Accelerometer Sensor, 

Camera, Digital Compass, Proximity Sensor, and GPS 

 Multi-touch از صفحه های : که multi-touch پشتیبانی می کند 

 Multi-tasking:  که از برنامه هایmulti Tasking می کند پشتیبانی 

  پشتیبانی ازFlash(Flash support: )  از  0.8اندرویدFlash 12.1.  پشتیبانی می کند 

 Tethering ارتباطات اینترنتی پشتیبانی می کند مانند  : ازwired/wireless hotspot 

 

 

 

 معماری اندروید

 نگاه کنید می کند به شکل شوید که اندروید به چه نحوه کار متوجه برای اینکه

 اصلی تقسیم شده است. لایه 1قسمت در  2سیستم عامل اندروید به 
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 Linux kernel (این هسته ای :kernelاست که )  اندروید بر اساس آن بنا شده است. این لایه

را  هستند  اندروید های سخت افزار انواع برای سطح پایین وسائل درایور های شامل تما م

 شود. شامل می

  Libraries بالا بیان کردیم را شامل  اندروید که در اصلی ویژگی های که کد های تمام: شامل

 در که می تواند کند فرا هم می پایگاه داده ی را  SQLite Libraryمثال عنوان  می شود به

 می تواند WebKit library  ذخیره داده های استفاده شود. و یا کار بردی برای برنامه های

 فراهم آورد مررو وب را برای توابعی

  Android runtimeلایه  لایه همانند : اینLibraries است , Android RunTime   مجموعه ای از

Core Library برای نوشتن برنامه  می سازد را قادر عه دهندگانستو که  را فراهم می آورد

  AndroidRunTime و همچنین   کند. استفاده  Java زبان برنامه نویسیی از اندروید کاربردی های

  می سازد در  را قادر اندروید کاربردی می باشد که هر برنامه Dalvikمجازی  شامل ماشین

 مخصوص اندروید که باشد یک ماشین مجازی خاص می Dalvikشود.  پروسس خودش اجرا

 بهینه سازی و طراحی شده است   محدودوی دارند cpuحافظه و  که  مو بایل ها و برای

 Application framework : توسعه  که اندروید فراهم می آورد را برای قابلیت های انوع

 ایجاد کنند. برنامه های کاربردی خود را دهندگان برنامه های کاربردی بتوانند

 Applicationsآن اندروید بر روی ای که وسیله با که برنامه های می توانند : در این لایه شما 

. شما می توانید این نرم  (Phone, Contacts, Browser)مانند  کنیدپیدا  را می باشد

 دنویسیکه شما می  . هر برنامه یدانلود و نصب کنید   Android Marketافزار های را از 

 لایه قرار می گیرید. در این
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با اندروید کار می کنند. وسایلی که  

 وجود دارند که ریز وجود دارد. و سایل سایزیهر شکل و  با کار می کنند اندروید که وسایلی  انواع

 کار می کنند: با اندروید

  Smartphones 

 Tablets 

 E-reader devices 

 Netbooks 

 MP1 players 

 Internet TVs 

 Samsung Galaxy S II, the Motorola Atrix 1G, and the HTC EVO 1G  راست از چپ به  زیر شکل

 هستند که از اندروید استفاد ه می کنند



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

11 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 

 

در  ها معمولا Tabletباشند .  ها می Tablet اندروید استفاد ه می کنند از که مشهور بندی دسته دیگر

 اینچی  12اینچی و  1ارائه می شوند.  ساز 0

 Asus Eee Padو در سمت راست   Samsung Galaxy Tab 12.1در سمت چپ 1.8شکل 

Transformer TF121  استفاد ه می 8.2اندروید  از و هردو اینچی 12هر دو  را نشان می دهد 

 کنند.
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-eقبیل  شده است. از ظاهر دیگر هم وسایل در ها . اندروید Tabletو  هوشمند تلفن های کنار در

book reader در سمت چپ 1.1 شکل هاe-book readers  و در سمت راستFire 

Amazon’s Kindle هر دو سیستم عامل اندروید بر روی آن اجرا می  که می دهد را نمایش

 باشد.

 

 می باشد. به خانه های شما برای ورود اندروید در حال پیدا کردن موبایل ها علاوه بر این

People of Lava توسعه می تلویزیون های مبتنی بر اندروید را سوئدی است که  یک شرکت 

 شناخته می شود  Scandinavia Android TVبا نام دهد که
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 Intel, Sony, and Logitechبا شرکت های  مبتنی بر اندروید  Smart TV در یک شرکت گوگل هم

 را نمایش می دهد  .Sony’s Google TV مشارکت می کند. شکل زیر
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Android Market 

های  گوشی پلتفرم  کننده در موفقیت یک  فاکتور های تعیین بیان کردیم یک از همان طور که

 وفقیتم در پشتیبانی می کند می باشد. این برنامه های کاربردی هستند که آن پلتفرم  هوشمند

Iphone دن پایدار بودن یا نبو در کاربردی نقش اساسی که برنامه های می کند شفاف مباشد و تعین

بران بسیار کار ساخت برنامه های در دسترس پذیر کلیبه طور  د. علاوه بر اینمی کن ایفا  یک پلتفرم

 باشد.  مهم می

 فروشگاه برنامه کاربردی آانلاین برای را ارائه داد. یک  Android Market گوگل August 0221  در

 می باشد. وسایل که از اندروید استفاده می کنند

کاربران به  اندروید نصب می باشدهای  قبل روی دستگاه که از Market کاربردی  استفاده از برنامه

 وسایل خود نصب کنند. هم برنامه دانلود و بر روی قیماتمس کاربردی را برنامه های آسانی می توانند

پشتیبانی می   Android Marketرایگان توسط  بابت آن پول پرداخت کر و هم که باید کاربردی های

 .شود

 

 

 

 

 

 

نجمن توسعه دهندگان اندرویدا  

در فصل های  بعد  در  مورد  اینکه شما چه طور می توانید برنامه های  كاربردی خود را در 

Androd  Market  بفروشید  شرح میدهیم. 
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 سرار جهان زیادی در توسعه دهندی انجمن های  ,چهارم خودش بود نسخه با اینکه اندروید در

و راه حل های آن را دریافت کنید.  خود را بیان مشکلات آسان می تواند بسیار وجود دارد. و حالا

 کنید . استفاده مسئله خاص در مورد یک وهمچنین می توانید از تجربیات دیگران

 در مورد و شوید وارد آن می توانید شما که توسعه دهنده انجمن های سایت ها ی برخی از در اینجا

 بخواهید: کمک اندروید دارید دن باکه در موردکار کر مشکلاتی

 : Stack Overfl ow (www.stackoverflow.com)   Stack OverFlow  می  ویرایش مشترک سوالات

سوالی در مورد اندروید  باشد. اگر شما جواب دادن به توسعه دهندگان می برای سایتی و کند

و توسط شخش  باشدپرسیده  شخصی دیگری این سوال را احتمال آن هست که  دارید

 نبهتری افراد می توانند به می باشد . بهتر از همه این است که دیگری جواب اده شده باشد

 می باشد. درست تر  جواب دهند و شما می توانید متوجه شوید که کدام امتیار  پایخ

 Google Android Training ( :http://developer.android.com/training/index.html )

 بندی تعدادی از کلاس های کروه شامل راه اندازی کرد که را Google android Training گوگل

توسعه  برای که بسیار مفیدی می باشد کد های شامل وشده از تاپیک های می باشد. 

 که به این سایت نگاهی اد می کنممن پیشنه مبتدی بسیار مفید می باشد. دهندگانی

 بیاندازید.

 )discuss-http://groups.google.com/group/android(Android Discuss : 

 

 

 ابزارهای مورد نیاز 

باشید که  خسته شدهممکن شما  ,اندروید چیست و چه ویژگی های دارد  که شما می دانیدحالا 

اولین برنامه اندروید نکرده اید! قبل از شروع به نوشتن برنامه شما باید ابزار  چرا شروع به نوشتن
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 Sdk یازدانلود کنید.شما می توانیددر صورت ن را Sdk آماده کنید.اول باید شما  های مورد نیازآن را

و... را دانلود کنید.تمام  Linuxرا برای تمام سیستم عامل ها از جمله ویندوز و مک تمام نسخه های 

می توانید به صورت رایگان دانلود کنید.در این کتاب من از نسخه  ابزار های که نیاز دارید شما

 می دهم.استفاده میکنم و تمام مثال ها کتاب را در این محیط انجام  مخصوص ویندوز

 به اندرویدابزار های  فیلم های آموزشی نصب جهت دریافت

 کنید مراجعه www.ably.ir آدرس

 

 کنید نبالد  مراحل زیر را نیاز مورد   ابزار های نصب برای

 

 

 

 

 

 

 JDKنصب 
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 Downloadبه سایت  گوگل برید و  

jdk   را  جست و جو  کنید.  در  موارد

پیدا  شده  بر روی  لینک مشخص 

 شده  کلیک   کنید

یا  فیلتر   vpn به  دلیل تحریم ها  با  پیغام زیر  روبرو  می شوید. شما  باید از  یک 

 شما را  تغییر  می دهید   استفاده   کنید.  Ipشکن  .  یا  نرم  افزاری  که  
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 HotSpotدر  اینجا  ما از  نرم افزار 

Shield   استفاده می کنیم 
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نسخه  مورد  نظر  خود را با  توجه  به  سیستم  عامل  انتخاب و 

 دانلود  کنید

میباشد که   exeبعدز از دانلود  یک فایل  

 اون را   بر ر وی نصب  کنید
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  Eclipseنصب 
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Adt-bundle-windows 

 را جست و جو  کنید

 برروی لینک

کلیک کنید   

را  متناسب با  سیستم  عامل   Eclipseدر اینجا  نسخه 

 انتخاب  کنید

   1104بیتی  ویندوز   نسخه    31که   در اینجا  ما  نسخه  

 را  دانلود  می کنیم.
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بعد از دانلود  یه  فایل  

zip    هست که  اون را

در  مسیری  که  فضای 

گیگا  بایت   02حدود 

دارد را از  حالت  فشرده 

 خارج  کنید

 به مسیری که  اون رو  از  حالت فشرده  خارج  کرید  بروید 

 بروید  Eclipseو به پوشه 
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Eclipse    را اجرا

 کنید

بعد از اجرا پنجره زیر را 

 ده می کنیدهمشا

  WorkSpaceکه  مسیبر 

 را از شما میخواهد

WorkSpace   مسیری

است که تمام پروژه های که  

ن  آایجاد  می  کنید در 

 ذخیر ه می شود
در صورتی که این تیک را  بزنید مسیر 

مشخص شده به عنوان مسیر  پیش فرض  

ی  گیردو  و دیگه  این  پنجره  به شما  قرار م

داده  نمی شود نمایش  

از اجرا  مراحل مشخص شده را بعد 

 بروید.
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را   از مسیری که فایل  sdk پوشه

فشره را  از حالت فشره خارج  

 کردید  انتخاب کنید
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 تمام موارد را  مانند  عکس  انتخاب  کنید
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که گیگ میباشد 8 تمام موارد   انتخاب شده   حدود 

)بعد از دانلود به  و نصب شودباید صبر کنید تا  دانلود 

 گیگا بایت فضا برای  نصب نیاز دارد( 02

ممکن است  چند  ساعت  طول  بکشد.)بستگی به 

 سرعت  اینترنت داره...(

 ....!سازی حلوا غوره ز کنی صبر گر
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م موارد    نصب شده و  اهمان طور  که میبینید  تم

تغییر کرده    installedوضعیت آنها به  حالت 

 است

جهت سفارش در در صورتی که موفق به  نصب ابزار های برنامه نویسی نشده اید 

 .ارسال  کنيد  Mehrdad.j16367@Gmail.comایميل   بهخواست خود را  
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 تست برنامه مجازی برای دستگاه ایجاد

 دهید. مراحل زیر را انجام

 

 

 Android Virtualبر روی   window از  منوی 

Manager   انتخاب  کنید 

 

 بر روی ایکن  مشخص شده  کلید  کنید toolbarیا از 
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 یک عنوان برای  دستگاه  مجازی  تعیین می  کنید

ستگاه های واقعی  باشددک  از  یمجازی شبیه به کدام    دستگاه  

 نسخه  اندروید دستگاه را  تعیین  می کنید

 تعیین  می کنیم  که  آیا دستگاه  مجازی  کیبورد  سخت افزاری داشته باشد یا  خیر 

 دستگاه  مجازی دارای  دوربین برای  باشد یا خیر 

 حافظه دستگاه را  تعیین  کنیم

حافظه ذخیره  سازی داخلی دستگاه را تعیین کنیمظرفیت   

 دستگاه را تعیین  میکیم  Sdcardظرفیت حافظه 

snapshot   انتخاب  می کنیم 
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 کیبورد سخت 

 افزای

 که تعیین  کردیم

Snapshot   را به  این  دلیل   انتخاب

کردیم  که  زمان  راه اندازی دستگاه  

دقیقه  طول می کشد   12مجازی حدود 

را  نزنیم  برای   snapshot)( اگر تیک  

هربرار  راه اندازی دستگاه مجازی  این  

 ده دقیقه را باید  صبر  کنید. 

 و وارد  مرحله بعد می شویم 
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 ایجاد اولین برنامه کاربردی اندروید

 را انتخاب کنید Project File->new<-به  Eclipseدر 
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 کنید. را کلیک Nextو  تنظیمات بالا را انجام داده

 نامی است كه هنگام نصب برنامه روی دستگاه  می باشد

كه پوشه ای با همین نام ایجاد می شود و تمام فایل نامی پروژه می باشد  

 های برنامه درآن قرارا می گیرد

Package Name    نامdomaim  شما   همراه

با  نام برنامه می باشد. كه به  صورت معکوس  

 حداقل یک باید   Package Nameمی باشد.
 .باشد داشته نقطه

 Domainدلیل  اینکه  می گوییم معکوس 

باشد را جلوتر بیان  میکنیم.)به خاطر منحصر 

 به فرد بودن آن(
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در این  قسمت آیکن برنامه را  تعیین می 

 کنیم
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Activity Name   باید  با  حروف بزرگ شروع همیشه

 شود

Layout Name  تمامش  حروف  کوچک  است 
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    Activity_main.xmlفایل 

User Interface  (UI)   برنامه را در بر

 می گیرید.



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

54 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 بر روی صفحه قرار دهید. ( کردنDrag and Overرا با کشیدن و رها)  EditText  یک

 

ایجاد می شود. که در زیر به  Xmlفایل  کد مربوط به آن در می دهیمزمانی که این کار را انجام 

 نمایش داده ایم. boldصورت 

<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" > 
 

  <EditText 
    android:id="@+id/editText1" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_alignParentLeft="true" 
    android:layout_alignParentTop="true" 
    android:layout_marginLeft="48dp" 
    android:layout_marginTop="48dp" 
    android:ems="11" > 
 
     
  </EditText> 
 
</RelativeLayout> 
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GraphicLayout فایل  وXml  هر دو به هم مربوط می باشند تغییر در هر کدام در دیگر تاثیر می

 گذارد.

بر روی پروژه کلیک راست  را فشار دهید. و برای اجرای برنامه Ctrl+sبرای ذخیره شدن برنامه 

 کرده

Run as ->Applicaton Android انتخاب کنید. را 

ن کلیک کنید تا کد مربوطه بروی ای

 که ایجاد شده را مشاهده کنید
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 را می شود.و اج نصب  Android emulatorبرنامه بر روی  
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  ( برنامه اندرویدANATOMYساختار)
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شما اولین برنامه اندروید را ایجاد کرده اید زمان آ ن رسید  حال که

 شرح بدهییم.اولین قدم را با ساختار یک پروژه اندروید را است که

می باشد   Package Explorerو پوشه ها های است که در  شرح فایل

 شروع میکنیم.

 Src که با پسوند  فایل های: شامل.Java  دارند می باشد.در

می باشد. که  mainActivity  وجود داردکه یک فایل این مثال

برنامه می باشد.   activity به مربوط  Sourceفایل  ,این فایل 

 می نویسید. را در این فایل شما کد برنامه

برنامه شما می باشد که  PackageNameزیر شاخه  در javaفایل 

 می باشد com.myadroid.helloandroid این مثا ل در

 :genفایل  شاملR.java  می باشد.که یک فایل تولید شده

برنامه  های ( Resource)منابع  کامپایلر می باشد که به تمام

اشاره دارد. به هیچ عنوان شما نباید این فایل را تغییر 

 برنامه به صورت اتوماتیک در این کلاس دهید.تمام منابع

اضافه می شود. که شما برای دسترسی به آن ها از این کلاس 

 استفاده می کنید.

 Android1.2.که تمام :شامل یک فایل می باشد Class Library  های که شما نیاز دارید در

 برنامه استفاده کنید را شامل می شود.

 )به معنی دارایی می باشد(assets شامل تمام :asses می باشد. شمال مربوط به برنامه  های

 و فایل های متنی و پایگاه داده می باشد XMLفایل های 

 Bin: های است که  فایل  شاملAVD ایجاد می کند. و فایل طول اجرای پروسس در 

apk(Android Packageرا )  شامل می شود.فایلapk  یکapplication binary  از برنامه کاربردی
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ا ت یک برنامه کاربردی اندروید نیاز دارد است که چیزهای اندروید می باشد. و شامل تمام

 اجرا شود.

 resتمام :شامل Resource می باشد که شامل چندین  های که در برنامه استفاده می شود

 آن را شرح می دهیم. 8در فصل  پوشه می باشد.که

 AndroidManifest.xml فایل:manifest تمام  برنامه شما می باشد شما در اینجا

permission 0که در فصل  تعیین می شود  اطلاعات مربوط به برنامه در این فایل و ها 

 جزئیات بیشتری را شرح می دهیم.

 ا نگاه کنید.رزیر دستوراتبرنامه شما می باشد.  User Interfaceشامل  Activity_main.xml فایل 

<EditText 

android:text="@string/hello" 

 

string به فایل  انجا درString.Xml  اشاره می کند که درres\value  قرار دارد. بنابراین

@string/hello اشاره دارد به String ی به نام  hello  که در اینجاhello android میباشد 

<?xml version="1.2" encoding="utf-1"?> 
<resources> 

 

  <string name="app_name">HelloAndroid</string> 

  <string name="hello_world">Hello world!</string> 

  <string name="menu_settings">Settings</string> 

  <string name="hello"> HelloAndroid</string> 

 

</resources> 

 String@ذخیره کنید .و توسط  String.Xmlهای خود را در   می کنم که تمام متنبه شما پیشنهاد 

یاورید. در ب برنامه را به زبان های دیگر به انها دستیابی داشته باشید. در مواردی که شما نیاز دارید

 مقادیر آن را تغییر دهید وآن فایل بگیرید کپی از محتوای شما کافی است یک

 هر زمان که شما

"@string/hello

را به کار گرفتيد        "

اشاره به 

HelloAndroid 

 دارد



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

61 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 

 

 می باشد. می باشدو در زیر محتوای فایل manifestفایل  ,فایل ها  ترینیکی دیگر از مهم

<?xml version="1.2" encoding="utf-1"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.myandroid.helloandroid" 

  android:versionCode="1" 
  android:versionName="1.2" > 
 

  <uses-sdk 

    android:minSdkVersion="11" 
    android:targetSdkVersion="11" /> 
 

  <application 

    android:allowBackup="true" 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 

    android:label="@string/app_name" 

    android:theme="@style/AppTheme" > 

    <activity 

      android:name="com.myandroid.helloandroid.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> 
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 مربوط به برنامه می باشد : اطلاعات این فایل شامل 

 Packagename برنامه را تعرف می کند مانند 

com.myandroid.helloandroid 

  می باشد از طریق  1که در اینجا  شماره نسخه برنامه را مشخص می کندattribute  با نام

android:versionCode نسخه چندم برنامه می باشد  مقدار برای انکه بفهمیم این

دارد یا  Upgradeمتوجه شویم برنامه نیاز به  آن برای اینکه استفاد ه می شود می توانیم از

 استفاده کنیم. خیر

 ( نام نسخه برنامهversion name)  می باشد از طریق 1.2 در اینجا که  attribute با نام  

android:versionName  .مشخص می شود. این مقدار برای نمایش به کاربر می باشد

 داشته باشد <major>.<minor>.<point> این مقدار باید ساختار به شکل

 Attribute با نام  یandroid:minSdkVersion که elemenبا نام ی <uses-sdk> کمترین که را دارد 

نسخه از سیستم عامل اندروید را مشخص می کند که برنامه می تواند بر روی آن اجرا 

 شود.

  برنامه از تصویری به نامic_launcher.png استفاد می کند که د پوشه drawable می باشد 

  نام برنامه کهstringی به نام app_name  می باشد که در فایلString.Xml ده است.تعریف ش 

  یکactivity وجود دراد که توسط فایل MainActivity.java این برچسب.نمایش داده می شود  

activity یک سان می باشند را نشان می دهد.  برنامه های که در یک 

  درون تعریف یکactivity یک element  به نام <intent-filter> وجود دارد 

o Elementنام  ی باaction برای intent-filter  با نامandroid.intent.action.MAIN 

نقطه شروع برنامه می باشد را مشخص میکند یه به عبارتی دیگر  که activity که

 که به کاربر نمایش داده می شود می باشد. activityاولین 

o category برای intent-filter  شرح می دهیم. 0که در فصل 
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به صورت اتوماتیک محتوای  Eclipseبه برنامه اضافه می کنید  ی را زمانی که شما یک فایل یا پوشه

R.java : را تولید می کنید که محتوای آن شامل 

/* AUTO-GENERATED FILE. DO NOT MODIFY. 

 * 

 * This class was automatically generated by the 

 * aapt tool from the resource data it found. It 

 * should not be modified by hand. 

 */ 

 

package com.myandroid.helloandroid; 

 

public final class R { 
  public static final class attr { 

  } 

  public static final class drawable { 

    public static final int ic_launcher=2x1f202222; 
  } 

  public static final class id { 

    public static final int editText1=2x1f212222; 
    public static final int menu_settings=2x1f212221; 
  } 

  public static final class layout { 

    public static final int activity_main=2x1f282222; 
  } 

  public static final class menu { 

    public static final int activity_main=2x1f212222; 
  } 

  public static final class string { 

    public static final int app_name=2x1f212222; 

    public static final int hello=2x1f212228; 

    public static final int hello_world=2x1f212221; 

    public static final int menu_settings=2x1f212220; 
  } 

  public static final class style { 

    /**  

    Base application theme, dependent on API level. This theme is 

replaced 

    by AppBaseTheme from res/values-vXX/styles.xml on newer devices. 

   

 

      Theme customizations available in newer API levels can go in 

      res/values-vXX/styles.xml, while customizations related to 

      backward-compatibility can go here. 
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    Base application theme for API 11+. This theme completely replaces 

    AppBaseTheme from res/values/styles.xml on API 11+ devices. 
   

 API 11 theme customizations can go here.  
 

    Base application theme for API 11+. This theme completely replaces 
    AppBaseTheme from BOTH res/values/styles.xml and 

    res/values-v11/styles.xml on API 11+ devices. 
   

 API 11 theme customizations can go here.  
     */ 

    public static final int AppBaseTheme=2x1f222222; 
    /** Application theme.  

 All customizations that are NOT specific to a particular API-level 

can go here.  

     */ 

    public static final int AppTheme=2x1f222221; 
  } 

} 

به نام  متدی ( ارتباط برقرار می کندactivity_main.xmlآن ) UI و activity که بین کدی وسرانجام

setContentView() می باشد که در فایلMainActivity.java قرار دارد 

package com.myandroid.helloandroid; 

 

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); 

 } 

 

  

 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

64 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

} 

R.layout.activity_mainاشاره به فایل activity_main.xml  دارد که در پوشهRes\layout قرار دارد. 

 چندین از ()onCreate ذخیره می شوند.متد یکی R.javaفایل  نام فایل ها به صورت اتوماتیک در

 اجرا می شود.  activityیک   Loadمتدی می باشد که در زمان 

 

 

 خلاصه
کمی با اندروید آشنا شده اید و بعضی از توانایی های اندروید را برای شما  فصل شمادر پایان این 

اولین   و شماAndroid Sdkاید. مانند  اندروید را دانلود کرده مورد نیاز شرح دادیم.شما ابزار های

 را ایجاد کردید. Hello Androidبرنامه کاربردی اندروید 

 تمرینات
1. AVD چیست؟ 

 AndroidManifest.xmlدر فایل  android:versionNameو  android:versionCodeتفاوت بین صفات  .0

 چیست؟

 چه زمانی استفاده می کنیم String.Xmlفایل  .8

 

 

 از این فصل شما چه چیزی یاد گرفته اید؟

 توضیحات کلی عنوان
Android Os موبایل اندروید یک سیستم عامل openSource مبتنی بر linux  می

و می توانند آن را بروی دستگاه  دسترس همه می باشدباشد و در 

 خودشات اجرا کنند.

زبان مورد استفاده برای 

 توسعه برنامه های

 کاربردی اندروید

کامپایل  Dalvikمی باشد. که برنامه ها به  javaزبان برنامه نویسی 

 اجرا می شوند Dalvikمی شوند. که توسط ماشین مجازی
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Android Market  توسعه که توسط کاربردی انواع برنامه های  برایمکانی third-

partyداده شده ایست 

مورد نیاز برای  ابزار های

 توسعه اندروید

Eclipse IDE, Android SDK, and the ADT 

اطلاعات پیکربندی برنامه را  AndroidManifest.xmlفایل manifestفایل 

 نمایش می دهد 

 

 

 د.کر توجه باید کتاب در ادامه این  که باید نکاتی
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 می باشد. صورت زیر به ytainActiviM در فایل
public class MainActivity extends Activity {  

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

 } 

 

} 

 زمانی که پروژه ای ایجاد می کنید تنظیمات زیر راداشته باشد.

 

را تغییر  دهید . منظور    Main.xmlدر ادامه هر زمان  كه كفته  شد   

 كه  اول ایجاد شده میباشد. می باشد    Xmlاین فایل  

Activity_main   اشاره  به فایل

xml   دارد  اگر نام خودتان را

باید اینجا نامی که  وارد گردید

  شما وارد کرده اید باشد.

      Activityزمانی که  شما پروژه را ایجاد می کنید در  این مرحله  عنوان 

  activityاین  آن است  ایجاد می کنید.Uiکه در بر گیرنده   xmlو فایل 

 میباشد  که در  زمان اجرای برنامه  نمایش داده می شود..  acivityاولین 

 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

67 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 

 

 تنظیم شود Api14:Android4.0تمام به  
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 همیشه به صورت  بالا تنظیم شود
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را  11شده از قسمت مشخص 

 انتخاب کنید
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 بر روی پروژه کنید عملو یا مانند زیر  کنید. استفاده F11شمای می توانید از   برای اجرای برنامه

 انتخاب کنید. را RunAs->ApplicationAndroidکلیک راست کنید.

 

 

 

 یک دستگاه مجازی با مشخصات تعيين شده ایجاد  کنيد
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  ندخداو بدرستیکه. المتطهرین یحب و التوابین یحب الله ان

 .دارد دوست را كنندگان تطهیر و كنندگان توبه

 222بقره 
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 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

74 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 

 

 

2فصل  

Activities, Fragments, 

 Intents و
 

شنا می شودآموارد زیربا  در پایان این فصل  

 چرخه ی زندگی(Life Cycle )  یکActivity 

  آشنای باFragment شخصی سازی  ها وUI 

  اعمالStyle و ها Theme بر روی ها UI 

 یک  چه طور  شرح می دهیم كهActivity مانند را Dialog Windows نمایش دهیم 

  مفهوم باIntent  آشنا می شویمها. 

 ( استفاده از شیObject ) Intent لینک بین  برایActivity  ها 

 فهمیدن اینکه intent filter به صورت دلخواه با  می كند تا ها چگونه به شما كمک

 كنید ارتباط برقرا ها Activityدیگر 

  نمایشAlert كاربران با استفاده از  به هاnotification ها 

 .آیا خداوند كفایت كننده ) امور ( بنده اش نیست؟!

81زمر   
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برنامه های  ها Uiپنجره ا ی است شامل تمام   activityكه یک  یاد گرفتید اول شما فصل در

داشته  Activity یا بیشتر باشد. یک برنامه ی كاربردی می تواند یک شما می كاربردی

 كاربر می باشد.  با (interact)ارتباط  Activityیک  باشد. هدف اصلی

activity شد. و مخفی می با لحظه دیگر و در ظاهر می شود صفحه نمایش برای یک زمان در

مختلف را  قرار گرفتن در حالت های قرار می گیرد. كه فلای مختهحالت  در activityیک 

امر حیاتی  activityمی گویند. فهمیدن چرخه ی زندگی یک  (Life Cycle)چرخه ای زندگی

 برنامه كاربردی به درستی كار می كند.  مطمئن شوید تا كمک می كند است زیرا به شما

می باشد به  ویژگی جدیدی دارای 5از ویژگی های اندروید  بر پشتیبانی علاوه 4اندروید 

 Fragmentفرض كنید كه   متوجه شوید را به خوبی Fragmentمفهوم  برای اینکه  Fragmentنام :

 گروه بندی كنیم. Activityكوچکی هستند كه می توانیم در یک  ها Acitivity ها

مفهوم  ها activityها آشنا می شوید.صرف نظر از  Fragment ها و activity در این فصل شما با

می باشد كه  كلاسبه طور اساسی یک  Intentمی باشد. یک  intentاصلی دیگر در اندروید 

activityباهم كار  قادر می سازد كه با یکدیگر به صورت یک پارچه دیگر را های متفاوت

های از پش ساخته سیستم  برنامه چگونهكه  در فصل های بعدی شما یار می گیرید كنند.

 كار كنند. با هم عامل اندروید می توانند

Activity ها 

ایجاد كرد.برای ساخت یک  activityدرفصل قبل شما یاد گرفتید كه چگونه می توان یک 

activity شما یک ( كلاس جاوا ایجاد كردید كه از كلاس پایهbase )Activity یا در جاوا  مشتق(

 ( شده بود. می گویند Extends به آن

package com.myandroid.helloandroid; 
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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); 

 } 

 

  

 

} 

 

( می Load) می باشدرا بارگزاری XMLرا كه یک فایل  Ui شما قسمت های activityكلاس 

 می باشد. Res\layoutدر پوشه  Xmlكند. این فایل 

 بارگزاری می كنید. Activity_main.Xmlرا از فایل  Uiشما 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

 

تعریف  Androidmainfest.xml كه شما در برنامه استفاده می كنید باید در فایل activityهر 

 شود.

<?xml version="1.2" encoding="utf-1"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.myandroid.helloandroid" 

  android:versionCode="1" 
  android:versionName="1.2" > 
 

  <uses-sdk 

    android:minSdkVersion="11" 
    android:targetSdkVersion="11" /> 
 

  <application 

    android:allowBackup="true" 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 
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    android:label="@string/app_name" 

    android:theme="@style/AppTheme" > 

    <activity 

      android:name="com.myandroid.helloandroid.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> 

 

را  activityها را تعریف می كنند كه چرخع زندگی یک  Event ی سری از Activityكلاس پایه 

  activityكنترل می كنند. كلاس 

 Event :های زیر را تعریف می كند 

 onCreate()زمانی فراخوانی می شود كه : activity برای اولین بار ایجاد شده است 

 onStart()فراخوانی می شود كه  : زمانیactivity می شود. كاربر نمایش داده به 

 onResume()می شود كه  : زمانی اجراactivity (با كاربر در تقابلIntractiveاست ) 

 onPause()اجرا می شود كه : زمانی activity  جاری به جالتPause  برورد وactivity  قبلی

 فراخوانی می شود. برورد Onresumeبه حالت 

 onStop() زمانی فراخوانی می شود كه :activity  مدا طولانی به كاربر نمایش داده برای

 نمی شود.

 onDestroy() زمانی فراخوانی می شود كه :Activity   به كلی از بین برود. چه به وسیله

 كاربر و چه به وسیله سیستم به دلیل كمبود حافظه.
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 onRestart()زمانی فراخوانی می شود كه : activity  از حالتStop  دوباره راه اندازی می

 شود.

 می شود. ایجاد ()onCreateرویداد  در activityبه طور پیش فرض محتوای 

از زمانی كه شروع می ود وتا پایان نمایش داده  activityدر شکل زیر چرخه زندگی یک 

 شده است.

 

 

 با یک مثال می باشد. عنوان آن activityبهترین راه برای فهمیدن چرخه زندگی یک 
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 ایجاد کنید. Activity121پروژه با نام  یک Eclipseدرون 

 .وارد كنید كد های زیر را كه با قرمز تعییین كرده ایم را MainActivity.java\ودر فایل 

 

 

package com.myandroid.activity121; 
 

import android.R.string; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.util.Log; 
import android.view.Menu; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 String tag="LifeCycle" ; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

  Log.d(tag, "In the onCreate() event"); 
 } 

 public void onStart() 

 { 

 super.onStart(); 

Log.d(tag, "In the onStart() event"); 

 } 

 public void onRestart() 

 { 

 super.onRestart(); 

 Log.d(tag, "In the onRestart() event"); 

 } 

 public void onResume() 

 { 

 super.onResume(); 

 Log.d(tag, "In the onResume() event"); 

 } 

 public void onPause() 

 { 

 super.onPause(); 

 Log.d(tag, "In the onPause() event"); 
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 } 

 public void onStop() 

 

 { 

 super.onStop(); 

 Log.d(tag, "In the onStop() event"); 

 } 

 public void onDestroy() 

 { 

 super.onDestroy(); 

 Log.d(tag, "In the onDestroy() event"); 

 } 

 } 
 

 برنامه را ذخیره كنید.

 را فشار دهید. F11 برای اجرای برنامه كلید

 چیزی شبیه زیر مشاهده LogCatاجرا می شود در پنچره  زمانی كه برنامه برای اولین بار

 می كنید.
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 چاپ می شود. logCatكلیک كنید. موارد زیر در  Android Emulatorدر  Backزمانی كه دكمه 
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 های اجرا به شما نمایش داده شوند activityرا چند ثانیه نگه دارید تا  Homeكلید 

 backدکمه 
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 مواردزیر چاپ می شود logCatدر 

 

می رود یعنی برنامه هنوز در  backgroundبه حالت  activity  را فشار دهید phoneدکمه

 موارد زیر چاپ می شود. logCAtحافظه می باشد . در 

 ثانیهرا چند  Homeدکم 

 نگه دارید

 این را انتخاب کنید
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 اجرا نشد مشخص می کند که هنوز برنامه در حافظه می باشد. ()onDestroyرویداد  نکته اینجاست که

 برگردید. دوباره به برنامه

 

onRestart() اجرا می شود و به دنبال آن   onStart()  و  onResume() .اجرا می شوند 

از بین   activityرا زدیم   Backبر روی دکمه  دیدید زمانی که همان طور که در این مثال ساده

 می شوداین نکته حیاتی است که باید بدونید  destroyedمی رود 

 

 توضیحات

 activity می زنیم را backمشاهده کردید زمانی که دکمه در این مثال همان طور که

destroyed  .می شود 

جاری را از دست خواهیم داد  activity وضیعت از اینرو ,و این امر حیاتی که شما باید بدونید

 را نگه داری  activityوضعیت جاری  بنابراین شما باید کد های را به برنامه اضافه کنید که از

می باشد که د ر دو  ()onpuseکند.)در فصل سوم شرح می دهیم.(در این جا نکته ای اصلی متد 

می شود.  destroyedرا فشا ر می دهیم آن به حات  backحالت رخ می دهد. زمانی که دکمه 

 می باشد. Backgrond آن در حالت و زمانی که



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

85 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

همیشه اجرا می  ()onResumeو ()onStart متدهای اجرا می شود activityزمانی که یک 

 شود.

بوده و حال  backgroundدر   activityتازه ایجاد شده یا یک  activityصرف نظر ا اینکه یک 

 این متد ها اجرا میشوند. اجرا شده است در هردو حالت

 فرا خوانی می شود. ()OnCreateبرای اولین بار اجرا می شود متد  activityوزمانی که یک 

 

 استنتاج کنید: قبل می توانید موارد زیر را الشما از مث

  متدonCreate() یک شی  زمانی که می خواهید یک نمونه ازobject  استفاده  در برنامه ایجاد و

 کنید استفاده متد این نظر را در شی مورد کنید

  متدonResume() زمانی که  نیاز دارید اجرا بشود که شما و کد دلخواهی برای اجرای هر سرویس

activity  در حالتforeground استفاد می شود.  می باشد 

  متدOnpuse()  برایStop که  زمانی ,اجرا شود هر سرویس و کد دلخواهی که شما نیاز ندارید کردن

activity حالت  درforeground .می باشد استفاده می شود 

 onDrstroyed() قبل از اینکه  منابع برای آزاد کردنactivity() استفاده می شود. از بین برود 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازبین  رفته باشد.    activityداشته باشد و آن   activityفقط یک   نکته:  حتی  اگر  برنامه 

 برنامه هنوز هم در حافظه در حال اجرا می باشد.
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  activityیک  بر روی themeو  Styleاعمال 

بر می گیرید. با این  تما م صفحه را در اجرا می شود activityبه طور پیش فرض زمانی که یک 

یک  به صورت activityاعمال کنید. تا  آن را بر روی Dialog Theme می توانید شما حال

Dialog  نمایش داده شود. یا ممکن شما بخواهیدactivity  مورد نظرتان را به صورت یکpop-

up می  پیغام به کاربر در مورد بعضی از عمل های که میخواهند اجرا هستند نمایش دهدید که

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و   main.xmlاستفاده می کنیم.)مثلا فایل Xmlآشنا می شوید. چون در برنامه نویسی اندروید قسمت ها مختلف برنامه از  فایل  Xmlدر اینجا فایل 

AndroidManefestic لازم است در اینجا   توضیحاتی در مورد آن داده شود و با  قسمت های مختلف آن آشنا شوید.  . ودر ادامه  از  اصطلاحاتی که به کار ) 

 می بریم مشکلی  نداشته باشید.

<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/textView1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/hello_world" /> 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/editText1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignLeft="@+id/textView1" 
        android:layout_below="@+id/textView1" 
        android:layout_marginLeft="39dp" 
        android:layout_marginTop="54dp" 
        android:ems="10" > 
 
        <requestFocus /> 
    </EditText> 
 
    <Button 
        android:id="@+id/button1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignLeft="@+id/editText1" 
        android:layout_below="@+id/editText1" 
        android:layout_marginTop="42dp" 
        android:text="Button" /> 
 
    <RatingBar 
        android:id="@+id/ratingBar1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_below="@+id/button1" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_marginTop="22dp" /> 
 
</RelativeLayout> 

 

ازر  قسمت های  به  صورت سلسله مراتبی  xmlهر  فایل  

 گویند  Element تشکیل شده است که به آن های  قسمت ها 

می  گویند  " Elemet "به هر یک از  قسمت های  تعیین شده 

 شناخته می شود   "عنصر"که در  فارسی  به عنوان   

و یا  TextViewِ  ی به نام  Elementبه عنوان مثال 

EditText  .وجود دارد 

که  به عنوان  دارای ویژگی ها ی است   Elementهر 

Property   شناخته می   "خصوصیت  "و در فارسی به عنوان

دارای   خصوصیات زیر می  EditTextبه عنوان مثال   شود. 

 باشد.

        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignLeft="@+id/textView1" 
        android:layout_below="@+id/textView1" 
        android:layout_marginLeft="39dp" 
        android:layout_marginTop="54dp" 
        android:ems="10"” 

 

یا    Valueیت دارای  مقدار است که  به عنوان  هر خصوص

 شناخنه می  شود   "مقدار"
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 <Activity> با نام یelemet توایند شما ن می activityبه یک  Themeبرای اعما ل یک 

 ی با نامAttributeو درای  می باشد AndroidManifest.xmlفایل   که در  را

android:theme تغییر دهید. می باشد را 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  package="com.Mehrdad.activity101" 
  android:versionCode="1" 
  android:versionName="1.0" > 
 
  <uses-sdk 
    android:minSdkVersion="14" 
    android:targetSdkVersion="14" /> 
 
  <application 
    android:allowBackup="true" 
    android:icon="@drawable/ic_launcher" 
    android:label="@string/app_name" 

    android:theme="@android:style/Theme.Dialog" > 
    <activity 
      android:name="com.Mehrdad.activity101.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> 
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 Activityیک  Titleمخفی کردن 

کنید.)به ویژه زمان های که  را در صورت که بخواهید مخفی activityیک  Title توانید شما می

 را به کاربران نمایش دهید.( Updateشما می خواهید 

استفاده کنید و پارامتر  ()requestFeatureWindowاز متد  توانیدبرای این کار شما می 

 بدهید مانند زیرWindow.FEATURE_NO_TITLE  ورودی آن را

package com.Mehrdad.activity101; 
import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.util.Log; 
import android.view.Menu; 
import android.view.Window; 
 
public class MainActivity extends Activity { 
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 String tag="LifeCycle" ; 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
  setContentView(R.layout.main); 
  
  
   
 } 
 
  
  
 } 
 

  

 اجرا کنید. F11برنامه را بازدن 
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 Dialog Widowنمایش یک 

کاربر   که نمایش دهیدDialog Windowوجود دارد که شما نیاز دارید تا یک  زمان های

 خود ا وارد نماید.  اطلاعات

 و توسط ,می باشد Protectedد راکه از نوع ()onCreateDialogدر این موارد شما باید متد 

 کنید. overrideتعریف شده ا را  Activityکلاس پایه 

 

 کپی کنید. main.xmlداده های زیر را در فایل 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btn_dialog" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClick" 

    android:text="Click to display a dialog" /> 

 

</LinearLayout> 

 کپی کنید. javaده ایم را در فایل ررا که به صورت قرمز مشخص ک وآنهای

package com.Mehrdad.activity101; 
import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.Dialog; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.hardware.Camera.Area; 
import android.view.View; 
import android.view.Window; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
 
public class MainActivity extends Activity { 
 String tag="LifeCycle" ; 
 CharSequence[] items = { "Google", "Apple", "Microsoft" }; 
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 boolean[] itemsChecked = new boolean [items.length]; 
 /** Called when the activity is first created. */ 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
  setContentView(R.layout.main); 
  
  
   
 } 
 public void onClick(View v) { 
  showDialog(0); 
 }  
 @Override 
  
 protected Dialog onCreateDialog(int id) { 
   
  switch(id) 
  { 
  case 0 : 
   return new AlertDialog.Builder(this) 
   .setIcon(android.R.drawable.ic_delete) 
   .setTitle("En ghesamt Title Ra Vared Mikonid") 
   .setPositiveButton("Ok", new DialogInterface.OnClickListener() { 
     
    @Override 
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
     Toast.makeText(getBaseContext(),"Ok Ra Click 
Kardid",Toast.LENGTH_SHORT) 
     .show(); 
      
    } 
   } 
   ).setNegativeButton("Cancel", new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
     
    @Override 
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
     Toast.makeText(getBaseContext(),"Cancel Ra Click 
Kardid",Toast.LENGTH_SHORT) 
     .show(); 
      
    } 
   } ) 
    
   .setMultiChoiceItems(items,itemsChecked , new 
DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() { 
     
    @Override 
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1, 
boolean arg2) { 
     Toast.makeText(getBaseContext(),items[arg1] + " Ra 
Entekhab Kardid" ,Toast.LENGTH_SHORT) 
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     .show(); 
      
    } 
   }) 
   .create(); 
    
    
    
      
    
 
  } 
  return null; 
      
 } 
  
  
 
  
  
 } 
 

 

 اجرا کنید F11برنامه با فشار دادن کلید 

 نمایش داده شود. به شما Dialogسپس بر روی دکمه کلیک کنید تا 
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 توضیحات

 overrideرا  Activity از کلاس ()onCreateDialogیک دیالوگ شما باید متدنمایش  برای

 کنید

@Override 
protected Dialog onCreateDialog(int id) { 
//… 

} 

 را صدا می زنیم اجرا می شود. ()showDialogمتد این متد زمانی که

public void onClick(View v) { 

  showDialog(1); 
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 } 

 

 می باشد که integer عدد آن یک صدا بزنیم. که پارامار ورودی ()showDialogمتد  زمانی که اجرا می شود که ()onCreateDialogمتد 

 Switchمشخص می کند که کدام دیالوگ باید نمایش داده شود. ما از دستور 

 Dialogتعیین می کنیم که کدام  کردیم ارسال()showDialogتری که به   مبا توجه به پارا  

 نمایش داده شود. بایدایجاد و

 AlertDialogمربوط  Builderکلاس   یالوگ شما می توانید از سازندهدبرای ایجاد یک 

 استفاده کنید.

تنظیم  :checkboxesو از همه مهتر Icon,Title ها را از قبیل Propertyشما می توانید انواع 

 کنید.

 

 

protected Dialog onCreateDialog(int id) { 
   
switch(id) 
 { 
 case 0 : 
  return new AlertDialog.Builder(this) 
  .setIcon(android.R.drawable.ic_delete) 
  .setTitle("En ghesamt Title Ra Vared Mikonid") 
  .setPositiveButton("Ok", new DialogInterface.OnClickListener() { 
     
 @Override 
 public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"Ok Ra Click Kardid",Toast.LENGTH_SHORT) 
 .show(); 
     
 } 
   } 
   ).setNegativeButton("Cancel", new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
     
    @Override 
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
     Toast.makeText(getBaseContext(),"Cancel Ra Click 
Kardid",Toast.LENGTH_SHORT) 
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     .show(); 
      
    } 
   } ) 
    
   .setMultiChoiceItems(items,itemsChecked , new 
DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() { 
     
    @Override 
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1, 
boolean arg2) { 
     Toast.makeText(getBaseContext(),items[arg1] + " Ra 
Entekhab Kardid" ,Toast.LENGTH_SHORT) 
     .show(); 
      
    } 
   }) 
   .create(); 
    
    
    
      
    
 
  } 
  return null; 
      
 } 
 return null; 

} 

    تعیین کرده اید . با استفاده از متد های Buttonدو  در کدی که مشاهه می کنید شما

setPositiveButton() برا یOK و setNegativeButton() برای  Cancel  و همچنین

و انتخاب  را برای نمایش هاsetMultiChoiceItems()  checkboxمتد  ازشما با استفاه 

 نمایش و یک آرایه کاربر تعیین کرده اید شما دو آرایه به این متد ارسال کره اید یک آرایه برای

 صورتی که هرکدام از این ایتم ها تیک خورد در ( آن آیتم ها. و تعیین کرده ایدValueمقادیر)

 استفاه کره اید Toast   کار از کلاس این حه نمایش داه شود شما برایمتن آن بر روی صف

 

 تغییر دهید شما می توانید کد بالا را به صورت زیر
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package com.Mehrdad.activity101; 
import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.AlertDialog.Builder; 
import android.app.Dialog; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.hardware.Camera.Area; 
import android.view.View; 
import android.view.Window; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
 
public class MainActivity extends Activity { 
 String tag="LifeCycle" ; 
 CharSequence[] items = { "Google", "Apple", "Microsoft" }; 
 boolean[] itemsChecked = new boolean [items.length]; 
 /** Called when the activity is first created. */ 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
  setContentView(R.layout.main); 
   
 } 
 public void onClick(View v) { 
  showDialog(0); 
   
 }  
 @Override 
 protected Dialog onCreateDialog(int id) { 
   
  switch(id) 
  { 
  case 0 : 
   Builder dialog= new AlertDialog.Builder(this); 
   dialog.setIcon(android.R.drawable.ic_delete); 
   dialog.setTitle("En ghesamt Title Ra Vared Mikonid"); 
   dialog.setPositiveButton("Ok", new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
     
    @Override 
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
     Toast.makeText(getBaseContext(),"Ok Ra Click 
Kardid",Toast.LENGTH_SHORT) 
     .show(); 
      
    } 
   } 
   ); 
   dialog.setNegativeButton("Cancel", new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
     
    @Override 
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    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 
     Toast.makeText(getBaseContext(),"Cancel Ra Click 
Kardid",Toast.LENGTH_SHORT) 
     .show(); 
      
    } 
   } ); 
    
   dialog.setMultiChoiceItems(items,itemsChecked , new 
DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() { 
     
    @Override 
    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1, 
boolean arg2) { 
     Toast.makeText(getBaseContext(),items[arg1] + " Ra 
Entekhab Kardid" + String.valueOf(arg2)  ,Toast.LENGTH_SHORT) 
     .show(); 
      
    } 
   }); 
    return dialog.create(); 
 
  } 
  return null;    
 } 
  
 } 
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 Progress Dialogنمایش یک 

 Pleaseدیالوگ  اندروی استفاد ه می کنندل مکه از سیستم عا های رایج در دستگا های UIیک از 

Wait برای مدت زمان طولانی    یک کار آن را زمانی مشاهده می کنیدکه می باشد. که شما عموما

 در حال انجام باشد.

انجام  حال در کردن به یک سرور می باشید یاLogin به عنوان مثال زمان های که شما در حال 

بسیار مفید می  Dialogاربر می باشیدویاموارد از این قبیل این به ک محاسبات سنگین برای نمایش

 شناخته می شود Progress Dialogبه عنوان  باشد.که

 آن را با یک مثال به شما نمایش می دهیم.

 قرار دهید. main.xmlدستورات زیر را در فایل 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" 

android:orientation="vertical" > 

 <Button 

  android:id="@+id/btn_dialog" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Click to display a dialog" 

  android:onClick="onClick" /> 

  <Button 

  android:id="@+id/btn_dialog2" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Click to display a progress dialog" 

  android:onClick="onClick2" /> 

</LinearLayout> 

 

 

 زیر تغییر دهید. صورت ستوراتی که بهدودر فایل جاوا 
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F11 اجرا شود. رابزنید تا برنامه 

package com.Mehrdad.activity101; 
 

import android.app.Activity; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.app.Dialog; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.Window; 

import android.widget.Toast; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 String tag = "LifeCycle"; 

 CharSequence[] items = { "Google", "Apple", "Microsoft" }; 

 boolean[] itemsChecked = new boolean[items.length]; 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

 

 } 

 

 public void onClick(View v) { 

  showDialog(1); 

 } 

 

 public void onClick2(View v) { 

  final ProgressDialog pdialog = ProgressDialog.show(this, 

    "Title Ra inja Vared Mikonid", "pigham ra inja vared 

mikonid", 

    true); 

  new Thread(new Runnable() { 

 

   @Override 

   public void run() { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    try { 

     Thread.sleep(0111); 

     pdialog.dismiss(); 

 

    } catch (InterruptedException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

011 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

  }).start(); 

 

 } 

 

 @Override 

 protected Dialog onCreateDialog(int id) { 

 

  switch (id) { 

  case 1: 

   return new AlertDialog.Builder(this) 

     .setIcon(android.R.drawable.ic_delete) 

     .setTitle("En ghesamt Title Ra Vared Mikonid") 

     .setPositiveButton("Ok", 

       new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

 

        @Override 

        public void 

onClick(DialogInterface arg1, 

          int arg0) { 

        

 Toast.makeText(getBaseContext(), 

           "Ok Ra 

Click Kardid", 

          

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

        } 

       }) 

     .setNegativeButton("Cancel", 

       new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

 

        @Override 

        public void 

onClick(DialogInterface arg1, 

          int arg0) { 

        

 Toast.makeText(getBaseContext(), 

           "Cancel Ra 

Click Kardid", 

          

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

        } 

       }) 

 

     .setMultiChoiceItems(items, itemsChecked, 

       new 

DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() { 

 

        @Override 

        public void 

onClick(DialogInterface arg1, 

          int arg0, boolean 

arg2) { 
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         Toast.makeText( 

          

 getBaseContext(), 

           items[arg0] 

+ " Ra Entekhab Kardid", 

          

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

        } 

       }).create(); 

 

  } 

  return null; 

 

 } 

 

} 

 

 توضیحات

 رافراخوانی کردهایدshowمتد ایجاد وProgressDialogشما یک نمونه از کلاس  ,ایجادکرده اید ProgressDialog شما به سادگی یک

final ProgressDialog pdialog= ProgressDialog.show(this,  
     "Title Ra inja Vared Mikonid", 
     "pigham ra inja vared mikonid",true); 
 

که مشاهده کردیدرا تولیدمی کند.از آنجاکه این یک مدل از ProgressDialogاین قطعه کد

Dialog باقی می ماند. برای اجرای یک کارطولانی درصفحه تازمانی که آن نابود شودمی باشد

ایجاد کرده اید)که درفصلهای  Runningبلاک استفاده از را با Threadشما یک  BackGroundدر

 به آن اشاره می کنیم.( 11

 جداگانه اجرا شوند. threadقرارداده تا در یک  Runکدمورد نظررارادرمتد

قرار گیردوبعد  Sleepحالت  ثانیه در 2ای مدت وکد مود نظر ما در این مورددستواتی است که بر

  راازبین بردیم Dialogاز آن

new Thread(new Runnable() { 
    
   @Override 
   public void run() { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    try { 
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     Thread.sleep(0000); 
     pdialog.dismiss(); 
 
    } catch (InterruptedException e) { 
     // TODO Auto-generated catch block 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
    

  }).start(); 

  ProgressDialogنمایش جزئیات بیشتر در

 کنید. واردMain.xmlدستورات زیررا 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btn_dialog" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClick" 

    android:text="Click to display a dialog" /> 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btn_dialog2" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClick2" 

    android:text="Click to display a progress dialog" /> 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btn_dialog3" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_alignLeft="@+id/btn_dialog2" 

    android:layout_below="@+id/btn_dialog2" 

    android:layout_marginTop="28dp" 

    android:onClick="onClick3" 

    android:text="Click to display a detailed progress dialog" /> 

 

</LinearLayout> 

 

 دستورات زیر را در فایل جاوا قرار دهید .
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import android.app.Activity; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.app.Dialog; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.Window; 

import android.widget.Toast; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 String tag = "LifeCycle"; 

 CharSequence[] items = { "Google", "Apple", "Microsoft" }; 

 boolean[] itemsChecked = new boolean[items.length]; 

 

 ProgressDialog progressDialog; 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

 

 } 

 

 public void onClick(View v) { 

  showDialog(1); 

 } 

 

 public void onClick2(View v) { 

  final ProgressDialog pdialog = ProgressDialog.show(this, 

    "Title Ra inja Vared Mikonid", "pigham ra inja vared 

mikonid", 

    true); 

  new Thread(new Runnable() { 

 

   @Override 

   public void run() { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    try { 

     Thread.sleep(0111); 

     pdialog.dismiss(); 

 

    } catch (InterruptedException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

 

  }).start(); 

 

 } 
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 @Override 

 protected Dialog onCreateDialog(int id) { 

 

  switch (id) { 

  case 1: 

   return new AlertDialog.Builder(this) 

     .setIcon(android.R.drawable.ic_delete) 

     .setTitle("En ghesamt Title Ra Vared Mikonid") 

     .setPositiveButton("Ok", 

       new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

 

        @Override 

        public void 

onClick(DialogInterface arg1, 

          int arg0) { 

        

 Toast.makeText(getBaseContext(), 

           "Ok Ra 

Click Kardid", 

          

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

        } 

       }) 

     .setNegativeButton("Cancel", 

       new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

 

        @Override 

        public void 

onClick(DialogInterface arg1, 

          int arg0) { 

        

 Toast.makeText(getBaseContext(), 

           "Cancel Ra 

Click Kardid", 

          

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

        } 

       }) 

 

     .setMultiChoiceItems(items, itemsChecked, 

       new 

DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() { 

 

        @Override 

        public void 

onClick(DialogInterface arg1, 

          int arg0, boolean 

arg2) { 

         Toast.makeText( 

          

 getBaseContext(), 
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           items[arg0] 

+ " Ra Entekhab Kardid", 

          

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

        } 

       }).create(); 

  case 0: 

 

   progressDialog = new ProgressDialog(this); 

   progressDialog.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 

   progressDialog.setTitle("Downloading files..."); 

  

 progressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL); 

   progressDialog.setButton(DialogInterface.BUTTON_POSITIVE, 

"OK", 

     new DialogInterface.OnClickListener() { 

      public void onClick(DialogInterface 

dialog, 

        int whichButton) { 

       Toast.makeText(getBaseContext(), 

"OK clicked!", 

        

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

      } 

     }); 

   progressDialog.setButton(DialogInterface.BUTTON_NEGATIVE, 

"Cancel", 

     new DialogInterface.OnClickListener() { 

      public void onClick(DialogInterface 

dialog, 

        int whichButton) { 

       Toast.makeText(getBaseContext(), 

"Cancel clicked!", 

        

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

      } 

     }); 

   return progressDialog; 

 

  } 

  return null; 

 

 } 

 

 public void onClick3(View v) { 

  showDialog(0); 

  progressDialog.setProgress(1); 

  new Thread(new Runnable() { 

   public void run() { 

    for (int i = 0; i <= 00; i++) { 

     try { 

      // ---simulate doing something lengthy--- 

      Thread.sleep(0111); 

      // ---update the dialog--- 
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      progressDialog.incrementProgressBy((int) 

(011 / 00)); 

     } catch (InterruptedException e) { 

      e.printStackTrace(); 

     } 

    } 

    progressDialog.dismiss(); 

   } 

  }).start(); 

 } 

 

} 

 

F11  رافشار هیدتابرنامه اجرا شود 

 

 

 توضیحات

 یک عملیات را نمایش می دهید. Progressجریان  ایجاد کرید که Dialog شمایک

 Icon,titlt,styleایجا کردیداز قبیل  ProgressDialogیک نمونه از  شما ابتدا
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 progressDialog = new ProgressDialog(this); 

   progressDialog.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 

   progressDialog.setTitle("Downloading files..."); 

  

 progressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL); 

 شودراتنظیم کردید. داده نمایش Progress dialogدکمه که می خواستیددر0شما سپس 

progressDialog.setButton(DialogInterface.BUTTON_POSITIVE, "OK", 

     new DialogInterface.OnClickListener() { 

      public void onClick(DialogInterface 

dialog, 

        int whichButton) { 

       Toast.makeText(getBaseContext(), 

"OK clicked!", 

        

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

      } 

     }); 

   progressDialog.setButton(DialogInterface.BUTTON_NEGATIVE, 

"Cancel", 

     new DialogInterface.OnClickListener() { 

      public void onClick(DialogInterface 

dialog, 

        int whichButton) { 

       Toast.makeText(getBaseContext(), 

"Cancel clicked!", 

        

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

      } 

     }); 

   return progressDialog; 

 کد قبل شکلزیرراتولید میکند

 

 

 استفاده کنید Runnableبلاک برای اجرای Thread شمامیتوانید ازشی ProgressDialogدرProgressبرای نمایش 

progressDialog.setProgress(1); 

  new Thread(new Runnable() { 
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   public void run() { 

    for (int i = 0; i <= 00; i++) { 

     try { 

      // ---simulate doing something lengthy--- 

      Thread.sleep(0111); 

      // ---update the dialog--- 

      progressDialog.incrementProgressBy((int) 

(011 / 00)); 

     } catch (InterruptedException e) { 

      e.printStackTrace(); 

     } 

    } 

    progressDialog.dismiss(); 

   } 

  }).start(); 

 ()incrementProgressByثانیه تاخیر میباشد. متد  1می شماردور بین هر شمارش 122دراین مورد از یک تا 

  از بین می رود dialog رسید%122راافزایش میده. وزمانی که به counterشمارنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در  قسمت با برای  رویداد  کلیک   دکمه ها به  صورت زیر  عمل می  کردیم.

 

 را تعریف می  کردیم  Buttonبه  صورت زیر     main.xmlدر فایل  
 

    <Button 
  android:id="@+id/btn_dialog" 
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:text="Click to display a dialog" 

  android:onClick="onClick" /> 
 

 کد را   می نوشتیم.  به  صورت  زیر  javaو در  فایل  

public void  onClick(View v) { 
  showDialog(0); 
   
 }  

روش  مناسبی  نمی باشد. زیرا  بین   ظاهر برنامه  و   کد    -که این  روش  
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به   صورت   کد نویسی  برای  آن ها       Buttonها را  از جمله   Viewراه  حل  مناسب این است که  رویداد های  مربوط  به   

 تعیین  کنیم.

 را به  صورت زیر  تعیین می  کنیم.    Buttonاز این به بعد رویداد  

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.main); 
   

  Button btn =(Button)findViewById(R.id.btn_dialog) ; 
 

  btn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
    
   @Override 
   public void onClick(View arg0) { 
    // TODO Auto-generated method stub 

کد  مورد  نظر را برای اجرا این  قسمت  مینویسید//   
      
     
   } 
  }); 
   
 } 

دستورات مشخص شده را  می نویسیم.یک    Activityمربوط  به   onCreateدر  رویداد  

 idرا  که  FindViewByIdمتد    ایجاد  می کنیم. سپس با  با    Buttonشی از   

به  ما بر می گر   Viewر مورد  نظر را  می  گیرد  و یک  شی    Viewمربوط  به  

 می  کنیم  Convert      (Buttonداند    سپس  ان را  به شی مورد نظر  با دستور )

را  فراخوانی می کنیم. که   SetOnClickListenerسپس برای  رویداد  کلیک  آن  متد 

 میباشد OnClickListenerپارامتر  آن یک نم.نمونه از 
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 ها  intentها با استفاه از  activityارتباط بین 

 

د اشته باشد زمانی که برنامه شما بیشتر از یک  activityیک برنامه اندروید می تواندصفر یا بیشتر 

activity شما اغلب نیاز دارید که بین  اشته باشدactivity  ها ارتباط بر قرار کنید.که ارتباط بین

activity  هااز طرق چیزی انجام می شودکه به عنوانintent  شناخته می شود..بهترین راه برای

دیگرایجاد می activityدرک این مفهوم شرح آن با یک مثال می باشد.که در مثال زیر ابتدا یک 

 .ارتباط بر قرار می کنیم intentبا استفاده از  activityن این دو کنیم.و سپس بی

  درEclipse به نام ژه جدیدروابتدا یک پ UsingIntent.  ایجاد می کنیم 

  بر رویPackaage Name  در زیر شاخهsrc کلیک راست می کنیم و سپس new-

>class.راانتخاب می کنیم 
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  نا آن راSecondActivity قرار میدهیم 

 قرار دهید. AndroidManifest.xmlآنهای که با رنگ قرمز مشخص کرده ایم در فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  package="com.MehrdadJavidi.usingintent" 
  android:versionCode="1" 
  android:versionName="1.0" > 
 
  <uses-sdk 
    android:minSdkVersion="14" 
    android:targetSdkVersion="14" /> 
 
  <application 
    android:allowBackup="true" 
    android:icon="@drawable/ic_launcher" 
    android:label="@string/app_name" 
    android:theme="@style/AppTheme" > 
    <activity 
      android:name="com.MehrdadJavidi.usingintent.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> 
     
    <activity  
      android:name=".SecoundActivity"  
      android:label="SecoundActivity"> 
      <intent-filter > 
         <action android:name=" com.MehrdadJavidi.usingintent.SecoundActivity"/> 
         <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 
      </intent-filter> 
       
    </activity> 
  </application> 
 
</manifest> 

 

 

قرار  انجام هید.سپس نام آن pastوسپس  copyانتخاب  باکلیک راست کردن بروی آن وmain.xml (res/layout )کپی از فایل  یک

secondactivity.xml دهید 
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 را تغییر دهید secondactivity.xmlمحتوای فایل 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" 

android:orientation="vertical" > 

 

<TextView 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="This is the Second Activity!" /> 

 

</LinearLayout> 

 قرار دهید. دستورات زیر SecondActivity.javaجاوا  درفایل

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

 

public class SecondActivity extends Activity { 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.secondactivity); 

 } 

} 

 

 را تغیر دهیدmain.xmlمحتوای فایل 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" 

android:orientation="vertical" > 
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<Button 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="wrap_content" 

  android:onClick="onClick" 

  android:text="Display second activity" /> 

 

</LinearLayout>? 

 

 دستورات زیر را وارد نمایید UsingIntentActivity.javaدر فایل 

package com.MehrdadJavidi.usingintent; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

public class UsingIntentActivity extends Activity { 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

 } 

 

 public void onClick(View view) { 

  startActivity(new Intent("com.MehrdadJavidi.SecondActivity")); 

 } 

} 

 

F11 برنامه اجرا شد در   زمانی که بزنید راActivity روی دکمه کلیک کنید مشاهده می اول 

 اجرا می شود.دوم  activityکنید که 
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 توضیحات

)که در این جا  UI  یک دو قسمت تشکیل شده است از activityیاد گرفته اید یک  همان طور که

main.xmlفایل دو (و ( کلاسUsingIntentActivity.java) شما می  که . از این رو زمانی

 کنید.قسمت را اضافه  0باید این  به برنامه اضافه کنید  activityیک  خواهید

مانند  اضافه کنید را  که می خو.اهید  activity تنظیمات  AndroidManifest.xmlدر فایل

 وارد کنید. زیر
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 <activity 

      android:name=".SecondActivity" 

      android:label=" Second Activity" > 

      <intent-filter> 

        <action android:name="com.MehrdadJavidi.SecondActivity" /> 

 

        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

      </intent-filter> 

    </activity> 

 

 

 به برنامه خود اضافه کرده اید باید به نکات زیر توجه کنید activityشما یک  زمانی که

 ( نامClass) activity  اضافه کرده اید  جدیدی کهSecondActivity. 

 Label  به  مربرطactivity اضافه کرده اید که Second Activity 

  نامintent filter  برایactivity که اینجا جدید 

com.MehrdadJavidi.SecondActivity  می باشدactivity این  دیگر اگر بخواهد

 معکوس شده نام  شما از ایده ال به طور کند. استفاد ه می  نام اجرا کند از این را

Domain   همراه با نامactivity شانس اینکه  استفاده می کنیم. زیرا این کارactivity 

 یک باشد را کاهش می دهد. برای یک برنامه دیگر دیگری با این نام

 (افتد. باشد چه اتفاقی می ها یکی Intent Filterدستورتی که نام  در قسمت بعد شرح می دهم)

 Category مربوط intent Filter در اینجا 

android.intent.category.DEFAULT اضافه می  شما وقتی این را می باشد

  کوتاه اجرا می شود که به ساد گی ()startActivityتوسط متد  موجود activity کنید

 و راحتر می باشد.

 استفاده نکنید دستورات زیر را برای اجرا شدن می نویسیم. Categoryاگر از 

public void onClick(View view) { 

  startActivity(new Intent("com.MehrdadJavidi.SecondActivity")); 

 } 
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 دستورات زیر را برای اجرا شدن می نویسیم.  کنیداستفاده  Categoryاگر از 

startActivity(new Intent(this, SecondActivity.class)); 

 پروژه همین درون activityبخواهیم این  استفاده می کنیم. که زمانی روش با این حال از این

 فراخوانی و صدا زده شود.

 

 ها  Intent Filter( Collisionبرخورد ) مشکل حل کردم

چگونگی   تواندمی  <intent-filter> نام با Elment شما یاد گرفتید که چطور بخش قبلی در

 تعیین می کند.  دیگر را activityتوسط   activityیک  اجرای

 Filter برنامه دیگر( دارا ی نام برنامه یا دیگری )در همین  activity چه اتفاقی می افتد اگر یک

 باشد؟ یکسانی

 inentرا اضافه می کنیم. و لی نام  activity8به نام  دیگر activityیک  حال به همین برنامه

Filter را با  آنActivty می گذاریم. یکسان دوم 

 می دهیم. دستورات زیر را قرار AndroidManifest.xmlدر فایل 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.usingintent" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk 

    android:minSdkVersion="01" 

    android:targetSdkVersion="01" /> 

 

  <application 

    android:allowBackup="true" 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 

    android:label="@string/app_name" 

    android:theme="@style/AppTheme" > 

    <activity 

      android:name=".MainActivity" 

      android:label="@string/app_name" > 
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      <intent-filter> 

        <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

      </intent-filter> 

    </activity> 

    <activity 

      android:name=".SecondActivity" 

      android:label=" Second Activity" > 

      <intent-filter> 

        <action android:name="com.MehrdadJavidi.SecondActivity" /> 

 

        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

      </intent-filter> 

    </activity> 

    <activity 

      android:name=".ThirdActivity" 

      android:label="Third Activity" > 

      <intent-filter> 

        <action android:name="com.MehrdadJavidi.SecondActivity" /> 

 

        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

      </intent-filter> 

    </activity> 

  </application> 

 

</manifest> 

ی به شما نمایش می دهد و از شما  پنجره اندروید کنیم سیستم عامل اجرا حال اگر دستور زیر را

 را انتخاب کنید activityخواسته می شود که یک 

startActivity(new Intent(“com.MehrdadJavidi.SecondActivity”));  
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دفعه  که انتخاب کردیم activityرا انتخاب کنیم  Use by default for this actionو اگر  

 .و دیگر این پنجره نمایش داده نمی شود شود.اجرا می  برای این برنامه های بعد

مربوط به سیستم  Settings application قسمت باید به  شما برای از بین این پیش فرض ها

برنامه را انتخاب  بروید. و سپس نام App->Manage Applicationسپس  بروید و عامل اندروید

 کنید. را انتخا ب می Clear Defaultکنید و زمانی که جزئیات برنامه نمایش داده شده 
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  Intent یک باز یابی مقادیر از

 activityاز ان  یا داده های نتیجه کند ولی می اجرا دیگرا activityیک  ()startActivityمتد 

و  UserName کاربر  activityممکن در  عنوان مثال جاری باز نمی گرداند. به activityبه 

Password به  و هنگام باز گشت خود را وارد کنندactivity جاری username و 

passoword داده و امکانات بیشتری را  به کار خود ادامه شود در صورت درست بودن برنامه چک

باز  دیگر activity مورد نیاز خود را از نیاز دارید داده های صورتی که شما به کاربر ارائه دهد. در

استفاده کنید. در زیر آن را با یک  ()startActivityForResultشما باید از متد  گردانی کنید

 مثال شرح می دهیم.

 در فایل  انهای که بارنگ قرمز نمایش داده ایم راsecondactivity.xml  اضافه کنید 

 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 
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  <TextView 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="This is the Second Activity!" /> 

 

  <TextView 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="Please enter your name" /> 

 

  <EditText 

    android:id="@+id/txt_username" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btn_OK" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClick" /> 

 

</LinearLayout> 

 اضافه کنید SecondActivityفایل دستوراتی که به صورت قزمر نمایش داده ایم رابهو 

package com.MehrdadJavidi.usingintent; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

 

public class SecondActivity extends Activity { 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.secondactivity); 

 } 

 

 public void onClick(View view) { 

  Intent data = new Intent(); 

  // ---get the EditText view--- 

  EditText txt_username = (EditText) 

findViewById(R.id.txt_username); 

  // ---set the data to pass back--- 

  data.setData(Uri.parse(txt_username.getText().toString())); 

  setResult(RESULT_OK, data); 

  // ---closes the activity--- 

  finish(); 

 } 

} 
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به فایل  به صورت قرمز نمایش داده ایم را حالا دستورات زیر را که

UsingIntentActivity.java اضافه کنید 

package com.MehrdadJavidi.usingintent; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

 

public class UsingIntentActivity extends Activity { 

 int request_Code = 0; 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

 } 

 

 public void onClick(View view) { 

  // startActivity(new Intent("com.MehrdadJavidi.SecondActivity")); 

  // or 

  // startActivity(new Intent(this, SecondActivity.class)); 

  startActivityForResult(new 

Intent("com.MehrdadJavidi.SecondActivity"), 

    request_Code); 

 } 

 

 public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent 

data) { 

  if (requestCode == request_Code) { 

   if (resultCode == RESULT_OK) { 

    Toast.makeText(this, data.getData().toString(), 

      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

 کنید. کلیک Buttonبر روی  اجرا شود. حالا را زده تا برنامه F11حالا 

SecoundActivity اجرا شده. حالا 

 می گردیم. اول باز activityکنید. به  کلیک okو برو روی  کنیدوارد  نام کاربری مورد نظر را

 نمایش می دهیم. Toastبه کمک کلاس  نام کاربری را و
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زیر  ()startActivityForResultمانند دیگر شما باید متد activytبرای باز گرداندن داده ها از 

 استفاده کنید

startActivityForResult(new Intent("com.MehrdadJavidi.SecondActivity"), 

    request_Code); 

 request  پارامتر دیگر به نام یک باید Intentارسال کردن پارامتر  باید علاوه بر در اینجا شما

cod نیز ارسال کنید. را 

Request code   به طور ساده یک عددinteger به وسیله اون تعیین می شود که  که می باشد

زیرا به  بسیار لازم می باشد request codeاین در خواست را داشته است. این   activityکدام 

 این در خواست را کرده است.  activity وسیله آن می توانی متوجه شویم که کدام

در یک زمان فراخوانی کنید. ممکن بعضی از این  را activytبه عنوان مثال شما ممکن چندین 

activity که به وسیله  را برگردانندمقداری  هاrequest Code .آن را تشخیص می دهیم 
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با متد  استفاده کرده و Intentشی   یک از صدا زننده )( activityارسال داده ها به  برای شما

setData  می کنیم. مورد نظر را ار سال داده های 

Intent data = new Intent(); 

  // ---get the EditText view--- 

  EditText txt_username = (EditText) 

findViewById(R.id.txt_username); 

  // ---set the data to pass back--- 

  data.setData(Uri.parse(txt_username.getText().toString())); 

  setResult(RESULT_OK, data); 

  // ---closes the activity--- 

  finish(); 

 RESULT_OK or)که یک از مقادیر   setResult() , request codeمتد  سپس

RESULT_CANCELLED)که یک شی  داده  (و( مورد نظر ماintent را ) برا  م می باشد

 جاری activytبرای بستن   ()finishکند.و متد  تنظیم می صدا زننده  activityبازگشت به 

 باز می گردیم. صدا زننده activityجاری به  activityپس از بستن  استفاده می کنیم. که

گیرید . که این متد هر  به کار  را()onActivityResult  متد شما باید صدا زننده activityدر 

 مقدار بر می گرداند صدا زده می شود. activityزمان که 

public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

  if (requestCode == request_Code) { 

   if (resultCode == RESULT_OK) { 

    Toast.makeText(this, data.getData().toString(), 

      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

   } 

  } 

 } 

پارا  داده های باز گردانده شده در داده اختصاص می دهید. در اینجا کد مورد نظر را بازیابی و شما

 استفاده getDataشما می توانید از ممتد  بدست آوردن جزئیات می باشد. که برای dataمتر 

 کنید.
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  Intentدیگر با استفاده از شی  activity ارسال داده به

 

دیگر هم بسیار رایج می  activytده به یک 1ارسال ده , activytکنار دریافت داده از یک  در

قبل به نمایش در آمدرن  متن پیش فرض یک EditText می خواهید درباشد.به عنوان مثال شما 

activbyt برای این کار شما می توایند از شی گیرید. که قرار intent  بهTarget Activity 

دیگر به شما شرح می  activityبه  ها کنید. در مثال های زیر انواع روش های ارسال داده ارسال

 دهیم

 Target Activityارسال داده به 

  جدیدی را به نام  پروژهPassingData ایجاد کنید 

  دستوراتی را که به صورت قرمز نمایش داده ایم به فایلmain.xml اضافه کنید 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="fill_parent" 
  android:orientation="vertical" > 
 
  <Button 
    android:id="@+id/btn_SecondActivity" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:text="Click to go to Second Activity" /> 
 
</LinearLayout> 

 

 

 

  یک فایلXml  جدید درres\layout  با نامsecondactivity.xml  ایجاد کنید 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Welcome to Second Activity" /> 
<Button 
android:id="@+id/btn_MainActivity" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Click to return to main activity" 
android:onClick="onClick"/> 
</LinearLayout> 

 

 اضافه کنید SecondActivity.java دستورات زیر را در فایل

 

package com.MehrdadJavidi.passingdata; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Toast; 
public class SecondActivity extends Activity { 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.secondactivity); 
 
 Button btn =(Button)findViewById(R.id.btn_MainActivity); 
 btn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
  
 @Override 
 public void onClick(View arg0) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
    Intent i = new Intent(); 
    //---use the putExtra() method to return some 
    // value--- 
    i.putExtra("age3", 50); 
    i.setData(Uri.parse("in matn aza Activity Dovom daryaf 
kardim")); 
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    setResult(RESULT_OK,i); 
    finish(); 
   
 } 
}); 
Toast.makeText(this,getIntent().getStringExtra("str1"), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
Toast.makeText(this,Integer.toString( 
getIntent().getIntExtra("age1", 0)), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
Toast.makeText(this, bundle.getString("str2"), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
Toast.makeText(this,Integer.toString(bundle.getInt("age2")), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
 
} 

 

 وارد کنید AndroidManifest.xmlآنهای که با قرمز مشخص کرده ایم را در فایل

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  package="com.MehrdadJavidi.passingdata" 
  android:versionCode="1" 
  android:versionName="1.0" > 
 
  <uses-sdk 
    android:minSdkVersion="14" 
    android:targetSdkVersion="14" /> 
 
  <application 
    android:allowBackup="true" 
    android:icon="@drawable/ic_launcher" 
    android:label="@string/app_name" 
    android:theme="@style/AppTheme" > 
    <activity 
      android:name="com.MehrdadJavidi.passingdata.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> 
     
    <activity 
      android:name="com.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivity" 
      android:label="@string/app_name" > 
      <intent-filter> 
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        <action android:name="com.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivity" /> 
 
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
      </intent-filter> 
    </activity> 
  </application> 
 
</manifest> 

 

 .وارد نمایید MainActivity.java دستورات زیر را در فایل

package com.MehrdadJavidi.passingdata; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
 Button btn =(Button)findViewById(R.id.btn_SecondActivity); 
 btn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   
  @Override 
  public void onClick(View arg0) { 
   // TODO Auto-generated method stub 
   Intent i = new 
    
 Intent("com.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivity"); 
     //---use putExtra() to add new name/value pairs--- 
     i.putExtra("str1", "Matn Aval Az MainActivity"); 
     i.putExtra("age1", 20); 
     //---use a Bundle object to add new name/values 
     // pairs--- 
     Bundle extras = new Bundle(); 
     extras.putString("str2", "Matn Dovom Az MainActivity 
"); 
     extras.putInt("age2", 30); 
     //---attach the Bundle object to the Intent object--
- 
     i.putExtras(extras); 
     //---start the activity to get a result back--- 
     startActivityForResult(i, 1); 
    
  } 
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 }); 
} 
 
public void onActivityResult(int requestCode, 
int resultCode, Intent data) 
{ 
//---check if the request code is 1--- 
if (requestCode == 1) { 
//---if the result is OK--- 
if (resultCode == RESULT_OK) { 
//---get the result using getIntExtra()--- 
Toast.makeText(this, Integer.toString( 
data.getIntExtra("age3", 0)), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
//---get the result using getData()--- 
Toast.makeText(this, data.getData().toString(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
} 
} 
} 
 

 

 اجرا کنید. F11حال برنامه با زدن کلید 

 

 توضیحات
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 را شرح می دهیم. ها activityاز راها ی ارسال داده بین  بعضی در اینجا

مقادیر  نام و  به وسیله آن که  Intent شی مر بوط به ()putExtraمتد  از اولین روش استفاد

(name/value را اضافه )می کنیم 

  

i.putExtra("str1", "Matn Aval Az MainActivity"); 

 

نام آن   که stringنام و مقادیرشان وارد کرده ایم. نوع اول از نوع   را همراه با  دومقدار ما در اینجا

str1  و کقدار آنMatn Aval Az MainActivity دیگر از نوع  و intger نام آن  می باشد کهage1 

 می باشد. 02مقدا آن  و

 ()putExtras متد ایجاد کنید. و از Bundle یک شی توانید می  شما , ()putExtraمتد درکنار

نام و   شامل دیکشنری می باشد. که یک Bundle شی طور فکر کنید که استفاده کنید. این

 شی  ()putExtra متد به عنوام پارامتر  ( می باشد که آن را می توانیم بهname/valueمقادیر)

intent .ارسال کنیم 

Bundle extras = new Bundle(); 
extras.putString("str2", "Matn Dovom Az MainActivity "); 

extras.putInt("age2", 30); 
   //---attach the Bundle object to the Intent object--- 

     i.putExtras(extras); 

 استفاده می کنیم.شما intent را دریافت می کند از شیهای ارسالی  که داده دوم activityدر 

انجام میدهیم. و سپس با  ()getIntent با را دریافت کنید که این کار را intent باید ابتدا شی

مقادیر  آن را بر می گرداند . (value)را دریافت و مقدار (name)که نام ()getStringExtraمتد 

 مورد نظر را باز یابی می کنیم.

Toast.makeText(this,getIntent().getStringExtra("str1"), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
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را باز یابی کرده اید. برای باز یابی   Stringنوع داده  ()getStringExtra در این مورد شما

 مقدار پیش فرض پارامتر دوم که  استفاده می کنید. ()getIntExtraباید  شما integr مقادیر

 شود. استفاده می آن تعیین نشده باشد مقداری برای در صورتی که باشدمی 

Toast.makeText(this,Integer.toString( 
getIntent().getIntExtra("age1", 0)), 
Toast.LENGTH_SHORT).show();  

 استفاده می کنیم. ()getExtras متد شما از Bundle شی برای باز یابی با

مناسب استفاد ه کنید به عنوان مثال برای  متد باید از شما خاص به صورتبرای باز یابی مقادیر 

 استفاده می کنیم. ()getStringاز متد  stringیاز یابی مقادیر از نوع 

Toast.makeText(this, bundle.getString("str2"), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 استفاده می کنیم. intger برای باز یابی نوع داده ()getIntو متد  

Toast.makeText(this,Integer.toString(bundle.getInt("age2")), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

متد  استفاده از قبلی بیان کرده ایم همان که در بخش بازیابی داده و یک راه دیگر برای

setData() میباشد 

//---use the setData() method to return some value--- 

 i.setData(Uri.parse("in matn aza Activity Dovom daryaf kardim")); 

استفاده میکنیم  ()getDataمتد  تعیین شده شما از setDataبرای باز یابی داده های که توسط 

 زیر . مانند که آن را در بخش قبلب بیان کردیم

//---get the result using getData()--- 
Toast.makeText(this, data.getData().toString(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

Fragment  ها 
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 و چگونه از ان استفاده می کنید.  چیست activityشما یاد گرفتید که  بخش قبلی در

صفحه را در بر می گیرید و انواع  کل activityعرضه صفحه کم معمولا  با نمایش ها صفحه در

view  ها که در بر گیرندهUI می گیرید. یک  برنامه می باشد را در برactivity ذاتی در به طور 

 که وسایل در activityوجود دارد که یک  زمان های باشند. با این ها ها می Viewبر گیرنده 

بزرگ تر از  قدری و این ها tabletهستند استفاده می شود مانند  بزرگ دارای صفحه نمایش ها

activity به خاطر همین ها می باشند و View خارج از محل خود هستند به خاطر  کمی ها

 یاین کار کم تنظیم شوند تا کل صفحه را در بر گیرند. که در صفحه مرتب ها باید View همین

شامل  هر کدام می باشد. که  ها ” mini-activity“ پیچیده می باشد.بهترین راه استفاده از

view   می باشد. در زمان اجرا هرخودش activity یا بیشتر یک شامل "mini-activity"  می

 به صفحه نمایش دستگاه دارد. باشد. که بستگی

 شناخته می شوند. Fragmentبا عنوان   ها "miniactivity"و بالاتر  8.2نسخه  در اندروید 

 fragmentها می باشند. شما  activityقالب دیگری از  ها fragmentکه  فکر کنید این طور

 ها . activityها می باشد درست مانند  Viewایجاد می کنید که  ها

Fragment  ها همیشه درactivity جاسازی می شوند.   ها 

 می تواند شامل Fragment1را نمایش می دهد. Fragmentدو  به عنوان مثال شک زیر

ListView اربر نمایش داده می شود. و باشد لیست از کتاب ها می باشد که به کfragment0 

 ب شده میانتخا مربوط به کتاب ن و تصاویرباشد که در بر گیرنده مت TextViews and ImageViews شامل

 باشد.
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)حالتی که فقط  portraitدر حالت  Tablet برنامه اندروید در حال اجرا است و حال فرض کنید که 

  fragment1این مورد ممکن است  می شود.( قرار دارد در در صفحه نمایش داده activityیک 

زمانی که ایتمی از  دیگر قرار گیرد activityدر  fragment 0جاسازی شود و  activytدر یک 

fragment1 انتخاب شود fragment0 .اجرا شود 

 

 می توانند ها Fragmentقرار دارد هر دو این  landscape modeفرض کنید در حالت  حال

 سوند. جاسازی activityیک  در
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 زیر توجه کنید . به مثال 

 ایجاد کنید .Fragmentsبه نام  جدید یک پروژه

ایجاد کنید و دستوارت زیر را به آن اضافه  res/layoutجدید به نام xmlفایل  در مسیر یک 

 کنید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:background="000FF00" 
> 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="This is fragment 01" 
android:textColor="0000000" 
android:textSize="25sp" /> 
</LinearLayout> 
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و دستورات زیر به آن اضافه  ایجاد کنید fragment0.xmlو در همان مسیر یک فایل دیگر با نام 

 کنید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:background="#FFFE00" 
> 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="This is fragment 02" 
android:textColor="0000000" 
android:textSize="25sp" /> 
</LinearLayout> 

 دستوارات زیر را وارد نماییید. main,xmlدر فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="horizontal" > 
<fragment 
android:name="com.MehrdadJavidi.Fragments.Fragment1" 
android:id="@+id/fragment1" 
android:layout_weight="1" 
android:layout_width="0px" 
android:layout_height="match_parent" /> 
<fragment 
android:name="com.MehrdadJavidi.Fragments.Fragment2" 
android:id="@+id/fragment2" 
android:layout_weight="1" 
android:layout_width="0px" 
android:layout_height="match_parent" /> 
</LinearLayout> 
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  زیر شاخته در

com.MehrdadJavidi.Fragments  دو فایل جاوا

 ایجاد کنید Fragment1.java , Fragment0بانام 

 اضافه کنید. Fragment1.javaدر دستورات زیر را

package com.MehrdadJavidi.fragments; 
 
import android.app.Fragment; 
import android.os.Bundle; 

import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
public class Fragment1 extends Fragment { 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, 
ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 
//---Inflate the layout for this fragment--- 
return inflater.inflate( 
R.layout.fragment1, container, false); 
} 
} 

 وارد کنید Fragment0.javaدستورات زیر را در

package com.MehrdadJavidi.fragments; 

import android.app.Fragment; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
public class Fragment2 extends Fragment { 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, 
ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 
//---Inflate the layout for this fragment--- 
return inflater.inflate( 
R.layout.fragment1, container, false); 
} 
} 

F11 که دو  را بزنید و برنامه را اجرا کنید. مشاهده می کنیدFragmnet  در یکactivity  قرار

 دارند.
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 توضیحات

 UI که می باشد Java  رفتار می کند. او یک کلاس activityیک  بسیار شبیه Fragmentیک 

استفاده  activityدر  ها ی که Uiشامل تمام  Xmlری می کند. و فایل ابار گذ را Xmlبا فرمت 

 و مواردی از این قبیل. Buttonها .EditText.  ها TextView  قبیل می شد می باشد از

( Extendمشتق)  Fragmentپایه  کلاس تا از نیار دارد  fragmentیک  برای کلاس جاوا

 .شود

public class Fragment1 extends Fragment 

} 

} 

 کنید override را ()onCreateViewمتد  باید از ها Fragmentبرای  Uiاستفاده از  برای
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 بر گرداند مانند زیر Viewمتد نیاز دارد تا یک  این

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, 
ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 
//---Inflate the layout for this fragment--- 
return inflater.inflate( 
R.layout.fragment1, container, false); 

 

 از ها Ui امکان تعیین شما استفاده کردید که به LayoutInflaterشی  یک شما از در اینجا

 (R.layout.fragment1 می دهد.) Xmlفایل 

 شما که می باشد activityاشاره می کند که  ,ViewGroup یک به   containerو پارامتر 

 ها در آن هستید می باشد.. و پارا متر Fragment (embedجاسازی کردن )  در حال

savedInstanceState  سازد که  می قادر شما راFragment قبلی هنوز در حالت  که را ها

 بازیابی کنید . هستند را

 

 استفاده می کنید. <Fragment>از  شما activityبه یک  ها Fragmentاضافه کردن   برای

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="horizontal" > 
<fragment 
android:name="com.MehrdadJavidi.Fragments.Fragment1" 
android:id="@+id/fragment1" 
android:layout_weight="1" 
android:layout_width="0px" 
android:layout_height="match_parent" /> 
<fragment 
android:name="com.MehrdadJavidi.Fragments.Fragment2" 
android:id="@+id/fragment2" 
android:layout_weight="1" 
android:layout_width="0px" 
android:layout_height="match_parent" /> 
</LinearLayout> 

 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

038 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

شناسایی منحصر به فرد  راهیک  Fragmentهر  که در اینجا لازم است داشته باشید که توجه

  استفاده کنیدandroid:tag یا android:idداشته باشد که شما می توانید از 

 

 Dynamicها به صورت  Fragmentاضافه کردن 

 پیکر بندی  مختلفی های قسمت ها به Ui که قادر می سازند شما ها Fragmentکه  در حالی

صورت  به می توانید آن های را که شما می باشد نها ای Fragment اصلی قدرت ,کنید

Dynamic  جرا به ا در زمانactivity ما  که خود اضافه کنید. در بخش قبلی شما دیدید

Fragment و فایل   هاXml قبل از اجرا برنامه تنظیم کردیم. اگر ما  مربوط به آن های را را

اضافه کنیم. این می  Activityبرنامه آن را به  ها را ایجاد و در زمان اجرای Fragmentبتوانیم 

به صورت  User InterFaceسازد تا یک  می . این کار شما را قاد مفید باشد تواند بسیار

customizable بر روی  اگر برنامه شما خود ایجاد کنید . به عنوان مثال کاربردی برنامه برای

 ولی قرار دهید activity را در Fragmentتنها یک  ممکن شما  اجرا شد  smartPhoneیک 

قرار  activityرا در  Fragmetn بیش از یک شما ممکن است شد اجرا tabletیک  بر روی اگر

 ها می باشد. amrtphoneها بزرگتر از  tabletصفحه نمایش  این که دهیم به دلیل

 

 شرح می دهیم. مثال آن را با یک حال

 

ها را به  <Fragment>به صورت زیر تغییر دهید. و   را main.xmlفایل   در همان پروژه قبلی

 بیاوربد. در Commentصورت 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
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android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="horizontal" > 
<!-- <fragment 
android:name="com.MehrdadJavidi.Fragments.Fragment1" 
android:id="@+id/fragment1" 
android:layout_weight="1" 
android:layout_width="0px" 
android:layout_height="match_parent" /> 
<fragment 
android:name="com.MehrdadJavidi.Fragments.Fragment2" 
android:id="@+id/fragment2" 
android:layout_weight="1" 
android:layout_width="0px" 
android:layout_height="match_parent" /> 
 --> 
</LinearLayout> 

 اضافه کنید. زیر را  دستورات mainActivity.javaو د ر فایل  .

package com.MehrdadJavidi.fragments; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.FragmentManager; 
import android.app.FragmentTransaction; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.Display; 
import android.view.WindowManager; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager(); 
FragmentTransaction fragmentTransaction = 
fragmentManager.beginTransaction(); 
//---get the current display info--- 
WindowManager wm = getWindowManager(); 
Display d = wm.getDefaultDisplay(); 
if (d.getWidth() > d.getHeight()) 
{ 
//---landscape mode--- 
Fragment1 fragment1 = new Fragment1(); 
// android.R.id.content refers to the content 
// view of the activity 
fragmentTransaction.replace( 
android.R.id.content, fragment1); 
} 
else 
{ 
//---portrait mode--- 
Fragment2 fragment2 = new Fragment2(); 
fragmentTransaction.replace( 
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android.R.id.content, fragment2); 
} 
fragmentTransaction.commit(); 
} 
} 

 اجرا کنید. F11حال برنامه را با زدن 

که زرد می  Fragment0می باشد   portrait در حالت  emulator که مشاهده می کنید زمانی

 ,landscape به حالت  emulator فشار دهیم. را Ctrl+F11نمایش داده می شود . و اگر  باشد

 نمایش داده می شود. که سبز می باشد fragment 1می رود و 

 

 توضیحات
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در  كه  FragmentManager یک از كلاس باید Fragmentشما برای اضافه كردن یک 

 استفاده كنید برگیرنده یک نمونه از آن مباشد

FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager(); 

 transactions انجام برا ی  FragmentTransaction كلاسنیاز دارید كه از  همچنین شما

و خذف كردن و جایگزین  اضافه كردن خود استفا ده می كنید)از قبیل activityبه  ها

 كردن و..( 

FragmentTransaction fragmentTransaction = 
fragmentManager.beginTransaction(); 

  portrait در حالت وسایل كه استفاده می كنیمبدانید كه  كه نیاز دارید در این مثال شما

استفاده  WindowManagerاین كار از كلاس  برای . كهlandscapeمی باشد یا در حالت 

مربروط  ()replace این را تشخیص دادیم متد می كنیم. زمانی كه

FragmentTransaction   برای اضافه كردنFragment و View می كنیم. استفاده آن 

Fragment1 fragment1 = new Fragment1(); 
// android.R.id.content refers to the content 
// view of the activity 
fragmentTransaction.replace( 
android.R.id.content, fragment1); 

را فراخوانی  ()commit متد كه تغییرات اتفاق افتاد ه از حاص كنیم اینکه اطمینان برای 

 می كنیم.

fragmentTransaction.commit(); 

 Fragmentچرخه زندگی 

 یک چرخه زندگی می باشند. ها هم دارای Fragment ها  activity همانند

 ها ان را با یک مثال شرح م دهیم. Fragment متوجه شدند چرخه زندگی برای
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 رفته و دستورات زیر را وارد كنید. Fragment1.javaبه فایل  در پروژه قبلی

import android.app.Activity; 
import android.app.Fragment; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
public class Fragment1 extends Fragment { 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, 
ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 
Log.d("Fragment 1", "onCreateView"); 
//---Inflate the layout for this fragment--- 
return inflater.inflate( 
R.layout.fragment1, container, false); 
} 
@Override 
public void onAttach(Activity activity) { 
super.onAttach(activity); 
Log.d("Fragment 1", "onAttach"); 
} 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
Log.d("Fragment 1", "onCreate"); 
} 
@Override 
public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) { 
super.onActivityCreated(savedInstanceState); 
Log.d("Fragment 1", "onActivityCreated"); 
} 
@Override 
public void onStart() { 
super.onStart(); 
Log.d("Fragment 1", "onStart"); 
} 
@Override 
public void onResume() { 
super.onResume(); 
Log.d("Fragment 1", "onResume"); 
} 
@Override 
public void onPause() { 
super.onPause(); 
Log.d("Fragment 1", "onPause"); 
} 
@Override 
public void onStop() { 
super.onStop(); 
Log.d("Fragment 1", "onStop"); 
} 
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@Override 
public void onDestroyView() { 
super.onDestroyView(); 
Log.d("Fragment 1", "onDestroyView"); 
} 
@Override 
public void onDestroy() { 
super.onDestroy(); 
Log.d("Fragment 1", "onDestroy"); 
} 
@Override 
public void onDetach() { 
super.onDetach(); 
Log.d("Fragment 1", "onDetach"); 
} 
} 

 را فشار دهید. ctrl+F11 كلید  emulator. در محیط  را اجرا كنید برنامه

  موارد زیر ا مشاهده می كنید LogCat  در پنجره

 

موارد زیر ا مشاهده  LogCat  را فشار دهید در پنجره   emulator را در Homeكلید 

 می كنید 

 

 

موارد زیر ا  LogCat  كنید. در پنجره اجرادوباره برنامه  را نگه دارید و Homeدكمه  حال

 مشاهده می كنید 
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 موارد زیر ا مشاهده می كنید  LogCat  نگه دارید . در پنجره را backدكمه  حال

 

 

 

 توضیحات

 چرخه زندگی خودشان را دارند. دارای ها Fragment ها activity همانند

ر وضعیت های د اجرا می شود Fragmentزمانی كه یک  ه مشاهده كردیدك همان طور

 زیر قرار می گیربد.

 onAttach() 
 onCreate() 
 onCreateView() 
 onActivityCreated() 

 قرا می گیرد. در وضعیت های زیر برای كاربر نمایان می شود fragment زمانی كه

 onStart() 
 onResume() 

زیر می  وضعیت هاقرار می گیرد به  background د ر حالت Fragmentكه یک  زمانی

 رود

 onPause() 
 onStop() 
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طی می  زیر را می شود( وضعیت های destroyed) از بین می رود  Fragment زمانی كه

 كند.

 onPause() 
 onStop() 
 onDestroyView() 
 onDestroy() 
 onDetach() 

 

 فراخونی Bundleبا شی   را Fragmetnیک نمونه از  توانید شما می ها activityهمانند 

 كنید كه در وضعیت های زیر قرار می گیرید.

 onCreate() 
 onCreateView() 
 onActivityCreated() 

ین مبا ه می باشد و لی Activity یک بسیار شبیه Fragmentیک  وضعیت های بیشتر

 وضعیت ها را كه جدید می باشند را شرح می دهم. بعضی از حال

  onAttached()  :كه  می شود فرا خوانی زمانیFragment  باactivity  پیوند

 (است.associatedخورده )

 onCreateView()- برای ساختView  برایfragment فراخوانی می شود 

 onActivityCreated() –  زمان فراخوانی میشود كه متد onCreate()  مربوط به

activity  .اجرا شده باشد 

 onDestroyView()- كه  زمانیView  مربوط بهFragmetn  در حالRemove 

 باشد .  شدن

 onDetach()- یک  زمانی كهFragment از  درactivity   می شود. جدا 
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 که این می باشد که زمانی Fragment و activityبین  تفاوت های اصلی یکی از که کنید توجه

 جاسازی می شود back نام به Stack در  Activityرود.  می backgroundبه  activityیک 

 که برود. در حالیresumed  به حات زنیم را می backدکمه زمانی که این اجازه می دهد تا که

در  که زمانی  Back Stackدر  اتوماتیک صورت اتفاقی نمی افتد و به چنین ها Fragmentبرای 

background .هستند جا سازی نمی شود 

 به نام متدی از شما باید گیرند قرار back Stackها در  fragmentاینکه  برای

addToBackStack()  کنید. استفا ده 

WindowManager wm = getWindowManager(); 
Display d = wm.getDefaultDisplay(); 
if (d.getWidth() > d.getHeight()) 
{ 
//---landscape mode--- 
Fragment1 fragment1 = new Fragment1(); 
// android.R.id.content refers to the content 
// view of the activity 
fragmentTransaction.replace( 
android.R.id.content, fragment1); 
} 
else 
{ 
//---portrait mode--- 
Fragment2 fragment2 = new Fragment2(); 
fragmentTransaction.replace( 
android.R.id.content, fragment2); 
} 
fragmentTransaction.addToBackStack(null); 
fragmentTransaction.commit(); 

 ها  fragmentارتباط بین 

 رباشد که با هم د Fragmentشامل بیش از یک  activityیک  که  ممکن است موارد در اغلب

باهم داده بتوانند  بتوانند ها fragmentکه   بسیار مهم می باشد موارد ارتباط می باشند. در این

باشد  ایتم های لیستی از Fragment  ممکن در یک عنوان مثال های را با هم رد و بدل کنند. به

 دیگر نمایش داده می شود. Fragmetآن را انتخاب کرد جزئئات آن در  کاربر که و زمانی
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 ها  fragmentبین  ارتباط مثال از

 

 اضافه کنید Fragment1.xmlفایل  دستورات را به درهمان پروژه قبلی

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:background="000FF00" > 
<TextView 
android:id="@+id/lblFragment1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="This is fragment 01" 
android:textColor="0000000" 
android:textSize="25sp" /> 
</LinearLayout> 

 

 اضافه کنید fragment0.xmlدستورات در فایل

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:background="#FFFE00" > 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="This is fragment 02" 
android:textColor="0000000" 
android:textSize="25sp" /> 
<Button 
android:id="@+id/btnGetText" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Get text in Fragment 11" 
android:textColor="1111111" 
android:onClick="onClick" /> 
</LinearLayout> 
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در  Commentدر آورد از حالت  Comment كه به صورت آنهای main.xmlدر فایل 

 آورد.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="horizontal" > 
 <fragment 
android:name="com.MehrdadJavidi.Fragments.Fragment1" 
android:id="@+id/fragment1" 
android:layout_weight="1" 
android:layout_width="0px" 
android:layout_height="match_parent" /> 
<fragment 
android:name="com.MehrdadJavidi.Fragments.Fragment2" 
android:id="@+id/fragment2" 
android:layout_weight="1" 
android:layout_width="0px" 
android:layout_height="match_parent" /> 
 
</LinearLayout> 

 

 comment به صورت زیر تغییر دهید. و دستوات به صورت mainActivity.javaفایل 

 در آورد.

package com.MehrdadJavidi.fragments; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.FragmentManager; 
import android.app.FragmentTransaction; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.Display; 
import android.view.WindowManager; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
/*FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager(); 
FragmentTransaction fragmentTransaction = 
fragmentManager.beginTransaction(); 
//---get the current display info--- 
WindowManager wm = getWindowManager(); 
Display d = wm.getDefaultDisplay(); 
if (d.getWidth() > d.getHeight()) 
{ 
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//---landscape mode--- 
Fragment1 fragment1 = new Fragment1(); 
// android.R.id.content refers to the content 
// view of the activity 
fragmentTransaction.replace( 
android.R.id.content, fragment1); 
} 
else 
{ 
//---portrait mode--- 
Fragment2 fragment2 = new Fragment2(); 
fragmentTransaction.replace( 
android.R.id.content, fragment2); 
} 
fragmentTransaction.addToBackStack(null); 
fragmentTransaction.commit();*/ 
} 
} 

 زیر وارد كنید دستورات Fragment0.javaو در فایل 

package com.MehrdadJavidi.fragments; 
import android.app.Fragment; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
public class Fragment2 extends Fragment { 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, 
ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 
//---Inflate the layout for this fragment--- 
return inflater.inflate( 
R.layout.fragment2, container, false); 
} 
@Override 
public void onStart() { 
super.onStart(); 
//---Button view--- 
Button btnGetText = (Button) 
getActivity().findViewById(R.id.btnGetText); 
btnGetText.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
public void onClick(View v) { 
TextView lbl = (TextView) 
getActivity().findViewById(R.id.lblFragment1); 
Toast.makeText(getActivity(), lbl.getText(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
}); 
} 
} 
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 کنید. اجرا F11برنامه را با زدن 

 

 توضیحات

جاری را با  activity باید ابتدا قرار دارند شما  هاactivityها در  fragmentکه  دلیل این به

 بدست آورید . ()findViewByIdقرار دارد را با متد  که در آن  ی view  و سپس ()getActivity متد

TextView lbl = (TextView) 
getActivity().findViewById(R.id.lblFragment1); 
Toast.makeText(getActivity(), lbl.getText(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 در ان قرار دارد را بر می گرداند  fragmentکه  یgetActivity() activity ,متد 

 

 

با استفاده  ( Built –in قبل ساخته شده ) از فراخوانی برنامه ها

 intentاز 
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 نامه خود فراخوانی كنید. یک ازدر بر ها را activityچگونه  كه یاد می گیرید شما اینجا تا

 اد ازبا استف می توانید كه شما این می باشد نویسی اندرو.ید بسیار مهم برنامه جنبه های

intent  . activity كنید.به خصوص. خود فرا خوانی دیگر را در برنامه های برنامه های 

كه از اندروید استفاده می  دستگاه های در كه را Built-in برنامه های تواند شما می برنامه

ید. باز كن صفحه وب را نیاز دارید تا یک اگر شما مثال عنوان فرا خوانی كنند. به كنند را

اجرا كنید.  را web Browser .از قبل ساخته شده برنامه   Intentبا شی   توانید می شما

 صفحات وب را نمایش می دهد نمی باشد. برنامه ای كه ودیگر نیازی به ایجاد

 یک مثال شرح می دهیم. به آن را

 ایجاد كنید. Intentsرا به نام پروژه جدید

 كنید اضافه main.xmlدستورات زیر را در فایل

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<Button 
android:id="@+id/btn_webbrowser" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Web Browser" 
android:onClick="onClickWebBrowser" /> 
<Button 
android:id="@+id/btn_makecalls" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Make Calls" 
android:onClick="onClickMakeCalls" /> 
<Button 
android:id="@+id/btn_showMap" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Show Map" 
android:onClick="onClickShowMap" /> 
</LinearLayout> 
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 كنید. وارد mainActivity.javaدر فایل دستورات زیر

package com.MehrdadJavidi.intents; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
public class MainActivity extends Activity { 
int request_Code = 1; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
} 
public void onClickWebBrowser(View view) { 
Intent i = new 
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW, 
Uri.parse("http://www.amazon.com")); 
startActivity(i); 
} 
public void onClickMakeCalls(View view) { 
Intent i = new 
Intent(android.content.Intent.ACTION_DIAL, 
Uri.parse("tel:+501235056")); 
startActivity(i); 
} 
public void onClickShowMap(View view) { 
Intent i = new 
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW, 
Uri.parse("geo:365726000,-1225571560")); 
startActivity(i); 
} 
} 
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F11 اجرا شود. را بزنید تا برنامه 

 

 

را  .Google APIsاستفاده کنید که   AVDنقشه باید از توجه کنید برای نمایش

 پشتیبانی می کند

 

 توضیحات

که از قبل  را built-in می گویید که برنامه های intent به مثال شما در این

 (,Phoneو,Mapsو.(Browserاجرا کند. از قبیل ) وجود دارد را

آن چیزی است که  Actionمی آیند.  action,Dataدو پارا متر  معمولا با ها intent اندروید در

 ت انجام میدهد.روی آن عملیابر  actionکه آن  است ان چیزی Dataشود.واجرا  باید

 ها : actionمثالی از 
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 ACTION_VIEW 
 ACTION_DIAL 
 ACTION_PICK 

 Dataمثالی از 

 www.google.com 
 515432156tel:+ 
 geo:365746133,-5445275563 
 content://contacts 

 که باید انجام شود را شرح میدهند. عملیاتی dataو actonاین دو  طور کلی به

 شماره تلفن های استفاد كنید . برای نمایش  ACTION_DIAL/tel:+121081211شما باید به عنوان تماس گرفتن

 استفاده می كنید ACTION_VIEW/content://contactsاز گوشی ذخیره شده در

 

 dataو actionرا دریافت می کرد. پاامتر 0را ایجاد کردید که   که intent شما یک شی اول buttonدر 

Intent i = new 
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW, 
Uri.parse("http://www.amazon.com")); 
startActivity(i); 

نمایش داده  android.content.Intent.ACTION_VIEWبا ثابت  در اینجا actionکه 

 مربوط uri به URLمتن  برای تبدیل uri مربوط به کلاس parseمی توانید از متد  می شود شما

 استفاده کنید. actionبه 

 

 معمولا به android.content.Intent.ACTION_VIEWثابت 

android.intent.action.VIEW   اشاره دارد بنابراین شما می توانید دستورات به صورت زیر

 تغییر دهید

 

Intent i = new 
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Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW, 
Uri.parse("http://www.amazon.com")); 
startActivity(i); 

startActivity(i);صورت زیر نوشت. می توان به همچنین 

Intent i = new 
Intent("android.intent.action.VIEW"); 
i.setData(Uri.parse("http://www.amazon.com")); 

startActivity(i); 

 کرده اید. تنظیم setDtataمتد  را به آن dataشما در این جا 

 می باشد. Data Portionکرده اید که در  برای تماس شماره را تعیین شما دوم buttonدر 

Intent i = new 
Intent(android.content.Intent.ACTION_DIAL, 
Uri.parse("tel:+501235056")); 
startActivity(i); 

 

تماس بگیرد را نمایش می دهید. و برای انجام تماس باید  که باید شماره ای شما این مورد  در

 را فشار دهید. dialدکمه 

زیر  مستقیم تماس انجام شود تغییرات dial بدون نیاز به فشار دادن دکمه خواهید اگر شما می

 انجام دهید.

Intent i = new 

Intent(android.content.Intent.ACTION_CALL, 
Uri.parse("tel:+501235056")); 
startActivity(i); 

 

 

 بدون شماره از دستور زیر استفاده می کنیم. پنجره تماس  برای نمایش 

Intent i = new 
Intent(android.content.Intent.ACTION_DIAL, 
Uri.parse("tel:+501235056")); 

startActivity(i); 

با نام     permitionبرای اینکه شما بتوانید به  طور مستقیم  تماس را انجام دهید شما باید 

android.permission.CALL_PHONE را  به برنامه بدهید 
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 استفاد می کنیم ACTION_VIEWثایت نقشه از در دکمه سوم برای نمایش

Intent i = new 
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW, 
Uri.parse("geo:365726000,-1225571560")); 

startActivity(i); 

 استفاده می کنیم ”geoاز ”httpبه جای 

 

 

 

  intent فهمیدن و درک شی

کنید. این  استفاده ها activity فرا خوانی برای intent یشکه از  یاد گرفته اید  تا اینجا شما

 بفهمید. intent شما جزئیات بیشتری د مورد که زمان برای این است زمان بهترین

 کنید. سازنده آن فراخوانی به actionارسال  با های دیگر را activityشما یاد گرفتید که 

 Intent i = new 
    

 Intent("com.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivity"); 

action  در این مثال(com.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivityبه )  عنوانcomponent 

name شناسایی  آن برای شناخته می شود. کهactivity /Program  استفاده می شود و با آن

activity  را اجرا می کند.شما می توانیدcomponent name با نام کنید این بار بازنویسی را دو باره 

 کرده اید. دربر نامه تعیین که activity کلاس

startActivity(new Intent(this, SecondActivity.class)); 
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 را به آن dataو  actionکه دو پارامتر  کنید ایجاد intentیک شی  شما همچنین می توانید

 ارسال کنید.

Intent i = new 
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW, 
Uri.parse("http://www.amazon.com")); 
startActivity(i);  

 به آن بدهید setDataمتد  آن را با dataشما می توانید 

Intent i = new 
Intent("android.intent.action.VIEW"); 

i.setData(Uri.parse("http://www.amazon.com")); 

آن را تعیین  Urlرا مشاهده کنید. که  webیک صفححه  خواستید که شما در این مثال

بتواند در خواست شما را انجام دهد  می گردد که های activityبه دنبال  Android Osکردید.

ا در بخش شناخته می شود. که جزئیات بشتر ر intent resolution که این پروسس به عنوان

 بعدی شرح می دهیم.

( contactانتخاب یک نام) به عنوان مثال نمی باشند. dataبه ارسال  نیاز ها intent  برای بعضی از

 ( .Contacts applicationتماس) برنامه از

 تعیین می کنید. )setTypeمتد)  را توسط MIME نوع و یک actionشما یک 

Intent i = new 

Intent(android.content.Intent.ACTION_PICK); 

i.setType(ContactsContract.Contacts.CONTENT_TYPE); 

 کنید. خود استفاده در برنامه ها Contantدر فصل هفتم به شما شرح می دهم که چگونه 

بیان می کند. نوع داده  صریحکه می خواهد بر گر داند  MIMEنوع داده طور  به ()setType متد

MIME برای ContactsContract.Contacts.CONTENT_TYPE , " vnd.android 

.cursor.dir/contact " می باشد .  
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 Categoryمی تواند   intent . برای شیintent برای action .Data,،Typeتعیین  در کنار

 تعیین شود. هم

Category  ای از  مجموعActivity که می تواند در یک  ها می باشدUnit گیرند. که قرار 

android بیشر  از آن ها برای تواند میFiltering می کند. که در بخش بعدی جزئیات   استفاده

 بیشتری شرح می دهیم.

 اطلاعات زیر باشد. شامل تواند می Intentخلاصه شی  به طور

 Action 

 Data 

 Type 

 Category 

 Intent Filtersاستفاده از 

 می کنید. فرا خوانی  intent ها را باشی activityچطور  که دیدیدقبلا 

-intent>   عنصر را برای آن در Category نیاز دارید که شما ها activityاجرای  برای و

filter> در فایل AndroidManifest.xml کنید تعریف 

<intent-filter> 
        <action android:name="com.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivity" /> 
 
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

      </intent-filter> 

های  activyt توسط است که  activityمثال برای یک  این یک

با نام  actionبا استفاد ه از  دیگر

“com.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivity فراخوانی می شود 
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 بیان می کنیم. یپیچده تر در زیر مثال های

 ایجاد کنید و همچنین MyBrowserActivityبه نام  کلاس جدید Intents قبلی پروژه در

 ایجاد کنید res/layout در مسیر browser.xmlبه نام  جدید Xmlیک فایل 

را در فایل زیر دستورات AndroidManifest.xml اضافه کنید<?xml version="0.1" 
encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.Intents" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk android:minSdkVersion="01" /> 

 

  <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" /> 

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

  <application 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 

    android:label="@string/app_name" > 

    <activity 

      android:name=".IntentsActivity" 

      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=".MyBrowserActivity" 

      android:label="@string/app_name" > 

      <intent-filter> 

        <action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 

        <action android:name="com.MehrdadJavidi.MyBrowser" /> 

 

        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

 

        <data android:scheme="http" /> 

      </intent-filter> 

    </activity> 

  </application> 

 

</manifest> 

 اضافه کنید. main.xmlدستور زیر را در فایل 

<?xml version="0.1" 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" > 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btn_webbrowser" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClickWebBrowser" 

    android:text="Web Browser" /> 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btn_makecalls" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClickMakeCalls" 

    android:text="Make Calls" /> 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btn_showMap" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClickShowMap" 

    android:text="Show Map" /> 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btn_launchMyBrowser" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClickLaunchMyBrowser" 

    android:text="Launch My Browser" /> 

 

</LinearLayout> 

 با رنگ قرمز مشخص شده را اضافه کنید اضافه کنید که دستورات زیر را mainActivity.java در

package com.MehrdadJavidi.intents; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
public class IntentsActivity extends Activity { 
int request_Code = 1; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { … } 
public void onClickWebBrowser(View view) { … } 
public void onClickMakeCalls(View view) { ... } 
public void onClickShowMap(View view) { ... } 
public void onClickLaunchMyBrowser(View view) { 
Intent i = new 
Intent("com.MehrdadJavidi.MyBrowser"); 
i.setData(Uri.parse("http://www.amazon.com")); 
startActivity(i); 
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} 
} 

 

 کنید  اضافه browser.xmlدر فایل   دستورات زیر

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" > 
<WebView 
android:id="@+id/WebView01" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
</LinearLayout> 

 اضافه کنید MyBrowserActivity.javaدر فایل  زیر را دستورات

package com.MehrdadJavidi.intents; 
 
import android.app.Activity; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.webkit.WebView; 
import android.webkit.WebViewClient; 
public class MyBrowserActivity extends Activity { 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.browser); 
Uri url = getIntent().getData(); 
WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.); 
webView.setWebViewClient(new Callback()); 
webView.loadUrl(url.toString()); 
} 
private class Callback extends WebViewClient { 
@Override 
public boolean shouldOverrideUrlLoading 
(WebView view, String url) { 
return(false); 
} 
} 
} 

 در اجرا شود .emulator تا برنامه را فشا دهید F11 دکمه های

سایت  را که جدید  activityیک  باید شما بزنید Launch my Browserدکمه را

Amazon.com مشاهده کنید را نشان میدهد 
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 توضیحات

 آن را در فایل . شماکردید MyBrowserActivity به نام ایجاد Activty شما یک ر اینجاد 

AndroidManifest.xml کردید. ریفتع 
<activity android:name=".MyBrowserActivity" 
android:label="@string/app_name"> 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 
<action android:name="com.MehrdadJavidi.MyBrowser" /> 
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
<data android:scheme="http" /> 
</intent-filter> 
</activity> 

 

به این  .کردید تعریف .dataو  ,category به نام های  Actionو دشما  <intent-filter>به نام  Elemetntدر 

و یا  android.intent.action.VIEW با  را Activity این دیگر می توانند های Activiyt که تمام می باشد معنی

“com.MehrdadJavidi.MyBrowser که   خواهید اگر شما می .کنند فراخوانیActiviyt  توسط 

startActivity() or startActivityForResult() باید شد. شما زده صدا Category  به عنوان
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“android.intent.category.DEFAULT” با آن داد به Elemet   با نامdata تعیین می کنید که این  شماActivyt  

 می باشد " ”http "این جا  که در است نوع داده چه حامل

 

 کید. و برنامه را اجرا تعییر دهید صورت زیر را به AndroidManifest.Xml فایل
<activity android:name=".MyBrowserActivity" 
android:label="@string/app_name"> 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 
<action android:name="com.MehrdadJavidi.MyBrowser" /> 
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
<data android:scheme="http" /> 
</intent-filter> 
</activity> 

 کنید F11 برنامه را اجرابا

 
 

 کردید. .MyBrowserActivity به نا ایجاد Activity شما یک

 کنید تعیین  AndroidManifest.xml در فایل اون رو که نیار دارید شما
<activity android:name=".MyBrowserActivity" 
android:label="@string/app_name"> 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 
<action android:name="com.MehrdadJavidi.MyBrowser" /> 
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
<data android:scheme="http" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
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 ..dataو دیگری  ,categoryیکی   Actionدو   <intent-filter> عنصر شما در

با  را را activity این می توانند ها  Activityدیگر  که  معنی می باشد این به این 

android.intent.action.VIEW و com.MehrdadJavidi.MyBrowser کنند. فراخوانی 

 متد ها این شوند اگر شما می خواهید با می()startActivity() or startActivityForResult ها activityتمام  

 صورت غیر این تعیین شود در android.intent.category.DEFAULTنام  به  category شما فراخوانی شوند

 می باشد.  فراخوانی شدن قابل غیر  ها  Activity  توسط دیگر

شروع می  //:http“ پیشونداینجا نوع داده با  که در تعیین می کند. را activityنوع داده  <data>عنصر  

 شود.
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 
<action android:name="com.MehrdadJavidi.MyBrowser" /> 
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
<data android:scheme="http" /> 
</intent-filter> 
</activity> 

  داده می شود نمایش زیر  پنجره کنید استفاده تعیین دادهو  ACTION_VIEW اگر شما از حال
Intent i = new 

Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW, 

Uri.parse(“http://www.amazon.com”)); 

 
نمایش داده  Complete action usingدیالوگ باعنوان  یک  یکی باشد intentشی  با  activity اگر چندین

 می شود
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 استفاده می کنیم مانند زیر intent شی ()createChooserاز متد  خودتان عنوان توسط این تعیین که برای 

 عمل می کنیم

 
Intent i = new 

Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW, 

Uri.parse(“http://www.amazon.com”)); 

startActivity(Intent.createChooser(i, “Open URL using...”)); 
 

را به   ها  activity بودن یکی  چپ( برای پنجره نمیاش داده شده )سمت کد بالا که  کنید توجه

در  Use by default for this actionگزینه  و  ها activit   و دیگر تغییر داده راست سمت  شکل صورت

 دسترس نمیباشد

 

 

 

 

 

 

 

 Category کردن اضافه
 

  بندی دسته <category>عنصر  با استفاده از یکسان  گرو های  ها را در  Activity  شما می توانید

 کنید.

 کنید اضافه AndroidManifest.xml را در فایل  <category> عنصر  می خواهید کنید فرض
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
package="com.MehrdadJavidi.Intents" 
android:versionCode="1" 
android:versionName="1.0" > 
<uses-sdk android:minSdkVersion="14" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/> 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 
<application 
android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" > 
<activity 
android:label="@string/app_name" 
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android:name=".MainActivity" > 
<intent-filter > 
<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
<activity android:name=".MyBrowserActivity" 
android:label="@string/app_name"> 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 
<action android:name="com.MehrdadJavidi.MyBrowser" /> 
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
<data android:scheme="http" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
</application> 
</manifest> 

 کنید   فراخوانی به صورت مستقیم را MyBrowerActivity توانیددر این موارد شما می 
Intent i = new 
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW, 
Uri.parse("http://www.amazon.com")); 
i.addCategory("com.MehrdadJavidi.MyBrowser"); 

startActivity(Intent.createChooser(i, "Open URL using...")); 
 

 

 NOTIFICATIONSنمایش 
 نمایش می دهیم. را به کاربر پیغام  یک Toast کلاس  با  یاد گرفتید که شما تا اینجا

 زیادی دوام نمیاش داده می دادید کاربر به Toast کلاس  را با استفاده از پیغام یک که زمانی 

 رایب میتواند مهم باشد این بسیار و اگر پیغام محو می شود. و بعد لحظه نمایش چند برای نداشت

 ساز باشد. مشکل  کاربر

استفاده  می توانید از  داشته باشند شما بیشتری  پایداری  مهم که باید  های پیغام  برای

NotificationManager ه گوشی ب می شود که بالای نمایش داده در بالای گوشی پیغام که این یک کنید

در  شناخته می شود notifi cation bar اوقات هم به عنوان گاهی شناخته می شود status barعنوان 

 مثال شرح می دهیم. یک ادامه آن را به

 

 ایجاد کنیدNotificationsبه نام   پروژه جدیدی

 کنید  ایجاد res/layoutمسیر در notification.xmlو یک فایل   NotificationViewبه نام جدید یک کلاس
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 تغیر دهید  صورت زیر به را notification.xmlفایل 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" > 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Here are the details for the notification..." /> 
</LinearLayout> 

 

  وارد کنید NotificationView.javaو دستورات زیر را در فایل 

 
package com.MehrdadJavidi.notifications; 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.NotificationManager; 
import android.os.Bundle; 
public class NotificationView extends Activity 
{ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
{ 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.notification); 
//---look up the notification manager service--- 
NotificationManager nm = (NotificationManager)getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 
//---cancel the notification that we started--- 
nm.cancel(getIntent().getExtras().getInt("notificationID")); 
} 
} 

 

 تغییر دهید. صورت زیر را به AndroidManifestفایل 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  package="com.MehrdadJavidi.notifications" 
  android:versionCode="1" 
  android:versionName="1.0" > 
 
  <uses-sdk 
    android:minSdkVersion="14" 
    android:targetSdkVersion="14" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/> 
  <application 
    android:allowBackup="true" 
    android:icon="@drawable/ic_launcher" 
    android:label="@string/app_name" 
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    android:theme="@style/AppTheme" > 
    <activity 
      android:name="com.MehrdadJavidi.notifications.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> 

    <activity android:name=".NotificationView" 
android:label="Details of notification"> 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
  </application> 
 
</manifest> 

 کنید  وارد main.xml فایل دستورات را در
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<Button 
android:id="@+id/btn_displaynotif" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Display Notification" 
android:onClick="onClick"/> 
</LinearLayout> 

 کنید.  وارد mainActivyt.java فایل دستورات زیر را د ر

 
package com.MehrdadJavidi.notifications; 
 
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 MainActivity extends Activity { 
int notificationID = 1; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
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} 
public void onClick(View view) { 
displayNotification(); 
} 
protected void displayNotification() 
{ 
//---PendingIntent to launch activity if the user selects 
// this notification--- 
Intent i = new Intent(this, NotificationView.class); 
i.putExtra("notificationID", notificationID); 
PendingIntent pendingIntent = 
PendingIntent.getActivity(this, 0, i, 0); 
NotificationManager nm = (NotificationManager) 
getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 
Notification notif = new Notification( 
R.drawable.ic_launcher, 
"Reminder: Meeting starts in 0 minutes", 
System.currentTimeMillis()); 
CharSequence from = "System Alarm"; 
CharSequence message = "Meeting with customer at 3pm..."; 
notif.setLatestEventInfo(this, from, message, pendingIntent); 
//---100ms delay, vibrate for 200ms, pause for 100 ms and 
// then vibrate for 000ms--- 
notif.vibrate = new long[] { 100, 200, 100, 000}; 
nm.notify(notificationID, notif); 
} 
} 

 status bar پیغام در یک کلیک کنید Display Notifi cation دکمه  بر روی اجرا کنید  f11برنامه را 

 نمایش داده می شود

 
 ی ازبیشتر جزئیات  توانیدشما می  کنید درگ پایین و انرا به  کنید و کلیک  Status barبر روی 

 تعیین  Notificationکلاس   ()setLatestEventInfo  متد را با بیشتری جزئیات ما کنید مشاهده  پیغام را

 کردید
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  گونه موارد می کنید در این را مشاهده NotificationViewبا نام   activity  شما پیغام  کلیک بروی با

 شودحذف می  status bar پیغام از

 
 

 توضیحات 
 

 دارد NotificationView اشاره به کلاس که می کنید تعریف  intent یک شی پیغام ها شما نمیاش برای

 از پیغام ها کلیک کرد یک از  کاربر بر روی زمانی که دیگر  activity  اجرای  برای intent این

 کردید که این استفاده Intentبرای شی  name/value جفت از  در اینجا شما یک استفاده می شود.

Notification Id حذف از  ها برای  notification .ها استفاده می شود 

 

  کمک می کند تا یک به شما که  کرده اید  استفاده PendingIntentشما همچنین یک شی 

 رداین موا . دریا خیر  برنامه شما اجرا است اینکه نظر از صرف کنید. را در برنامه استفادهعملیات 

 استفاده کرده اید. دهی های زیر مقدار  شما از
PendingIntent pendingIntent = 

PendingIntent.getActivity(this, 3, i, 3); 
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 پارامتر های زیر می باشد دارای PendingIntent از ()getActivityمتد 

  context :Context برنامه 

  request code کد درخواست برای : intent 

 intent یک :intent برای اجرای activity  ظرن 

 fl ags: می کند تعیین activity اجرا شود که باید 

 

 کردید استفاده Notificationشی  یک برا ی ایجاد NotificationManager کلاس شما
NotificationManager nm = (NotificationManager) 
getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 
Notification notif = new Notification( 
R.drawable.ic_launcher, 
"Reminder: Meeting starts in 0 minutes", 
System.currentTimeMillis());  

  د رامی آی status bar را که در پیغام اصلی  که اطلاعات شما را قادر می سازد Notificationکلاس 

 تعیین می کند پیغام را متن  سازندهدومین پارامتر  کنید. تعیین

 
 

 

 کرده اید  استفاده ()setLatestEventInfoمتد   پیام از جزئیات بعد شما برای تعیین

 
harSequence from = "System Alarm"; 
CharSequence message = "Meeting with customer at 3pm..."; 
notif.setLatestEventInfo(this, from, message, pendingIntent); 
//---100ms delay, vibrate for 200ms, pause for 100 ms and 
// then vibrate for 000ms--- 
notif.vibrate = new long[] { 100, 200, 100, 000}; 

ویبره گوشی فعال شود  نمایش داده می شود پیغام زمانی که کرده ایدد که تعیین همچنین شما

 اید کرده تعیین ()notifyمتد  استفاده ازبا  کار را این
nm.notify(notificationID, notif); 
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در این  اجرا می شود activity     NotificationView  میکند  کلیک  پیغام  یک بر روی کاربرد زمانی که

  ی Id  که یک  NotificationManagerشی  از ()cancel از متد استفاده از می کنید با حذف  پیغام را  جا شما

 شده است  ارسال Intent طرق شی که از . میکند دریاف نظر را پیغام مورد

 
otificationManager nm = (NotificationManager) 
 
getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 
//---cancel the notification that we started--- 
nm.cancel(getIntent().getExtras().getInt("notificationID")); 

 

 

 

 خلاصه
نمایش  که می توانند قالب های  و انواع ها Fragment و ها  activity جزئیات در این فصل شما با

 نمایش دادید. ها  Activity ها را در Dialog همچنین شما با دادیم. شرح را داده شوند

می  قادر که شاما را به شما شرح دادیم. را intent به ناماندروید  مهم در بسیار مفهوم بعد قسمت در

 کنید بر قرار ارتباط ی مختلف ها Activity بین سازد

 

 تمرینات
می  اتفاقی چه یکسان باشند action name وintent fi lterدارای   activityاگر چندین  .1

 افتد

 بنویسید اندروید پیش ساختهاز  مرروگر کد برای اجرای برنامه یک قطه .0

 تعیین شوند intent fi lterتوسط  قسمت های می تواند کدام .8

 چیست  NotificationManagerکلاس   و  Toast کلاس  بین اصلی تفاوت .1

 به برنامه اضافه کرد را نام ببرید را fragmentدو  که می توانیم روش های .2

 ببرید. نام را  Activity و Fragmetn بین اساسی یک تفاوت .1

 

 :فصل یاد گرفتید در این انچه شما
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 توضیحات عنوان

 AndroidManifest.xmlفایل  ها باید در activity تمام activityایجاد یک 

 تعریف شوند

  همیشه  اجرا می شوند  Activity یک موقعی   Activiyt یک  كلیدی  چرخه زندگی

onStart() and onResume() موقعی که دهند رخ می 

 ی می رود backgroundبه   activity یک

 می دهد. رخ  onpuse  همیشه

 

 گرفتن و به کار و ()showDialog متد فراخوانی  Activityدر یک  Dialogنمایش یک 
onCreateDialog() 

Fragment ها Fragmetn های  activity کوچکی هستند  های 

 قرار می گیرند.  ها Activiyt که در

 FragmentManager andکلاس های  از شما باید با برنامه نویسی ها Fragment تغییر دادن

FragmentTransaction که می خوا  زمان های برای

 دهید انجام ها fragment  اضافه حذف و یده

 کنید  استفاده

 که به ها هستند. زمانی Activity شبیه دقیقا  ها Fragmetn زندگی چرخه

رویداد  از کنید ذخیره وضعیت ها خواهید

onPause()  استفاده  مقادیر از بازیابی وبرای 

onCreate(), onCreateView(), or onActivityCreated().  می

 کنید 
Intent بین برای ارتباط activity  می شود ها استفاده 

 
Intent fi lter 

“fi lter” که  تعیین می کندactivity شما های 

 شوند فراخوانی چگونه
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 ()startActivity() or startActivityForResult از متد های ها activity فراخوانی

 استفاده می شود

 Bundleشی  با استفاده از  activityارسال داده های به 

  شامل می باشد intentمختلف یک  قسمت های

action, data, type,  

category 
 NotificationManagerکلاس  با استفاده از notifi cationsنمایش 

را از  action شما را قادر می سازد تا یک PendingIntentشی  

 برنامه شما انجام شود طرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 روند؛وهنگامىمى راه زمین بر تکّبربى و آرامش با كه هستند ،كسانىرحمان خداوند خاص ندگانب

. دهندمى پاسخ ملایمت به  ،[گویند نابخردانه سخنان و] سازند مخاطب را آنها جاهلان كه  

۶5 آیه فرقان  

.میگیرد آرام خدا یاد به دلها  

۷۲ آیه رعد  
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 فصل سوم

 User Interface-آشنایی با

UI)اندروید در )واسط کاربر 
 موارد زیر آشنا می شوید : شما در پایان فصل با

 انواع View Group که شما می توانید ها View دهیدقرار  ها در آن 

 و آنرا با دستگاه های مختلف سازگار کنید کنترل نمایش را تغییرات صفحه چگونه می توانید 

 چگونه می توانید یک Ui کنید ایجاد با برنامه نویسی را 

  چکونه می توانید رخداد هایUI کنترل کنید را 
 برنامه در با  Activity کاربر با شما یاد گرفتید که آشنا شدید. زندگی آنها چرخه و ها Activity دوم شما با در فصل

  استفاده ها ViewGroup ها و Viewاز  کاربر نمایش دهد شما باید که به ندارد چیزی  Activity خود تعامل است.

  چگونه می گیری که و همچنین یاد کنید ادجای  را UI یک چگونه که که خواهید یاد با درا ین فصل شما .کنید

 مدیریت کنید. مختلف ستگاه هایدر د را صفحه نمایش تغییرات

 

مختلف یک صفحه قسمت ها ی فهمیدن  

 activityمی باشد.یک activity  اندروید یک برنامه کاربردی قسمت های پایه ای گرفتید که یاد شما دوم فصل در

ها EditTextوTextViewوButtonهامی باشد مانند widgetشامل  برنامه رانمایش می دهد. که UIرابط کاربر 

.... 

(که چیزی res/layoutکه ر مسیر main.xmlمی کنید.)مانند تعریف xml را در یک فایلUIشما  به طور کلی

 زیر می باشد. شبیه
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Hello Android" /> 
</LinearLayout> 

 

بارگزاری می کنید.وهمچنین  activityکلاس  مربوط به ()onCreateبا متد  راUIاجرا برنامه  در زمان

 استفاده می کنید. activity از کلاس setContentView متد

@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 

{ 

 شوندکه صفات می کامپایل Android GUIمعادل کلاس  بهXml فایل Uiهر  کامپایل برنامه طولدر 

attributes داده می شوند.هرچند که ساختن نمایش بامتدهایUi فایل  باxml می  آسان و راحت

صورت داینامیک به برنامه اضافه  وبه را در زمان اجرا ها uiباشد اما زمان های لازم داریدکه 

 شرح می دهم. بعدی این موضوع را در بخشهای کنید.که

 

 

 

 

Views and ViewGroups 
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می باشدکه در  widgetیک  Viewهامی باشد یکviewGroupو View شاملactivityیک

ها ومواردی از این Label ,هاButton :ها  Viewشود .به عنوان مثال  صفحه نمایش داده می

 باشد. قبیل می

Viewپایه کلاس ها ازandroid.view.View. شده اند. مشتق 

 می هیم. را شرح رایج ها ی View 1فصل  در

 

 View  )که خود یک ViewGroupشوند.یک بندی گروه ViewGroup یک توانند در می Viewچند  یک یا

 ها د ر صفحه فراهم می آورد.Viewنمایش مجموعه ای از (را برایlayoutمی باشد(یک طرح بندی )

ها  ViewGroupمی باشد. LinearLayout and FrameLayout  شامل هاViewGroup مثالبه عنوان 

 شده اند. مشتق .android.view.ViewGroupاز کلاس پایه 

 زیر پشتیبانی می کنند: ی هاViewGroupاندروید از 

 LinearLayout 

 AbsoluteLayout 
 TableLayout 
 RelativeLayout 
 FrameLayout 
 ScrollView 

 می دهیم شرح بیشتری جزئیات از را با ها ViewGroupsزیر هر کدام هایدر بخش 

 

 

 

LinearLayout 
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LinearLayout به عنوان یک ViewGoup تمامViewستون یا در یک  یک ها رادر صفحه در

شوند.  مرتب افقی و هم به صورت می توانندهم به صورت عمودی ها Viewکند. می سطر مرتب

 راکه عموما در چه طورکار می کنددستورات زیر LinearLayoutاینکه متوجه شویدکه  برای

 ملاحظه کنید  می باشد راmain.xmlفایل 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Mehrdad Javidi" /> 
</LinearLayout> 

ی element می باشدکه دربرگیرنده <LinearLayout>ریشه  main.xml , elemetدرفایل 

<TextView> .می باشد 

 کند. کنترل می صفحه ها در Viewنحوه ای چیدمان  LinearLayout عنصر

 می باشد. (Atriuteصفت های )    دارای مجموع ایViewGroup و View هر

 داده ایم جدول زیر شرح صفات در که برخی از

 توضیحات صفت
layout_width  عرضview یاViewGoupراتعیین می کند 
layout_height ارتفاعView یاViewGoupمی کند راتغیین 

layout_marginTop  فضای اضافی بالایView یاView Group 

 می کند  را تعیین
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layout_marginBottom  فضای اضافی پایینView یاView Group 

 می کند  را تعیین
layout_marginLeft  فضای اضافی سمت چپView یاView 

Group می کند  را تعیین 
layout_marginRight  فضای اضافی سمت راستView یاView 

Group می کند  را تعیین 
layout_gravity  چگونگی قرارگیریView ها را تعیین می

 کند
layout_weight طرح بندی تعیینی می کند فضای اضافی در 

 های اختصای دهدViewچگونه بهرا 
layout_x محورxبرای را ViewیاView 

Groupراتعیین می کند 
layout_y محورyرا برای ViewیاView 

Groupراتعیین می کند 

 

 

 

را در بر می گیرد)که در اینجا پدرش  پدر که کل آن widthبرابر   <TextView>عنصر  width به عنوان مثال

 می باشد fill_parent مقدار ش برابربا ثابت می باشد.(که صفحه نمایش

 برابر می باشد که ارتفاع معنی به این کرده ا ست.که استفاده wrap_content ثابت (ازheightارتفاع ) برای

شما مایل نیستید  می باشد( .اگر textمورد در این ( می باشد. )کهcontent) در بر می گیرید آن چیزی که ارتفاع

 کنید.  تنظیم wrap_content  با layout_width توانید بر گیرد شما می سطر را در کل TextViewکه

<<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 

میباشد.به عنوان مثال صفات ViewGoupها و  بعضی ها  مخصوص Viewتوجه  کنیدکه بعضی از صفات فقط مخصوص 

layout_weight and layout_gravity   فقط زمانی کهviewهادر LinearLayout or a TableLayout  می  باشد  قابل  اطلاق می باشند 
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android:text="Mehrdad Javidi" /> 

 
 طول متن درون آن قرار دادید برابر با TextView( widthبالا شما عرض ) در مثال

 کنید دستورات زیر را مشاهده

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<TextView 
android:layout_width="111dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="This is a Test" /> 
<Button 
android:layout_width="161dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button" 
android:onClick="onClick" /> 
</LinearLayout> 

 

 

 

 

 

 

 

در  کرده اید تعیینabsolute  مقادیر  به صورت را button و TextView به مربوط widthشما  در اینجا

-112densityراbuttonو density-independent pixels 122به  مربوط width شما این مورد

independent pixels کرده اید  به تنظیم 

 یک عنصر را  تنظیم می کنید.شما می توانید از  واحدهای  اندازه گیری زیر استفاه  کنید:  sizeزمانی که ا

dp- Density-independent pixel.   1dp  112پیکسل در  یک   1برابراست با dpi . این واحئ اندازه  گیری  زمانی  صفحه نمایش

 شود. ها  تعیین   کنید   پیشنهاد می  Viewکه می خواهید  اندازه  

sp :Scale-independent pixel :  دقیقا  شبیهdp  میباشد که برای  تعیین   اندازه  فونت  پیشنهاد می شود 

pt   :point  :  اینچ می باشد  10/1معادل 

Px  :pixcel   برابر با  :pixcel   واقعلی  روی  صفحه نمایش میباشد. این  واحد را  استفاده    پیشنهاد نمی  شود.  زیرا ممکن

ها متفاوت در اندازه هاو مکان های  متفاوتی   قرار   Reselotionها در  دستگاه های با  صفحه نمایش های  با   Viewایست  

 گیرند
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 باید داده می شوند.شما مختلف چگونه نمایش  صفحه نمایش های ها درView  شماببینید که اینکه قبل از

 هاتشخیص می هد.Desityسایز ها و  انواع  چگونه متوجه شوید که اندروید ابتدا

 را نشان می دهد .Nexus Sصفحه نمایش یک  زیر شکل

 resolution  112 اینچ می باشد.و 0.1 اینچ می باشد .وپهنای صفحه1صفحه نمایش آن 

(width)*122(height) pixel می باشد 

 

 بدست آمده  اینچ تقسیم می کنیم جواب0.1 پیکسل را بر112

(pixel density می باشدکه حدود)082dpi.می باشد 

 صفحه نمایش را pixel densityکنید  مشاهده می شکل همانطور که از

 رد.سایزصفحه بدست آو و .resolution  با برای انواع وسایل میتوان

 چگالی را تشخیص می دهد. 1اندروید 

 Low density (ldpi) — 543 dpi 
 Medium density (mdpi) — 553 dpi 
 High density (hdpi) — 423 dpi 
 Extra High density (xhdpi) — 343 dpi 

گیرید.به  قرار می  در بالا های لیست شده از چگالی شما در یک دستگاه

 می باشد dpi 012آن  pixel densityمی گیریدچگالی پیکس  hdpiدر قرار  Nexus Sمثال  عنوان

Htc اینچی می باشدو 8.0صفحه نمایش  در اینجا دارایresolution است 112*802آن 

 میباشد. dpi 112آن pixel densityوچگالی پیکس 
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صفحه نمایش های متفاوت قرار می  زمانی که درxmlفایل  در ها تعریف شدهViewکردن این که  تست برای

در  کنیدبه عنوان مثال ایجاد متفاوت .densitiesو resolutionsبا AVDsگیرند چگون مشاهد می شونددو 

 082  وچگالی resolution ,122*112می دهدکه دارای  نمایش .Nexus Sرا  شکل های زیر سمت راست

 می باشدresolution   802*112دارای  می دهد.که ( نمایشHTCدیگر) AVDمی باشدوسمت چپ یک 

 می باشد  ,112وچگالی
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 dpاستفاده از واحد

حاصل می  اطمینان را

ها  View کندکه

همیشه در قسمت 

 راست علی رغم

Density صفحه

نمایش داده شود)در 

اندروید مقیاس صفحه 

بهصورت اتوماتیک به 

Desity صفحه بستگی

 دارد(

  بهbuttonاستفاه از 

این ,عنوان یک مثال 

صفحه  button یک  در

112dpiیک صفحه شده است داده نمایش(112dpi 112صفحه  یک مانندdpi شود  عمل می) 

 نمایشصفحه نمایش  یک )مانند 082dpiصفحه  پیکسل می باشد. ودر یک 112که عرض آن 

012dpi  پیکسل باشد.012 داده شده است که عرض آن باید (عمل می شود 
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 مشاهه کنید و نتیجه را کنید استفاه px ازdpبه جای  حال

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<TextView 
android:layout_width="100px" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="This is a Test" /> 
<Button 
android:layout_width="160px" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button" 
android:onClick="onClick" /> 
</LinearLayout> 

 

 PXبه  DPچگونگی تبدیل  

 در زیر فرمول  تبدیل  آمده است:

Actual Pixel= dp*(dpi /112) 

 می باشد  or 802 ,012 ,112 ,102دراینجا  یک  از  مقادیرi dpکه

 داریم   082dpiدر صفحه  Buttonدر  نتیجه در مورد 

112*(012/112)=012px 

 به  استفاده  کنید   Viewمربوط  ()getWidthبرای  اطمینان  از درست بودن این فرمول شما می  توانید از  متد 

public void onClick(View view) { 

Toast.makeText(this, 

String.valueOf(view.getWidth()), 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

} 
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  android:onClick=”onClick”/> 

 مشاهده می کنید و سمت راست در  082dpiرا در صفحهنمایش  buttonو Labelسمت چپ  شکل

112dpi . 

ز سایسایز های داده شده  نمی دهد زیر انجام اندروید هیچگونه عمل تبدیلی راکرده ایم. تعیین px  را با سایز ها

 بالاترdpi با کیفیت ها درصفحه نمایش هایViewاستفاده کنید  pxاز  اگر شمامی باشند. . واقعی داده های

 می شوند. داه نمایش کمتر هستند dpiکوچکتراز آنهای که دارای 

 

 

 دهید :verticalرا به تغییر orientationتوانید در مثال قبل شما می

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
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android:orientation="horizontal" > 

orientation فرض  پیش به صورتvertical, می باشد.اگر صفتandroid:orientation به  را

horizontal”  به صورت زیر می شودتغییرهیدنتیجه 
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 صفت های توانید می شما ,LinearLayoutدر 

layout_weight and layout_gravity را به View ها که 

 می باشند اعمال کنید  درون آن

 تغییر دهید. صورت زیر را به main.xmlفایل 

 

 

 

 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<Button 
android:layout_width="160dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button" 
android:layout_gravity="left" 
android:layout_weight="1" /> 
<Button 
android:layout_width="160dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button" 
android:layout_gravity="center" 
android:layout_weight="2" /> 
<Button 
android:layout_width="160dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button" 
android:layout_gravity="right" 
android:layout_weight="3" /> 
</LinearLayout> 
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 هارا مشخص می کند Viewگیری  مکان قرار layout_gravityصفت

 8فضابه صورت زیر بین  لقب مشخص می کند.در مثال شده را که فضای تقسیم layout_weightدر حالی

Button شد. تقسیم 

 11.1%= (1/(1+0+8) * 122) 

88.8% =(0/(1+0+8) * 122) 

 22% =(8/(1+0+8) *122)  

 (<"android:orientation="verticalتغییرکرد.به خاطر  آن )ارتفاع 

 مر بوط به widthباید  دهیم شما ,horizontal تغییر را به LinearLayoutمر بوط orientatinoاگر 

Button 2 را به  را بهdp هید . تغییر 
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<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="horizontal" > 
<Button 
android:layout_width="0dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button" 
android:layout_gravity="left" 
android:layout_weight="1" /> 
<Button 
android:layout_width="0dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button" 
android:layout_gravity="center_horizontal" 
android:layout_weight="2" /> 
<Button 
android:layout_width="0dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button" 
android:layout_gravity="right" 
android:layout_weight="3" /> 
</LinearLayout> 

 

 

 

 

 

 

 

AbsoluteLayout 
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AbsoluteLayoutهر  مکان دقیق شما که می هید امکان را اینView کنید. فایل  را تعیین

main.xml را به صوصرت زیر تغیر دهید 

<AbsoluteLayout 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 
<Button 
android:layout_width="188dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button" 
android:layout_x="126px" 
android:layout_y="361px" /> 
<Button 
android:layout_width="113dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button" 
android:layout_x="12px" 
android:layout_y="361px" /> 
</AbsoluteLayout> 

 

ها ی  صفتها  را با ها View مکان می هد. که نشان AVD112dpi یک در چپ نتیجه را سمت شکل

android_layout_x and android_layout_y مشکل کرده تعیین . AbsoluteLayout این است که 

تنظیم  برا می کند شما گیرند مکان آنها تغییر می متفاوت قرار تصویری کیفیت ها در وسایل باViewزمانی که 

Ui  هیچوقت ازAbsoluteLayout  نمی شود. اندرویدپشتیبانی کنید.در نسحه های مختلفناستفاده 
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TableLayout 

TableLayout  ,Viewکندشما از دسته بندی می  ستونهای در سطر و ها <TableRow> 

 View یا چند یک سطر می تواند شامل می کنید هر استفاد ه جدول سطرهای عنصر برای تعیین

 تنظیم می شود. دارد در آن قرار که  View بزرگترین برابر ستونهای ط بهمر بو width باشد. و

 تغییرهید رزابه صورت زیmaixmlفایل

 

 

<TableLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:layout_width="fill_parent" > 
<TableRow> 
<TextView 
android:text="User Name:" 
android:width ="120dp" 
/> 
<EditText 
android:id="@+id/txtUserName" 
android:width="200dp" /> 
</TableRow> 
<TableRow> 
<TextView 
android:text="Password:" 
/> 
<EditText 
android:id="@+id/txtPassword" 
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android:password="true" 
/> 
</TableRow> 
<TableRow> 
<TextView /> 
<CheckBox android:id="@+id/chkRememberPassword" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Remember Password" 
/> 
</TableRow> 
<TableRow> 
<Button 
android:id="@+id/buttonSignIn" 
android:text="Log In" /> 
</TableRow> 
</TableLayout> 

 

 ستون 0دارای  .TableLayout مثال قبل می دهد.توجه کنید که در نمایشرا  بالا دستورات زیرخروجی شکل

 سطر می باشد.  1 و

 

 

 

RelativeLayout 
 کنید.  تعیین هم نسبت به ها را View گیری قرار مکان  سازدتا ر میدقا شمارا

<?xml version=”553” encoding=”utf-7”?> 
<RelativeLayout 
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android:id="@+id/RLayout" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 
<TextView 
android:id="@+id/lblComments" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Comments" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:layout_alignParentLeft="true" /> 
<EditText 
android:id="@+id/txtComments" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="170px" 
android:textSize="18sp" 
android:layout_alignLeft="@+id/lblComments" 
android:layout_below="@+id/lblComments" 
android:layout_centerHorizontal="true" /> 
<Button 
android:id="@+id/btnSave" 
android:layout_width="125px" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Save" 
android:layout_below="@+id/txtComments" 
android:layout_alignRight="@+id/txtComments" /> 
<Button 
android:id="@+id/btnCancel" 
android:layout_width="124px" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Cancel" 
android:layout_below="@+id/txtComments" 
android:layout_alignLeft="@+id/txtComments" /> 
</RelativeLayout> 

 

 RelativeLayout که در Vieweتوجه کنید هر 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

095 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 دارای صفت های زیر می باشد. گیرد قرار می 

 layout_alignParentTop 
 layout_alignParentLeft 
 layout_alignLeft 
 layout_alignRight 
 layout_below 
 layout_centerHorizontal 

 

 

 

 

 

 

 که به آن اشاره می کنیم می باشد. می باشدViewمربوط به ID از این صفت ها کداممقدار هر 

FrameLayout 

View که در  های FrameLayout بالا سمت چپ طرح بندی همیشه در قرار می گیرد 

(Layout.قرار می گیرد ) 

 تغییر دهید.  صورت زیر  را به main.xmlفایل 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout 
android:id="@+id/RLayout" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
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xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 
<TextView 
android:id="@+id/lblComments" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Hello, Android!" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:layout_alignParentLeft="true" /> 
<FrameLayout 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignLeft="@+id/lblComments" 
android:layout_below="@+id/lblComments" 
android:layout_centerHorizontal="true" > 
<ImageView 
android:src = "@drawable/ic_launcher" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
</FrameLayout> 
</RelativeLayout> 

 دارید .RelativeLayout درون FrameLayoutیک  شما

 دارید.imageViewیک  شما ,FrameLayout ودرون

 

 دارید. "drawable/ic_launcher@یک تصویربه نام mdpi-res/drawableشمادرون  مثال این  در



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

097 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 قبلیView جدید با Viewاضافه کنید  FrameLayout به ,Button دیگر مثلاView اگر شما یک

overlapشود. می 

<?xml version=”553” encoding=”utf-7”?> 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout 
android:id="@+id/RLayout" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 
<TextView 
android:id="@+id/lblComments" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Hello, Android!" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:layout_alignParentLeft="true" /> 
<FrameLayout 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignLeft="@+id/lblComments" 
android:layout_below="@+id/lblComments" 
android:layout_centerHorizontal="true" > 
<ImageView 
android:src = "@drawable/ic_launcher" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
<Button 
android:layout_width="124dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Print Picture" /> 
 
</FrameLayout> 
</RelativeLayout> 
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 یک بخواهید کاربرد دارد که کنید . زمانی  اضافه FrameLayout به را View چنین می توانید شما

animate نمایش اده  از آن ها فقط یک لحظه تصاویر در هر کنید و این با چند تصویر ایجاد

 شود.

ScrollView 
 به کاربر نمایش سخت افزار دارند را فضای از بیشتر فضای که ها را View از قادر می سازد یک لیست را شما

 دهید.

Scolliew فقط یک View یا یک ViewGoup  فرض  طورپیش . که بهدر بر می گیردLinearLayout. 

 میباشد

 
 استفاده   کنيد scrollViewشرح   می  هيم. به طورهمزمان  با    4ر فصل دکه ListViewاز 
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 تغییر دهید را به صورت زیmain.xmlفایل 

<ScrollView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > 
<LinearLayout 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="vertical" > 
<Button 
android:id="@+id/button1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button 1" /> 
<Button 
android:id="@+id/button2" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button 2" /> 
<Button 
android:id="@+id/button3" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button 3" /> 
<EditText 
android:id="@+id/txt" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="600dp" /> 
<Button 
android:id="@+id/button4" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button 4" /> 
<Button 
android:id="@+id/button5" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Button 5" /> 
</LinearLayout> 
</ScrollView> 

مشاهده می کنید. چیزی شکل زیر را اجرا کنید اگر برنامه را  

را در بر می گیرد.  Activity کل Edit Text می گیرد.  را Focus اتوماتیک  صورت به EditText  زیر را

 تنظیم شده است ( 122dpiارتفاع آن به  )زیرا
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 تنظیم کنید برای LinearLayout صفت را دو باید شما کنیم جلوگیری اتوماتیک focus برای اینکه از

 
<LinearLayout 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:focusable="true" 
android:focusableInTouchMode="true" 
android:orientation="vertical" > 
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افزاری نمایش  نرمkeybordرفتیم  EditText یک زمانی که بر روی  می خواهید شما وجو دارد که زمان های

 دهید. انجام تنظیمات زیر را رفته و AndroidManifest.xmlبه فایل  شما باید اینکار نشود برای داده

<activity 

android:label=”@string/app_name” 

android:name=”.LayoutsActivity” 

android:windowSoftInputMode=”stateHidden” > 

<intent-filter > 

<action android:name=”android.intent.action.MAIN” /> 

<category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” /> 

</intent-filter> 

</activity> 
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 ORIENTATIONتغیر 

 ها می orientationکردن بین  Switchآنهادر  توانای  هوشمندمدرنویژگی های تلفن های  یکی از

  و portrait کند می پشتیبانی :orientationsدو  از دمستثنی نمی باشد.اندروی این قاعده م ازه باشد.واندروی

landscape .فرض زمانی که شما بین به طور پیش orientationمی کنید  حرکتActivityجاری به 

می  سویچ هاorientationهمچنین زمانی که بین  جدید نمایش داده میشود. orientation درطوراتوماتیک 

 می شود. اجرا()onCreateکندمتد 

 

 

 

شوندممکن است  می داده صفحه نمایش روی ها دوباره بر Viewتوجه داشته باشید که زمانی که

 داه اید(  قرارlayoutاین کدام  اصلی خوقرار بگیرند)وابسته به در مکان

شود. در  استفاه صفحه سمت راست ممکن است تمام فضای خالی landscapeتوجه کنیدکه در حال 

 شوند پنهان landscapeحالت  صفحه در های که در پایین Viewنتیجه ممکن است تمام 

 می شود. ی از بين  می  رودودوباره ساختهرجاativityهاسویچ می کند Orietaionبين   که توجه:زمانی
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 استفاده نمایش صفحه :orientationکنتر ل تغییرات  را برا ی تکنیک 0توانید  می شما کلی به طور

 کنید.

 Anchoring : بهترین را برایAnchorکرنView باشد .  گوشه صفحه نمایش می 1 ها به

 کنید Anchorشمابه سادگی می توانید تغییر می کند صفحه نمایش orientation زمانی که

 نمایش .  لبه صفحه 1 به

 Resizing and repositioning: 

 

Anchoring Views  چسباندن(View ) ها 

Anchoring توسط  به سادگی می تواند RelativeLayout.  امکان پذیر باشد.دستورات زیر را ردر

main.xml1 شامل کپی کنیدکه Button که در <RelativeLayout> .قرار دارند 

<RelativeLayout 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
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xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
<Button 
android:id="@+id/button1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Top Left" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentTop="true" /> 
<Button 
android:id="@+id/button2" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Top Right" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:layout_alignParentRight="true" /> 
<Button 
android:id="@+id/button3" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Bottom Left" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentBottom="true" /> 
<Button 
android:id="@+id/button4" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Bottom Right" 
android:layout_alignParentRight="true" 
android:layout_alignParentBottom="true" /> 
<Button 
android:id="@+id/button5" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Middle" 
android:layout_centerVertical="true" 
android:layout_centerHorizontal="true" /> 
</RelativeLayout 

 

 دیده می شود  Button 1خصوصیات زیردر  توجه کنید که

 layout_alignParentLeft:View گیرنده( خودقرار می هد را در قسمت چپ پدر)در بر 

 layout_alignParentRight:View پدر خودقرار می دهد. را در قسمت راست 

 alignParentTop: View پدر خودقرار می دهد.  را در قسمت بالای 

 alignParentBottom: View هد.پدر خودقرار می د  را در قسمت پایین 
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 layout_centerVerticalاز عمودی در وسط قرار می دهد: 

 layout_centerHorizontalدهد می وسط قرار : از افقی در 

 

 رود نتیجه به صورت زیر می شود حالت می به وقتی
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Resizing and Repositioning 
 های Ui که است این ساده تر  راه یک صفحه نمایش  ها در Viewکردن  anchoring علاوه بر

 orientationهر  برای کار شما این کنید. برای ایجاد  صفحه نمایش  orientationهر   متفاوتی را برای

 پوشه شما یک landscapeپشتیبانی از  کنید. برای می ایجاد res/layoutدر  Xml با پسوند ui یک فایل

 ایجاد می کنید.  main.xml دو فایل layout-landجدید به نام 
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 تعریف شده است.   portrait حات برا ی res/layout در  main.xmlبه طور پیشفرض فایل 

 بنویسید. Layoutدر   main.xml دستورات زیر را در فایل

<?xml version=”553” encoding=”utf-7”?> 

<RelativeLayout 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”fill_parent” 

xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”> 

<Button 

android:id=”@+id/button5” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Top Left” 

android:layout_alignParentLeft=”true” 

android:layout_alignParentTop=”true” /> 

<Button 

android:id=”@+id/button4” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Top Right” 

android:layout_alignParentTop=”true” 

android:layout_alignParentRight=”true” /> 

<Button 

android:id=”@+id/button3” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Bottom Left” 

android:layout_alignParentLeft=”true” 

android:layout_alignParentBottom=”true” /> 

<Button 

android:id=”@+id/button2” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Bottom Right” 
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android:layout_alignParentRight=”true” 

android:layout_alignParentBottom=”true” /> 

<Button 

android:id=”@+id/button1” 

android:layout_width=”fill_parent” 
android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Middle” 

android:layout_centerVertical=”true” 

android:layout_centerHorizontal=”true” /> 

</RelativeLayout> 

 بنویسید layout-landدر main.xmlدر فایل  را زیر دستوارت

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
<Button 
android:id="@+id/button1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Top Left" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentTop="true" /> 
<Button 
android:id="@+id/button2" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Top Right" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:layout_alignParentRight="true" /> 
<Button 
android:id="@+id/button3" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Bottom Left" 
android:layout_alignParentLeft="true" 
android:layout_alignParentBottom="true" /> 
<Button 
android:id="@+id/button4" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Bottom Right" 
android:layout_alignParentRight="true" 
android:layout_alignParentBottom="true" /> 
<Button 
android:id="@+id/button5" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Middle" 
android:layout_centerVertical="true" 
android:layout_centerHorizontal="true" /> 
<Button 
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android:id="@+id/button6" 
android:layout_width="180px" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Top Middle" 
android:layout_centerVertical="true" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_alignParentTop="true" /> 
<Button 
android:id="@+id/button7" 
android:layout_width="180px" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Bottom Middle" 
android:layout_centerVertical="true" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_alignParentBottom="true" /> 
</RelativeLayout> 

شکل زیر نمایش د اده می   می باشد portraitاجرا می شود و در حالت  activityزمانی که 

 باشد. می  Button 2شودکه دارای 
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 می باشد. buttton 1 که دارای شکل زیر می باشد می رود landscape به حات  هاactivityزمانی که 

 

 

 XML صورت اتوماتیک بهکند. اندروی  می صفحه تغییر orientationزما نی که ,روش  از با استفاده

 کند. می  استفاده آن را orientationمر بوط به 

 صفحه نمایش  orientationمدیریت تغیرات برای 

به کار  صفحه نمایش orientationتغییرات در  تکنیک را برای کنترل 0که چگونه  حالا که شما یاد گرفتید

  در چه وضعیت ها Activity حالت حرکت می کنیم orientationبین یاد بگیرید زمانی که گیرید .حال بیاد

 می گیرید. قرار



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

100 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 شرح می دهیم . را می کند  تغییر orientation را زمانی که activityیک  رفتار  در مثال زیر

 ایجاد کنید  Eclipseدر  Orientations  به نام یک پروژه جدید

 کنید . اضافه mian.xml را در دستورات زیر

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<EditText 
android:id="@+id/txtField1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
<EditText 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
</LinearLayout 

 

 اضافه کنید رادر دستورات زیر

package com.MehrdadJavidi.orientations; 
 
import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.view.Menu; 
 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
Log.d("StateInfo", "onCreate"); 
} 
@Override 
public void onStart() { 
Log.d("StateInfo", "onStart"); 
super.onStart(); 
} 
@Override 
public void onResume() { 
Log.d("StateInfo", "onResume"); 
super.onResume(); 
} 
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@Override 
public void onPause() { 
Log.d("StateInfo", "onPause"); 
super.onPause(); 
} 
@Override 
public void onStop() { 
Log.d("StateInfo", "onStop"); 
super.onStop(); 
} 
@Override 
public void onDestroy() { 
Log.d("StateInfo", "onDestroy"); 
super.onDestroy(); 
} 
@Override 
public void onRestart() { 
Log.d("StateInfo", "onRestart"); 
super.onRestart(); 
} 
} 
 

 

 

 را بزنید تا در خروجی مشاهده کنیدF11کلید

 واردکنید. را متنی TextView 0در 
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 صفحه نمایش را تغییر دهید. به مر بوط Ctrl+ F11  orietation دان بافشار

 

دوم  TextViewوجود دارد در حالی که در  اول هنوز TextView می کنید که متن در مشاهده

 متن خالی شده است.
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 مشاهده می کنید. نتیجه به صورت زیر  LogCatهمچنین در پنجره 

  

 

مشاهده می کنید.که  موار زیر را logcat پنجرهمی کند در  صفحه تغییر Orietationزمانی که 

 شده است ایجاد دوباره و نابود activityنشان می هد 
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ی ضرور  کار های که مطمئن شوید  بسیار مهم هست که این رفتارهارا بدانید. زیرا شما نیاز دارید

عنوان مثال   انجام دهید . به  Orientationقبل از تغییر  activity نگه داری وضعیت را برای

انجام  عملیات های بر اساس آنها  جاری داشته باشید که activityدر  متغییر های ممکن است

 ()onPauseدر متد  لازم می باشد های آن را در زمان های که شما باید وضعیت activity شود.برای هر

 تغییر می کند اجرا می شود.درOrietationکه  هر زمان متدی است که,ذخیره کنید. این متد

 هیم.. می که شما می توانیدوضعیت ها را ذخیره نمایید را شرح های راه بعدی قسمت

 که دارای نام هستند )دارای ها View این است که تنها که شما باید بدانید رفتار های  دیگر از یک

 یا به مختلف حرکت می کنیم هایOrientationبین  که  آنها زمانی (وضعیتهستندandroid:id صفت

خود کار  به صورت شود ساخته می و دوباره می رود بین از Activityکه   زمان های عبارت دیگر

 می شود.   نگه داری و بازیابی

 

می کند. به یاد  (زمانی که پیکر بندی تغییرinformation State) وضعیت  اطلاعات  نگه داری

( ممکن است وضعیت ,recreatedدوباره ساخته می شو د )Activityیک  داشته باشیدکه زمانی که

 اجرا می شوند. از بین می رود متد های زیرActivityبرود.زمانی که یک  جاری از بین

 onPause()- که یک  این متدزمانیActivityدر حالت  از بین می رود یاBackGround  قرار

 می شود. می گیرداجرا

 onSaveInstanceState()-  این متن هم زمانی کهActivityدر  از بین می رود یا

 می باشد(. ()onpauseمی شود)تا اینجا شبیه  قرار می گیرداجرا BackGroundحالت 
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استفاده  ()onPause جاری همیشه ازمتد وضعیت توانی برای نگه داری می شما به طورخلاصه

استفادهکنید. از قبیل  activityوسپس شمامیتوانیدراه های خودتان رابرای نگهداری وضعیت ,کنید

 و مواردی ازاین قبیل ..Exteralیافایلهایinteralدیتابیس فایلهای

 

 زمانهای که راذخیره و دوباره بازیابی کنیدActivity وضعیت یک اگرشما به ساگی میخواهید

Activity شمامیتوانیدمتددوباره ساخته می شودonSaveInstanceState() دوباره به کارگیرید این متد یک  را

می توانید   که به عنوان پارامترآن می باشدرافراهم می آوردکه به وسیله آن شما Bundleشی 

 راذخیره نمایید. Activityوضعیت 

@Override 
public void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 
//---save whatever you need to persist--- 
outState.putString("ID", "1235056720"); 
super.onSaveInstanceState(outState); 
} 

وبه دنبال آن  اجرامی شود ()onCreateدوباره ساخته می شوداول متد ACtivtyزمانیکه یک 

 ()onSaveInstanceStateوظعیت هاکه در متد  قادرمیسازد  اجرا می شودکه شمارا ()onRestoreInstanceStateمتد

 ذخیره کردهاید را دوباره بازیابی کنید

@ Override 
public void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 
super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState); 
//---retrieve the information persisted earlier--- 
String ID = savedInstanceState.getString("ID"); 
} 
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استفاد ه کنید ولی بایدتوجه کنیدکنیدکه شی  ()onSaveInstanceStateاگرچه شما میتوانیدمتد

Bundleذخیره  پیچیده تری را می باشد.اگر شما میخواهیدداده های دارای محدودیت های

 کنیداین راه حل مناسبی نمی باشد.

 میباشد این متدزمانی اجرا ()onRetainNonConfigurationInstanceتوانید استفاده کنید.متد می یک متدکه شما

(باشد)ازقبیل confi guration changeبه دلیل تغییر پیکربندی )Activityمی شودکه ازبین فتن یک 

 ( صفحه نمایش و توانایی های صفحه نمایش ,orientationتغییر

@Override 
public Object onRetainNonConfigurationInstance() { 
//---save whatever you want here; it takes in an Object type--- 
return("Some text to preserve"); 
}  

بر میگراند.و به شمااجازه میده که هر نوع داده های که Objectنکته اینجااست که این متد یک 

دهید.  متدانجام ()onCreateدن داده ها شما می توانیدآن رادر رکExtract  میخواهیدرا برگردانید.برای

 ()getLastNonConfigurationInstanceبااستفاده از متد 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
Log.d("StateInfo", "onCreate"); 
String str = (String) getLastNonConfigurationInstance(); 
}  
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 Orientation تشخیص تغییر کردن

  کدام در Activityکه  دهیم اجرا تشخیص وجود داردکه مانیاز داریم در زمان زمانی های

Orientation  .استفاده  مور شما میتوانید از کلاس تعیین این برای قرار داردWindowManager  .کنید

 قطعه کدزیر نشان می دهیم که چگونه اینکار راانجام دهیم در

import android.view.Display; import android.view.WindowManager; 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
//---get the current display info--- 
WindowManager wm = getWindowManager(); 
Display d = wm.getDefaultDisplay(); 
if (d.getWidth() > d.getHeight()) { 
//---landscape mode--- 
Log.d("Orientation", "Landscape mode"); 
} 
else { 
//---portrait mode--- 
Log.d("Orientation”", "Portrait mode”"); 
} 
} 

می دهد  را که صفحه نمایش دستگاه رانمایش Displayشی  یک نمونه از ()getDefaultDisplayمتد 

 برمیگراند.

 جاری بست آوید. Orietationبرای   مربوط به دستگاه را Height و Widthشما می توانید

 

 صفحه نمایش Orientation کنترل کردن

مورد  Orietation  ه برنامه فقط درکزمان های وجود دارد که شما می خواهید مطمئن شوید 

 می شود.  داده نمایش قرار نظرتان
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 نمایش داده شود landscape بنویسید که می خواهیددرحالت بازیشمامی خواهیدیک  عنوان مثال به

این  Activity کلاس از ()setRequestOrientation متد توسط برنامه نویسیاین مورد شما می توانید با  در

 دهید. کار را انجام

import android.content.pm.ActivityInfo; 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
//---change to landscape mode--- 
setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE); 
} 

کنید .در  استفاده ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT از ثابت  landscape برای تغییر به حالت

 در فایل <activity> در عنصر android:screenOrientationمی توانیداز صفت  شما ()setRequestOrientation متد کنار

AndroidManifest.xml استفاده کنید 

<?xml version=”553” encoding=”utf-7”?> 

<manifest xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 

package=”net.learn4develop.Orientations” 

android:versionCode=”5” 

android:versionName=”553” > 

<uses-sdk android:minSdkVersion=”52” /> 

<application 

android:icon=”@drawable/ic_launcher” 

android:label=”@string/app_name” > 

<activity 

android:label=”@string/app_name” 

android:name=”.OrientationsActivity” 

android:screenOrientation=”landscape” > 
<intent-filter > 

<action android:name=”android.intent.action.MAIN” /> 

<category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” /> 

</intent-filter> 

</activity> 

</application> 

</manifest> 
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 ACTION BARگیری  به کار

هامی باشند. در این   ActionBar   1   و 8یک ویژگی جدی در اندروید  ها Fragmentدرکنار 

 عنوان برنامه قرار می گرفت.  در بالای صفحه در روش سنتی مورد

Action Bar در سمت راست می دهند. به طور معمولی همراه با ایکن نمایش عنوان برنامه Action Bar ,   

action items  دارند .قرار 

می کنیدکه عنوان  دارد را مشاهده  وجود که در سیستم عامل اندروید Emailبرنامه  زیر شکل در

 رانمایش میدهد  action items   ,و Icon همراه با برنامه

 

 

 

 ActionBarنویسی  میدهیم که چگونه به صورت برنامه نمایش در قسمت زیر به شما

 کنید. مخفی و نمایش
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 ایجاد کنید. MyActionBarپروژه جدیدی را به نام 

 طورکه مشاهده می کنید همان شود. اجرا دهید تا برنامه را فشار F11کلید

ActionBarاست. داده شه در بالای صفحه همرا به عنوان نمایش 

 

 

اضافه کردن خط که به صورت قرمز نمایش داده شده در فایل  با در action Bar  مخفی کردن

AndroidManifest.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
package="com.MehrdadJavidi.myactionbar" 
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> 
 
 </application> 
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</manifest> 

 اجرا کنید. برنامه را

 

 حذف کنید.  ActionBarکلاس نویسی با برنامه به صورت ActionBarتوانید شما می

حذف کنید.  را در قسمت قبلی android:themeکه شما باید صفت  می باشد این قدم اول این کار برای

 می شود. خطا روبرو ندهید برنامه با را انجام کار اگر این

 اضافه کنید MainActivity.java دستورات زیر را به فایل

package com.MehrdadJavidi.myactionbar; 
 
import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.view.Menu; 
import android.app.ActionBar; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
ActionBar actionBar = getActionBar(); 
actionBar.hide(); 
//actionBar.show(); //---show it again--- 
} 
} 

 کنید. مشاهده و نتیجه را برنامه را اجراکنید

 توضیحات

 را مخفی کنید.تنظیم این صفت به ActionBarقادر می سازد تا  شما android:theme صفت
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“@android:style/Theme.Holo.NoActionBar”  باعث می شودActionBarزمان اجرا شما می  در مخفی شود.و

رافراخوانی کنید که باعث مخفی شدن  ()hide  با متد به آن اشاره کنیدو سپس متد()getActionBarتوانید

 می توانید آنرانمایش دهید.()showآن می شود. شما بافراخوانی متد 

 

کنید و سپس  مخفی android:themeراباصفت ACtionBar نکته مهم اینجا است که اگر شما

بر می گرداند.بهتر است که  nullدر زمان اجرا فراخوانی کنید مقدار  ()getActionBarمتد

ActionBarرابا در زماناجراباکلاسActionBar.مخفی ویا نمایش دهید 

 ActionBarبه Actionآیتم های  اضافه کردن

 آیتم های اضافی توانید شما می ActionBar در  و آیکن برنامه  برنامه در کنار نمایش عنوان

 دهید. نمایش را دیگری

 گویند. می  action itenms  را اضافی این آیتم های

Action item یک  هاshortcut می باشد.به عنوان  شما  در بر نامه کاربردی رایج کار های از

ها می Action Bar از بنویسید .که بعضی RSS Reader ممکن یک برنامه مثال شما

 باشند.  ”.Refresh feed,” “Delete feed” and “Add new feedتواند

 را اضافه کنید action Barنشان میدهیم که چگونه میتوانید  شما در زیر به

 

 اضافه کنید MainActivity.javaبه فایل را زیر دستورات MyActionBar   رفتی به پروژه قبلی

 

package com.MehrdadJavidi.myactionbar; 
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import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
//ActionBar actionBar = getActionBar(); 
//actionBar.hide(); 
//actionBar.show(); //---show it again--- 
} 
@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
super.onCreateOptionsMenu(menu); 
CreateMenu(menu); 
return true; 
} 
@Override 
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) 
{ 
return MenuChoice(item); 
} 
private void CreateMenu(Menu menu) 
{ 
MenuItem mnu1 = menu.add(0, 0, 0, "Item 1"); 
{ 
mnu1.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
mnu1.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM); 
} 
MenuItem mnu2 = menu.add(0, 1, 1, "Item 2"); 
{ 
mnu2.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
mnu2.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM); 
} 
MenuItem mnu3 = menu.add(0, 2, 2, "Item 3"); 
{ 
mnu3.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
mnu3.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM); 
} 
MenuItem mnu5 = menu.add(0, 3, 3, "Item 5"); 
{ 
mnu5.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM); 
} 
MenuItem mnu0 = menu.add(0, 5, 5, "Item 0"); 
{ 
mnu0.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM); 
} 
} 
private boolean MenuChoice(MenuItem item) 
{ 
switch (item.getItemId()) { 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

115 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

case 0: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 1", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 1: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 2", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 2: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 3", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 3: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 5", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 5: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 0", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
} 
return false; 
} 
} 

 

 برنامه اجرا شود. رافشار دهید تا F11کلید 

 مشاهیده کنید. ActonBarشما می توانید ایکنهای را در شمت راست
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 منورا مشاهدهکنید.Emulatorدر  Menuدکمه کلید بر روی شماا با
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 Menu دکمه که د ارای های وسیله از در بر خی شناخته می شود overfl ow menuاین مورد  که

 Asus Eee Pad زیر می شود شکل  داده نمایش .arrow علامت یک ایکن با منو با بقیه بشادنمی 

Transformer (Android 8.0.1). می دهد با کلید بر روی  را نمایشover Flow Meu 

 می شود. داده نمایش منو بقیه

 

 دهد. نمایش صفحه بر روی  را شده منوی کلیک متن Toastکلاس با عت می شود منو بر روی با کلیک
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 می شما حالا  دهید landscapeتغییر  حال به را مربوط به صفحه ctr+F11   orientation با فشار دادن

 مشاهده کنید. را ها Action Items عنصر 1  توانید
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 توضیحات

 

  را activityمربوط به مربوط به  ()onCreateOptionsMenuشما باید متد  هاaction itemبرای ایجاد

 کنید فراخوانی

@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
super.onCreateOptionsMenu(menu); 
CreateMenu(menu); 
return true; 
}}  
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 می دهید نمایش منو را آیتم های را فرواخوانی کرده ایم که CreateMenu در کد بالا متد

private void CreateMenu(Menu menu) private void CreateMenu(Menu menu) 
{ 
MenuItem mnu1 = menu.add(0, 0, 0, "Item 1"); 
{ 
mnu1.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
mnu1.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM); 
} 
MenuItem mnu2 = menu.add(0, 1, 1, "Item 2"); 
{ 
mnu2.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
mnu2.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM); 
} 
MenuItem mnu3 = menu.add(0, 2, 2, "Item 3"); 
{ 
mnu3.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
mnu3.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM); 
} 
MenuItem mnu5 = menu.add(0, 3, 3, "Item 5"); 
{ 
mnu5.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM); 
} 
MenuItem mnu0 = menu.add(0, 5, 5, "Item 0"); 
{ 
mnu0.setShowAsAction(MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM); 
} 
} 

 

همرا ه با  ()setShowAsActionمتد  شما باید داده شود نمایش بار اکشن به صورت منو ها برای اینکه

 در گوید اگر می ستگاه اندروید به دستور فراخوانی کنید . این SHOW_AS_ACTION_IF_ROOMثابت 

action bar بدهبد. را رادر آن فضا نمایش داشتد آنها فضا وجود 

 می شود فراخوانی ()onOptionsItemSelected متد  می شود انتخاب  کاربر توسط منو  یک وقتی

@Override 
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) 
{ 
return MenuChoice(item); 
} 

 است. شده ایتم منو کلیک کند کدام می تعیین که کرده ایم تابع تعرف یک اینجا

 می هد نام ایتم انتخاب شه را نمایش و 
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private boolean MenuChoice(MenuItem item) 
{ 
switch (item.getItemId()) { 
case 0: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 1", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 1: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 2", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 2: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 3", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 3: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 5", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 5: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 0", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
} 
return false; 
} 

و ایکن مربوط به  هاaction Item( Customizingکردن) شخصی سازی 

 برنامه

 داده می شدند متن نمایش نوبد هاmenu item  شما مثال قبل در

شام باید ثابت  شود ایکن نمایش داده همراه متن یک شما بخواهید اگر

MenuItem.SHOW_AS_ACTION_WITH_TEXT  متد به  | علامت با  را setShowAsAction(  ارسال کنید 

MenuItem mnu1 = menu.add(0, 0, 0,"Item 1"); 
 { 
 mnu1.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
 mnu1.setShowAsAction( 
 MenuItem.SHOW_AS_ACTION_IF_ROOM | 
 MenuItem.SHOW_AS_ACTION_WITH_TEXT); 
 } 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

131 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 

 

 ()onOptionsItemSelected روی داد کنیم می کلیک آن که بر روی زمانی  ایکن می باشد  دارای  برنامه

انتخاب   ایکن برنامه  که دهیم تشخیص اینکه شود برای اجرا می  action bar ایتم های مانند

  از ثابت باید  action abr ایتم های یا شده

 کنید  android.R.id.homeاستفاده  

private boolean MenuChoice(MenuItem item) 
{ 
switch (item.getItemId()) { 
case android.R.id.home: 
Toast.makeText(this, 
"You clicked on the Application icon", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
 
case 0: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 1", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 1: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 2", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 2: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 3", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 3: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 5", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 5: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 0", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
} 
return false; 
} 
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 متد  بد هید باید را آیکن برنامه روی کردن بر کلیک اینکه شما امکان برای

setDisplayHomeAsUpEnabled()  کنید  فرواخوانی  را 

@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
ActionBar actionBar = getActionBar(); 
actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 
//ActionBar actionBar = getActionBar(); 
//actionBar.hide(); 
//actionBar.show(); //---show it again--- 
} 

 اصلی Activityخواهید به  می می شود که شما استفاده و زمانیهای اغلب به کار گرفته می شود آیکن برنامه

 shortcut یک از ایکن برنامه می توانید دارد شما  activityشما چند  برنامه عنوان مثال باز گردید. به برنامه

  شی  می توانید شما  خوب تمرین یک عنوان این کار و به برنامه داشنه باشید. برای اصلی  activity به

intent با فلگ  راFLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP کنید. تنظیم 

switch (item.getItemId()) { 
case android.R.id.home: 
Toast.makeText(this, 
"You clicked on the Application icon", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
Intent i = new Intent(this, MainActivity.class); 
i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
startActivity(i); 

 backکه در  های  activity  می دهد مجموع اطمینان شما به Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP فلگ

stack  ایکن برنامه کلیک کردحذف شوند. زمانی که کاربر بر روی  دارند قرار 

 داه نشود. ها نمایش activity زد دیگر را back دکمه کاربر که زمانی می شود روش باعث این
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 کد نویسی  با استفاده از uiایجاد 

کد   با را مور نظرتان uiمی توانید  شما می کردیم. در کنار این روش ایجاد  xmlفایل  را با ها برنامه ui قبلا

 مفیدمی باشد بسیار  اجرا ایجادکنید زمان در  uiشما بخواهید  که زمانی  روش نویس ایجادکنید. این

 را با کدنویسی ایجاد می کنیم. uiمثال زیریک   در

 ایجادکرده UICodeنام یک پروژه جدید با -1

 بنویسید. دستورات زیر رادر آن -0

 

 

package com.MehrdadJavidi.uicode; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.ViewGroup.LayoutParams; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.LinearLayout; 
import android.widget.TextView; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
//setContentView(R.layout.main); 
//---param for views--- 
LayoutParams params = 
new LinearLayout.LayoutParams( 
LayoutParams.FILL_PARENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
//---create a layout--- 
LinearLayout layout = new LinearLayout(this); 
layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
//---create a textview--- 
TextView tv = new TextView(this); 
tv.setText("This is a TextView"); 
tv.setLayoutParams(params); 
//---create a button--- 
Button btn = new Button(this); 
btn.setText("This is a Button"); 
btn.setLayoutParams(params); 
//---adds the textview--- 
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layout.addView(tv); 
//---adds the button--- 
layout.addView(btn); 
//---create a layout param for the layout--- 
LinearLayout.LayoutParams layoutParam = 
new LinearLayout.LayoutParams( 
LayoutParams.FILL_PARENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT ); 
this.addContentView(layout, layoutParam); 
} 
} 
 
 

F11 اجرا شود. تا برنامه  دهید فشار را 

 
 توضیحات 

 فایل برنامه را از setContentView() ,  uiدستور  کنید که با می مشاهده این مثال در

main.xmlکنیم بارگزاری نمی 

ی که ایجاد  ها Viewمربوط به  layoutپارامتر  کردیدکه ایجاد LayoutParamsیک شی  شما

 می کند. تعیین  کردید

LayoutParams params = 
new LinearLayout.LayoutParams( 
LayoutParams.FILL_PARENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
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که در  های می باشد View که در بر گیرنده تمام ایجاد کردید LinearLayoutسپس شمایک 

 برنامه ایجاد می کنید می باشد.

LinearLayout layout = new LinearLayout(this); 
layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 

 ایجاکردید. Buttonو  TextView یک شما سپس

//---create a textview--- 
TextView tv = new TextView(this); 
tv.setText("This is a TextView"); 
tv.setLayoutParams(params); 
//---create a button--- 
Button btn = new Button(this); 
btn.setText("This is a Button"); 
btn.setLayoutParams(params); 

---textviewadds the ---// 
btn.setLayoutParams(params); 

 کردید. LinearLayoutبعد آنها را به اضافه 

//---adds the textview--- 

layout.addView(tv); 

//---adds the button--- 

layout.addView(btn); 
 

 استفاده می شود.   LinearLayoutتوسط شی یک ایجادکردیدکه LayoutParamsسپس شما 

LinearLayout.LayoutParams layoutParam = 
new LinearLayout.LayoutParams( 
LayoutParams.FILL_PARENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT ); 

 اضافه کردید. Activity به را LinearLayoutدر آخر هم شی و
(layout, layoutParam);addContentView.this 

 ها UI Notificationگوش داده به 

 View سطح : در Activity  0سطح  در  :1 هستند. تعامل در Uiسطح با  0 کاربران در

 .override  آن را که شما می توانید می دهد قرار شما اختیار  متد های در Activityکلاس    Activity در سطح 

 کنید



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

137 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 موارد زیر می باشند  کنید override شما می توانید activityکه در  توانید می امتد های که شم برخی از 

 onKeyDown : اجرا می شود. توسط  فشار داده می شود کلید زمانی که یکView که در های Activity  

 نمی شود. کنترل هستند

  onKeyUpتوسط  می شود اجرا رها شود  فشار داده شده کلید : زمانی که یکView که در های 

Activity  نمی شود. کنترل هستند 

 onMenuItemSelected شرح می دهیم 2که در فصل   اجرا می شود انتخاب می شوند منو های که زمانی 

 onMenuOpened:اجرا می شود پنل منو ها نمایش داده می شوند  زمانی که 

 

Override در  تعریف شده  متد ها کردنActivity ها 

 و مثال شرح می دهیم یک با آن را هستند تعامل کاربران در ها با Activity چگونه که دهیم شرح برای انکه

 می کنیم override مشتق شده اند را  Activity  پایه کلاس که از متد ها بعضی از

 

 کنید ایجاد .UIActivityبه نام  پروژه جدید

 قرار دهید. main.xml درزیر را  دستورات

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<TextView 
android:layout_width="214dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Your Name" /> 
<EditText 
android:id="@+id/txt1" 
android:layout_width="214dp" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
<Button 
android:id="@+id/btn1" 
android:layout_width="106dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="OK" /> 
<Button 
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android:id="@+id/btn2" 
android:layout_width="106dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Cancel" /> 
</LinearLayout> 

 قرار دهید mainActivity.java فایل دستورات زیر را در

package com.MehrdadJavidi.uiactivity; 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
} 
@Override 
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) 
{ 
switch (keyCode) 
{ 
case KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER: 
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Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Center was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
break; 
case KeyEvent.KEYCODE_DPAD_LEFT: 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Left arrow was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
break; 
case KeyEvent.KEYCODE_DPAD_RIGHT: 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Right arrow was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
break; 
case KeyEvent.KEYCODE_DPAD_UP: 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Up arrow was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
break; 
case KeyEvent.KEYCODE_DPAD_DOWN: 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Down arrow was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
break; 
} 
return false; 
} 
} 

 

 

 کنید  اجرا F11برنامه را بازدن 

 

 توضیحات

 بینید می EditText  رو در چشمک زن گر اشاره  شما بار گذاری می شود activityزمانی که ب

 کردیم override  را ()onKeyDown متد ما  activityدر 

public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) 
{ 
switch (keyCode) 
{ 
case KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER: 
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Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Center was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
break; 
case KeyEvent.KEYCODE_DPAD_LEFT: 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Left arrow was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
break; 
case KeyEvent.KEYCODE_DPAD_RIGHT: 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Right arrow was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
break; 
case KeyEvent.KEYCODE_DPAD_UP: 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Up arrow was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
break; 
case KeyEvent.KEYCODE_DPAD_DOWN: 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Down arrow was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
break; 
} 
return ; 
} 

 

 شسی

 

 

 ها View  ها برای event کردن (Register) ثبت

View کنند. اجرا  هستند را باکاربر در تعامل زمانی که را رویداد یک توانید می ها 

  نیاز دارید شما انجام شود و  باید عملیاتی کند کلیک می  button یگ بر روی زمانی که کاربر مثال  عنوان به

 مثال شرح می دهیم آن را با یک  کنید. که در ادامه  ثبت  آنها رویداد برای صریح که به طور
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 نمایید. وارد mainActivity زیر را در و دستورات رفته پروژه قبلی به

public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
 
//---the two buttons are wired to the same event handler--- 
Button btn1 = (Button)findViewById(R.id.btn1); 
btn1.setOnClickListener(btnListener); 
Button btn2 = (Button)findViewById(R.id.btn2); 
btn2.setOnClickListener(btnListener); 
} 
//---create an anonymous class to act as a button click listener--- 
private OnClickListener btnListener = new OnClickListener() 
{ 
public void onClick(View v) 
{ 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
((Button) v).getText() + " was clicked", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
}; 

 اجرا کنید. برنامه را

 کنید.  کلیک Cancelو Okدکمه های  بر روی
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 عنواندادیم که این روش را به  btnListener متد را setOnClickListener پارامتر بالا که روش  کنار  در

anonymous class وجود دارد که به عنوان هم  شناخته می شود روش دیگر anonymous inner class  شناخته می شود

 مثال شرح می دهیم یک ادامه آن را به که در نمی باشد. متد جداگانه ای تعریف نیازی به

@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
 
//---the two buttons are wired to the same event handler--- 
Button btn1 = (Button)findViewById(R.id.btn1); 
btn1.setOnClickListener(btnListener); 
Button btn2 = (Button)findViewById(R.id.btn2); 
btn2.setOnClickListener(btnListener); 
 
 
//---create an anonymous inner class to act as an onfocus listener--- 
EditText txt1 = (EditText)findViewById(R.id.txt1); 
txt1.setOnFocusChangeListener(new View.OnFocusChangeListener() 
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{ 
@Override 
public void onFocusChange(View v, boolean hasFocus) { 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
  ((EditText) v).getId() + " has focus -" + hasFocus, 
  Toast.LENGTH_LONG).show(); 
  } 
  }); 

 
} 

 کنیم می عمل زیر به صورت anonymous inner classبه روش   button رویداد تعیین برای

Button btn1 = (Button)findViewById(R.id.btn1); 
//btn1.setOnClickListener(btnListener); 
btn1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
public void onClick(View v) { 
//---do something--- 
} 
}); 
Button btn2 = (Button)findViewById(R.id.btn2); 
 
//btn2.setOnClickListener(btnListener); 
btn2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
public void onClick(View v) { 
//---do something--- 
} 
}); 

می  اجرا را  Event با یک View جندین که  زمان های  برایبسیار کارامد تر می باشد  anonymous classروش 

  مفید میباشد بسیار anonymous inner classخود را دارد  مختص  رویداد  View که هر  مواقعی  برای و کنند.

 : خلاصه

 طرح با  همچنین  کنید. ایجاد اندروید را در  ui چگونه می توانید که یادگرفتید شما فصل در این

 اندرود از از آن جا کهآشنا شدید.   کنید تعیین   ui  ها در View مکان میتوانستید که متفاوتی  بندی های

Orientaion مطمئن شوید که تا نیاز دارید  شما می کند  پشتیبانی متفاوتی  های ui  با برنامه 

Oriemtaion مختلف سازگار می باشد. ها 
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 تمرینات

 ؟چیست  pxو dp تفاوت بین  .1

 پیشنهاد نمی شود AbsoluteLayoutبندی  طرح چرا .0

 چیست؟ ()onSaveInstanceState  و )onPauseبین  تفاوت .8

 داده های استفاد ه می شود را بیان کنید. ذخیره که برای متدی 8 نام .1

 کنیم اضافه می Actionbar به ایتم های را چگونه .2

 

 فصل یاد گرفتید که در این چیزهای

 توضیحات عنوان
LinearLayout View ستون مرتب میکند سطر یا ها را در یک 

AbsoluteLayout یک دقیق مکان که قادر می سازد شما را View کنید  تعیین را 
TableLayout View  بندی می کند گروه ستون های سطرو  ها را در 
 RelativeLayout گیری  قرار محل  تا قادر می سازد شمارهView تعیین نسبت به هم ها را 

 کنید
FrameLayout  یکView نمایش می دهد  را 

ScrollView که تعداد زمانی View استفاده این سخت افزار بیشتر می باشد از اندازه ها از 

 می کنیم

 کنید فونت های استفاده اندازه برای spاز   و ها View برای dp از گیری اندازه واحد

 سازگار تعیرات  برای دو راه

Orientaation ها 

 

Anchoring, and resizing and repositioning 

 ها برای xml ازاستفاده 

 ها  orientation  تعیین

به نام  پوشه  یک layoutدر پوشه 

 

layout-land برای landscape می کنید ایجاد 

 وضعیت ماندگاری راه برای 8

activity  ها 

 ()onPause()  onSaveInstanceStateمتد های   استفده از

onRetainNonConfigurationInstance() 
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صفحه   اندازه آورن بدست

 نمایش جاری

 ()getDefaultDisplay در WindowManager استفاده از متد 

  مربوط  orientation تعین

 نمایش صفحه  به

 ()setRequestOrientation متد  استفاده از

فایل  در android:screenOrientation صفت  یا استفاده از و

AndroidManifest 
Action Bar جایگزینی Title bar شده است قدیمی سیتم های  در 

Action items راست  در سمتAction Bar آنهای شبیه  می شود نمایشد دادهoption 

Menu ساختعه می شوند  ها 

Application icon اصلی برنامه استفاده می شود  صفحه  به بازگشت  عموما برای 
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 فصل چهارم

 ها Viewبا   (UI-User Interface طراحی واسط کاربر)
 

 شوید: آشنا می زیر با موارد فصل این در پایان

 چگونه  گیرید می یادUI با نظرتان مورد View کنید ایجاد اندروید را اولیه ها 

 می گیرید که چگونه با  یادpicker view دهید. نمایش را ایتم ها از لیستی ها 

 چگونه با  که یاد می گیریدlist views دهید. نمایش لیستی ار آیتم ها را ها 

 از  چگونه که می گیرید یادspecialized fragments (Fragment) های خاص 

 کنید استفاده

ها در مکان  view قراردادن برای layouts از که چگونه می توان  یاد گرفتید شما قبل  فصل در

 ui طراحی در  توانید می که ها ی View با فصل شما این کنید.در استفاده صفحه نمایش های

 می شوید. آشنا کنید استفاده برنامه

 شوید: آشنا می زیر های View هگرو  با خاص طور به

 Basic viewsقبیل : استفاده می شوند از در برنامه های رایج طور : به TextView, 

EditText وButton  ها 

 Picker viewsقبیل  انتخاب نمایید از یک لیست می سازد تا از : شما را قادر

TimePicker  وDatePicker 

 هآفرید که را زمین و آسمانها که کنی سؤال مشرک کافران این از اگر

 خدا که دهند جواب یقین به کیست؟ فرمان مسخر ماه و خورشید و

 رویگردان( خدا معرفت و توحید از اقرار، این با) چگونه پس ،(آفریده)

 شوند؟می

 11 آیه عنکبوت
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 List views :View قبیل از می دهند. را نمایش آیتم ها از که لیستی هستند های 

ListView وSpinnerView 

 Specialized fragments (Fragment های خاص) كه:specific functions 

 کنند. می رااجرا

 

 digital  و analog ازقبیل شرح نداده ایم این فصل که در های Viewبعدی در فصل ها 

clock  و دیگرView می را معرفی استفاده می شود. گرافیکی  فایل هایبرای نمایش  که های 

  کنیم

 

  ها  BASIC VIEWآشنایی با 

 خودتان را برنامه ui  می توانید که اولیه ها ی View برخی از با  در این بخش برای شروع

 می شوید. آشنا طراحی کنید

 TextView 

 EditText 

 Button 

 ImageButton 

 CheckBox 

 ToggleButton 

 RadioButton 

 RadioGroup 

 

 

TextView 
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دارد(  قرار res/layout کند). که در  می ایجا main.xml یک Eclipseکنید.  می شما یک پروژه انروبد ایجاد زمانی که

 می باشد   <TextView>صورت به Element  یک شامل

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Hello" /> 
</LinearLayout> 

TextView ترین پرکاربرد  از استفاده می شود. و یکی کاربر به متن  نمایش برا ی  View که در   می باشد ها ی

  شویرای متن را که دهید اجازه به کاربر  خواهید می شما می شود. اگر استفاده   اندروید  کاربردی  برنامه توسعه

 دهیم. شرح می آن را بعدی بخش استفاده کنید که در TextView, EditTextهای  subclass از باید  کنند

 

 

 

Button, ImageButton, EditText, CheckBox, 

ToggleButton, 

RadioButton, و RadioGroup Views 

 Button: 

 ImageButtonشبیه:  button دهد. می نمایش  یک عکس هم با این تفاوت که  میباشد 

 EditTextیک:subclass از  TextView متن راویرایش کند. محتوای دهد می اجازه که به کاربر میباشد 

 CheckBox : خاص نوع  یک Button دوحالت  از میباشد کهchecked or unchecked دارد 

 RadioGroup and RadioButton  :RadioButton دارد همان حالت  دو checked or unchecked  وRadioGroup گروهی  برای

 باشد  checkedحالت  دهد که در می اجازه   RadioButtonاز  یکی  به فقط  می شود و استفاده  RadioButtonاز 

 ToggleButton :checked/unchecked  را باlight indicator دهد می نمایش 

 دهیم. شرح می و نحوه کار آنهای را ها View جزئیاتی از زیر در

د. و برای  نمایش  متن درصفحه  نشناخته می شو   Labelها  را  با عنوان   TextViewدر دیگر  پلتفرم های    عموما  

 استفاده  می شود
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 ایجاد کنید BasicViews1 به نام جدید پروژه  یک

 دهید. تغیر صورت زیر به main.xmlفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<Button android:id="@+id/btnSave" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="save" /> 
<Button android:id="@+id/btnOpen" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Open" /> 
<ImageButton android:id="@+id/btnImg1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:src="@drawable/ic_launcher" /> 
<EditText android:id="@+id/txtName" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
<CheckBox android:id="@+id/chkAutosave" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Autosave" /> 
<CheckBox android:id="@+id/star" 
style="?android:attr/starStyle" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
<RadioGroup android:id="@+id/rdbGp1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="vertical" > 
<RadioButton android:id="@+id/rdb1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Option 1" /> 
<RadioButton android:id="@+id/rdb2" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Option 2" /> 
</RadioGroup> 
<ToggleButton android:id="@+id/toggle1" 
android:layout_width="wrap_content" 
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android:layout_height="wrap_content" /> 
</LinearLayout> 

 کنید. اجراF11 با برنامه را

 

 

کنید نتیجه رامشاهده کنید.  بر روی آنها کلیک   
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 توضیحات

View   ها در<LinearLayout> که اند.زمانی گرفته شده قرار View می شود به صورت داده هانمایش Stack بالای  

 یکدیگرقرار دارند. 

 widthآن برابر   Width شود باعث می دا ده ایم که قرار fill_parentرا layout_widthصفت  Button برای اولین

 شود. صفحه نمایش

<Button android:id="@+id/btnSave" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="save" /> 

 می باشد محتوای آن با آن برابر قرار اده ایم که پهنای wrap_content را  layout_width صفت buttonبرای دومین 

 می باشد  open برابر متن Button اندازه میباشد Textاینجا  در .که
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<Button android:id="@+id/btnSave" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 

>/ "save"=android:text 

ImageButton  یکbutton صفت  از طریق عکس دهد. این می عکس را نمایش همراه با یکsrc داده  به آن

 کردهایم. استفاده ایکن برنامه ما در اینجا از عکس که ما در اینجا از عکس ایم.که

<ImageButton android:id="@+id/btnImg1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

EditText خودرا در آن وارد نماید. می دهدکه کاربر می تواندمتن شکل نمایش مستطیلی ناحیه یک 

 طولانی  متن اینکه اگر کاربر دلیل تنظیم کنید به wrap_content را  layout_height شما می توانید

  شود. (fitیک اندازه) و با متن  یابد افزایش  آن به صورت اتوماتیک Height وارد کرد

<<EditText android:id="@+id/txtName" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" /> 

 

 

 

CheckBox یک checkbox های  به حات تواند می می د هد که نمایش check و unchecked .در آید 

<CheckBox android:id="@+id/chkAutosave" 
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android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Autosave" /> 

دیگری شکل آن به صورت  می توانید style صفت با شما باشد  صورت به دوست ندارید که ظاهر آن شما اگر

 در آورید ستاره مانند

<CheckBox android:id="@+id/star" 
style="?android:attr/starStyle" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 

 به صورت زیر می باشد  Styleبه صفت  مربوط مقدار  قالب 

?[package:][type:]name 

RadioGroup دو RadioButton. از یکی که بر دارد. زمانی در RadioButton  های که درونRadioGroup  می  انتخاب

 می شوند. unchecked ها RadioButton دیگر شود

<RadioGroup android:id="@+id/rdbGp1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="vertical" > 
<RadioButton android:id="@+id/rdb1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Option 1" /> 
<RadioButton android:id="@+id/rdb2" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Option 2" /> 
</RadioGroup> 

گیرید. اگر  می دیگر قرار با لا ی و یک داده می شوند ها به صورت عمودی نمایش RadioButton کنید توجه

تغییر دهید.و   .horizontalآن را به  orientation توانید صفت می دهیم شما بخواهیم آنها را به صورت افقی نمایش

 باشد شده تنظیم wrap_content به ها RadioButton  مربوط به layout_widthصفت  که شوید مطمئن باید شما همچنین

<RadioGroup android:id="@+id/rdbGp1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
<RadioButton android:id="@+id/rdb1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Option 1" /> 
<RadioButton android:id="@+id/rdb2" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
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android:text="Option 2" /> 
</RadioGroup> 

 

ToogleButton  هم چیز شبیهbutton نمایش می دهدکه کاربر باکلیک بر روی آن می تواندبه حالتonیا off 

 دهد. تغییر

<ToggleButton android:id="@+id/toggle1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 

به صورت منحصر به فرد وخاصی مقداردهی  id این مثال هاتوجه کنید این است که صفت یک چیزی که باید در

 :Buttonبه عنوان    شده است

<Button android:id="@+id/btnSave" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 

/> "save"=android:text 

id هر  برایView که ممکن است توسط می باشد  منحصر به فرد View.findViewById() و Activity.findViewById() به 

 .شود گرفته کار

 دستگا ه های  .بر روی  مورد تست قرار گرفت 1اسمارت فون اندروید  مربوط به این مثال فقط در ماشن مجازی

 چه چیزی مشاهه می کنید؟ قدیمی

 تغییر می دهید نتیجه بر روی روی 12   به AndroidManifest.xml در فایل android:minSdkVersion زما نی که صفت

Nexus S running Android 0.8.1:  صورت زیر می باشد 

android:minSdkVersion="10" 
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 Eee تغییر می دهید نتیجه بر روی روی 18   به AndroidManifest.xml در فایل android:minSdkVersion زما نی که صفت

Pad Transformer running Android 8.0.1.: صورت زیر می باشد 

 

 

 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

156 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 ها View(Eventرویداد های )  کردن کنترل

 

 تغیر می دهیم زیر BasicViews1Activityکنیم.فایل رابه صورت  می استفاده BasicViews1پروژه  از

package com.MehrdadJavidi.basicviews1; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.CheckBox; 
import android.widget.RadioButton; 
import android.widget.RadioGroup; 
import android.widget.RadioGroup.OnCheckedChangeListener; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.ToggleButton; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
//---Button view--- 
Button btnOpen = (Button) findViewById(R.id.btnOpen); 
btnOpen.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
public void onClick(View v) { 
DisplayToast("You have clicked the Open button"); 
} 
}); 
//---Button view--- 
Button btnSave = (Button) findViewById(R.id.btnSave); 
btnSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
{ 
public void onClick(View v) { 
DisplayToast("You have clicked the Save button"); 
} 
}); 
//---CheckBox--- 
CheckBox checkBox = (CheckBox) findViewById(R.id.chkAutosave); 
checkBox.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
{ 
public void onClick(View v) { 
if (((CheckBox)v).isChecked()) 
DisplayToast("CheckBox is checked"); 
else 
DisplayToast("CheckBox is unchecked"); 
} 
}); 
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//---RadioButton--- 
RadioGroup radioGroup = (RadioGroup) findViewById(R.id.rdbGp1); 
radioGroup.setOnCheckedChangeListener(new OnCheckedChangeListener() 
{ 
public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) { 
RadioButton rb1 = (RadioButton) findViewById(R.id.rdb1); 
if (rb1.isChecked()) { 
DisplayToast("Option 1 checked!"); 
} else { 
DisplayToast("Option 2 checked!"); 
} 
} 
}); 
//---ToggleButton--- 
ToggleButton toggleButton = 
(ToggleButton) findViewById(R.id.toggle1); 
toggleButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
{ 
public void onClick(View v) { 
if (((ToggleButton)v).isChecked()) 
DisplayToast("Toggle button is On"); 
else 
DisplayToast("Toggle button is Off"); 
} 
}); 
} 
private void DisplayToast(String msg) 
{ 
Toast.makeText(getBaseContext(), msg, 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
}  
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 توضیحات

این  مربوط به باید دستورات بایدانجام دهید که شما کاری اولین  ها  View  های برای کنترل کردن رویداد

 ِ یId View که ()findViewByIdمتد  از  بنویسید. همچنین  Activity به  مربوط ()onCreate متد در  فرایند را

 یک نمونه از آن شی را بر می گرداند. و کند می را دریافت مورنظر

Button btnOpen = (Button) findViewById(R.id.btnOpen); 

 کنیم. می استفادده ()setOnClickListenerمتد  از Viewسپس برای تنظیم رویداد کلیک 

btnOpen.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
public void onClick(View v) { 
DisplayToast("You have clicked the Open button"); 
} 
}); 

 شود. می فراخوانی شده بر روی آن کلیک که زمانی  ()onClickمتد 

 می باشد را یک View v که را   ()onClickآرگومان متد  باید شما  ,CheckBoxمختلف   های وضعیت تعیین برای

حالت  به نظررد مو checkbox  آیا کند که می مشخص()isChecked  و سپس متد دهید انجام  typecast تبدیل

checked  رفته یا خیر 

CheckBox checkBox = (CheckBox) findViewById(R.id.chkAutosave); 
checkBox.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
{ 
public void onClick(View v) { 
if (((CheckBox)v).isChecked()) 
DisplayToast("CheckBox is checked"); 
else 
DisplayToast("CheckBox is unchecked"); 
} 
}); 

   که زمانی کنید استفاده RadioGroup به مربوط  ()setOnCheckedChangeListenerمتد از باید شما, ,RadioButtonبرای 

فراخوانی  متد این کند تغییر می RadioGroup  در  RadioButton(  unchecked و chekedحالت)

 شود. می

RadioGroup radioGroup = (RadioGroup) findViewById(R.id.rdbGp1); 
radioGroup.setOnCheckedChangeListener(new OnCheckedChangeListener() 
{ 
public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) { 
RadioButton rb1 = (RadioButton) findViewById(R.id.rdb1); 
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if (rb1.isChecked()) { 
DisplayToast("Option 1 checked!"); 
} else { 
DisplayToast("Option 2 checked!"); 
} 
} 
}); 

 شود  می فراخوانی ()onCheckedChangedشود متد  می انتخاب RadioButtonزمانی که 

 یا خیر. شده است انتخاب RadioButtonدادکه آیا   می توان تشخیص ()isCheckedسپس توسط

 توانتشخیص داد ه کدام می وسیله آن به می باشد که پارامتر 0 دارای ()onCheckedChanged متد و

RadioButton است. انتخاب شه 

ToggleButton شبیه دقیقاCheckBox.  می باشد 

 نمایید  (registerثبت)  را آنها مربوط به ها شماباید رویدا های View رویداد های  تشخیص برای  در نتیجه

  شما این می باشد که و .. buttonها ی مانند  View به رویداد های مربوط تعیین را دیگر برای یک

 نمایید.   تنظیم را onClickصفت

<Button android:id=”@+id/btnSave” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”@string/save” 

android:onClick=”btnSaved_clicked”/> 

  نظر کلیک شدچه ی مورد View تنظیم کنید زمانی که بر روی  توانید می  android:onClickبا این صفت

 نوع داشته باشد Viewاز    پارامتر یک موردنظر باید متد  با توجه کرد که  شود  اجرا  متدی

public class BasicViews5Activity extends Activity { 

public void btnSaved_clicked (View view) { 
DisplayToast("You have clicked the Save button1"); 
} 
/** Called when the activity is first created. */ 

@Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

//... 

} 

private void DisplayToast(String msg) 

{ 

Toast.makeText(getBaseContext(), msg, 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

} 
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ProgressBar View 
 کاری در  که استفاده می شود. به عنوان مثال زمانی   کار های در حال انجام نمایش برای  ProgressBar  از

BackGround  درحال انجان شدن میباشد ازProgress Bar شما درحال  زمانی که  مثلا استفاده می شو

برای این  View  بهترین دهید. وضعیت دانلود را به کار بر نمایش خواهید میباشد می  دانلودیک فایل از اینترنت

 انجام می شود.چگونه این کار  دهیم که زیرتوضیح می درمثال میباشد Pogress Bar استفاه از کار

 

 ایجادکنید  .BasicViews۷به عنوان   پروژه جدیدی

 زیر تغیر دهید را به صورت main.xml فایل

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<ProgressBar android:id="@+id/progressbar" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
</LinearLayout> 

 

 دهید تغییر زیر به صورت mainActivity.javaفایل 

package com.MehrdadJavidi.basicviews2; 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.view.View; 
import android.widget.ProgressBar; 
public class MainActivity extends Activity { 
static int progress; 
ProgressBar progressBar; 
int progressStatus = 0; 
Handler handler = new Handler(); 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
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setContentView(R.layout.main); 
progress = 0; 
progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressbar); 
//---do some work in background thread--- 
new Thread(new Runnable() 
{ 
public void run() 
{ 
//---do some work here--- 
while (progressStatus < 10) 
{ 
progressStatus = doSomeWork(); 
} 
//---hides the progress bar--- 
handler.post(new Runnable() 
{ 
public void run() 
{ 
//---0 - VISIBLE; 5 - INVISIBLE; 7 - GONE--- 
progressBar.setVisibility(View.GONE); 
} 
}); 
} 
//---do some long running work here--- 
private int doSomeWork() 
{ 
try { 
//---simulate doing some work--- 
Thread.sleep(000); 
} catch (InterruptedException e) 
{ 
e.printStackTrace(); 
} 
return ++progress; 
} 
}).start(); 
} 
} 

 

 رافشار دهید تا برنامه اجراشود F11کلید 
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 توضیحات

 میباشد این cyclic animation( modeمانند شکل بالادر حالت ) Progress bar ظاهر فرض به طورپیش

داده های برای وب  مناسب می باشد مثلازمانی که شما   مشخصی ندارند برای کارهای که زمان کامل شدنشکل 

  سرویس ارسال می کنیدومنتظرهستید که سرور پاسخ آن را بدهید

آیکن  نتیجه آن به صورت دهید قرار main.xml درفایل  <ProgressBar>عنصر   یک  ساده شما به طور اگر

spinning icon می شود. متوفق شده تکمیل وزمانی که کار ادامه دان می باشد. که در حال 

همراه باکار  BackGroundرا در  threadاضافه کردید نشان می دهد که شماچگونه یک  که در فایل جاوا کدی

 ()Run استفاده میکنید متد Runnableهمراه باشی Thread اینکار شما از کلاس دیگر اجرا کنید .برای های

(با simulateکه می خواهید همزمان ) کاری اجرا شود. و در درون این متد Threadباعث میشود که 

که  کنید می اعلام Thread  به  Handler    شی با  شد دهید زمانی که تمام دیگرکارهااجرا شود قرار می

ProgressBar: ازبیین را  (.ببرد dismiss )کند 

new Thread(new Runnable() 
{ 
public void run() 
{ 
//---do some work here--- 
while (progressStatus < 10) 
{ 
progressStatus = doSomeWork(); 
} 
//---hides the progress bar--- 
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handler.post(new Runnable() 
{ 
public void run() 
{ 
//---0 - VISIBLE; 5 - INVISIBLE; 7 - GONE--- 
progressBar.setVisibility(View.GONE); 
} 
}); 
} 
//---do some long running work here--- 
private int doSomeWork() 
{ 
try { 
//---simulate doing some work--- 
Thread.sleep(000); 
} catch (InterruptedException e) 
{ 
e.printStackTrace(); 
} 
return ++progress; 
} 
}).start(); 

 

تنظیم می  View.GONE)به  آن Visibilityخصوصیت   با تنظیم ProgressBarشد  که کار تمام زمانی

این می باشد که  GONE و INVISIBLE بین شود.تفاوت  و مخفی نشود داده کنید تا دیگر نمایش

INVISIBLE گرفته شده در وفضا  می کند  عادی مخفی ورتبه ص Activity آزاد نمیکند. درحالیه را Gone  

 ProgressBarکند و فضای گرفته شه را توسط  می حذف  Activityاز  را ProgressBar کامل به صورت

 راآزاد می شود.

 

 

 تغیر داد. ProgressBar می دهیم که چگونه می توان ظاهر نمایش رزی در 

 زیر تغییر دهید صورت به main.xml فایل  BasicViews0پروژه  در 

<?xml version=”553” encoding=”utf-7”?> 

<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”fill_parent” 

android:orientation=”vertical” > 

<ProgressBar android:id=”@+id/progressbar” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” 

style=”@android:style/Widget.ProgressBar.Horizontal” /> 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

164 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

</LinearLayout> 

 

 زیر تغییر دهید به صورت BasicViews0Activity.java و فایل

package com.MehrdadJavidi.basicviews2; 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.view.View; 
import android.widget.ProgressBar; 
public class MainActivity extends Activity { 
static int progress; 
ProgressBar progressBar; 
int progressStatus = 0; 
Handler handler = new Handler(); 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
progress = 0; 
progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressbar); 
progressBar.setMax(200); 
//---do some work in background thread--- 
new Thread(new Runnable() 
{ 
public void run() 
{ 
//---do some work here--- 
while (progressStatus < 100) 
{ 
progressStatus = doSomeWork(); 
//---Update the progress bar--- 
handler.post(new Runnable() 
{ 
public void run() { 
progressBar.setProgress(progressStatus); 
} 
}); 
} 
//---hides the progress bar--- 
handler.post(new Runnable() 
{ 
public void run() 
{ 
//---0 - VISIBLE; 5 - INVISIBLE; 7 - GONE--- 
progressBar.setVisibility(View.GONE); 
} 
}); 
} 
//---do some long running work here--- 
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private int doSomeWork() 
{ 
try { 
//---simulate doing some work--- 
Thread.sleep(000); 
} catch (InterruptedException e) 
{ 
e.printStackTrace(); 
} 
return ++progress; 
} 
}).start(); 
} 
} 
 

 اجرا کنید.F11را با  برنامه

 

 

 را styleبه صورت افقی صفت ProgressBar دادن نمایش براي

@android:style/Widget.ProgressBar.Horizontal”  کنید تنظیم 

<ProgressBar android:id="@+id/progressbar" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content"  
style="@android:style/Widget.ProgressBar.Horizontal" 
/> 

 را برای پارامتر آن ارسال کنید integerو مقدار  را فراخوانی ()setProgressشدن متد  برای نمایش روند تکمیل

public void run() { 
progressBar.setProgress(progressStatus); 
} 
}); 

 

 (()setMaxمتد  تنظیم کرده اید)با122تا  را ProgressBar محدوده مثال شما دراین
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شود درغیر  روال تکمیل شدن نمایش داده می باشد 122کمتر از  progressStatus که بنابر این تازمانی

 . شود نمی و دیگر نمایش داده  می رود  Stopحالت  به  ProgressBar  اینصورت

زیر استفاده   موارد از  می توانید در کنار آن  شما دهید می  Progres Barبه  کهhorizontalبر استایل  علاوه

 کنید.

➤ Widget.ProgressBar.Horizontal 

➤ Widget.ProgressBar.Small 

➤ Widget.ProgressBar.Large 

➤ Widget.ProgressBar.Inverse 

➤ Widget.ProgressBar.Small.Inverse 

➤ Widget.ProgressBar.Large.Inverse 

 

 

AutoCompleteTextView  
AutoCompleteTextView شبیه  دقیقاEditText در(حقیقت میباشد subClassاز  ی  EditText, با )که  تفاوت این است  

واند متن بتتا  نمایش دهید.  با کاربر موارد پیشنهادی را از  می باشد لیستی زمانی که کاربر در حال تایپ کرردن

 را سریعتر وارد نمایید.

 دهیم. می موارد گفته شده را شرح را زیر در مثال

 ایجادکنید .BasicViews5یک پروژه جدید به نام 

 دهید. به صورت زیر تغیر main.xml فایل

 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Name of President" /> 
<AutoCompleteTextView android:id="@+id/txtCountries" 
android:layout_width="fill_parent" 
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android:layout_height="wrap_content" /> 
</LinearLayout> 

 

 نمایید وارد دستواراتزیر را جاوا BasicViews8Activity.java فایل و در

package com.MehrdadJavidi.basicviews3; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.AutoCompleteTextView; 
public class MainActivity extends Activity { 
String[] presidents = { 
"Dwight D. Eisenhower", 
"John F. Kennedy", 
"Lyndon B. Johnson", 
"Richard Nixon", 
"Gerald Ford", 
"Jimmy Carter", 
"Ronald Reagan", 
"George H. W. Bush", 
"Bill Clinton", 
"George W. Bush", 
"Barack Obama" 
}; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, presidents); 
AutoCompleteTextView textView = (AutoCompleteTextView) 
findViewById(R.id.txtCountries); 
textView.setThreshold(3); 
textView.setAdapter(adapter); 
} 
} 

 

 را اجرا کنید. متنی راوارد نمایید. برنامه F11با زدن 
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 توضیحات

شود  رئیس جمهور ها را شامل می اسامی که لیست String یک آرایه از نوع MainActivity ابتدادر کلاس 

 تعریف کرده اید.

String[] presidents = { 
"Dwight D. Eisenhower", 
"John F. Kennedy", 
"Lyndon B. Johnson", 
"Richard Nixon", 
"Gerald Ford", 
"Jimmy Carter", 
"Ronald Reagan", 
"George H. W. Bush", 
"Bill Clinton", 
"George W. Bush", 
"Barack Obama" 
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}; 

کند. در  می یریتدنمایش دهیدم .AutoCompleteTextViewدر  خواهید می  که را stringارایه از  ArrayAdapterشی 

 تنظیم simple_dropdown_item_1lineبه حالت  .AutoCompleteTextViewدر  نمایش  این مثال شما نحوه ای

 کرده اید

ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, presidents); 

نمایش دا ده شودرا  کاربر باید وارکند که بعد از آن مواردپیشنهادی تعداد کاراکتر های که  ()setThreshold متد 

 مشخص می کند.

textView.setThreshold(3); 

 شود  داده می AutoCompleteTextViewبه    ArrayAdapter توسط شی  AutoCompleteTextView سپس موارد پیشنهادی در

textView.setAdapter(adapter); 

PICKER VIEWS 
 .می باشد برنامه های کاربری موبایل با آن سر وکاردارید انتخاب زمان وتاریخ از کارهای رایجی که شما در یکی

 می دهد به شما نمایش TimePicker and DatePicker را با این موارد اندروید

 دهیم می را شرح بامثال این موارد در زیر

TimePicker  

 ساعته یا01 می تواند در دوحات که یک زمان را در طول روز انتخاب کنیدکه امکان را می دهد این  به شما

am/pm.باشد 

 ایجادکنید  .BasicViews4 را به نام  پروژه جدیدی

 زیر تغییر دهید رابه صورت main.xml 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" > 
<TimePicker android:id="@+id/timePicker" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
<Button android:id="@+id/btnSet" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="I am all set!" 
android:onClick="onClick" /> 
</LinearLayout> 

 اجراکنید.F11 وباکلید راانتخابپروژه 
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 . را به صورت زیر تغییر دهید BasicViews1Activity.javaفایل 

package com.MehrdadJavidi.basicviews5; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TimePicker; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
TimePicker timePicker; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
timePicker = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker); 
timePicker.setIs25HourView(true); 
} 
public void onClick(View view) { 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Time selected:" + 
timePicker.getCurrentHour() + 
":" + timePicker.getCurrentMinute(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
} 

 

 

 کلیک کنید. ”!Buton         I am all setروی  برنامه رااجرا کنید وبر
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 توضیحات 

 TimePicker یک ui می دهد این که کاربر ان زمان را تنظیم کنند نمایش استاندارد برای 

از متد  ساعته01به صورت  برای تغییر آن  می باشد AM/PM نمایش حالت طور پیش فرض  به

setIs25HourView(true)کنید هاستفاد 

 

  شود. می استفاده ()getCurrentHour() and getCurrentMinuteهای   از متد برای برگراندن زمان تنظیم شده

 

public void onClick(View view) { 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Time selected:" + 
timePicker.getCurrentHour() + 
":" + timePicker.getCurrentMinute(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

 23تا   0ساعته بر  می گرداند  یعنی  مقداری بين     24هميشه مقداری  بر اساس   حالت    ()getCurrentHourنکته:توجه کنيدکه  متد 
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 نمایش dialog window دهیم. اما بهتراست که در یک نمایش activityدریک  می توانید را چه شما اگر

 نمی کند. اشغال راactivityفضای  دیگر نمایش داده نمی شودوهمچنین  که زمان تنظیم شده دهیم زمانی

 می دهیم. شرح  زیر آن را در

 

 دهید به صورت زیرتغیر  BasicViews1Activity.java وفایل رفته BasicViews1به پروژه 

package com.MehrdadJavidi.basicviews5; 
 
 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import android.app.Activity; 
import android.app.Dialog; 
import android.app.TimePickerDialog; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TimePicker; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
TimePicker timePicker; 
int hour, minute; 
static final int TIME_DIALOG_ID = 0; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
timePicker = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker); 
timePicker.setIs25HourView(true); 
showDialog(TIME_DIALOG_ID); 
} 
@Override 
protected Dialog onCreateDialog(int id) 
{ 
switch (id) { 
case TIME_DIALOG_ID: 
return new TimePickerDialog( 
this, mTimeSetListener, hour, minute, false); 
} 
return null; 
} 
private TimePickerDialog.OnTimeSetListener mTimeSetListener = 
new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() 
{ 
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public void onTimeSet( 
TimePicker view, int hourOfDay, int minuteOfHour) 
{ 
hour = hourOfDay; 
minute = minuteOfHour; 
SimpleDateFormat timeFormat = new SimpleDateFormat("hh:mm aa"); 
Date date = new Date(0,0,0, hour, minute); 
String strDate = timeFormat.format(date); 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"You have selected " + strDate, 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
}; 
public void onClick(View view) { 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Time selected:" + 
timePicker.getCurrentHour() + 
":" + timePicker.getCurrentMinute(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
} 

 

روی دکمه  دیالوگ نمایش داده می شود حالا بر  می شود بارگزاری Activityرا اجرا کنید زمانی که برنامه

setکلیک کنید 
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 توضیحات

برای آن  منحصر به فرد ID یک که می کند. فرخوانی ()showDialogشمامتد   Dialog Widow برای نمایش

 دهیم. می کنند را تشخیص  منبع فراخوانی که به وسیله آن کنید ارسال می

showDialog(TIME_DIALOG_ID); 

 شود. می نیز فراخوانی ()onCreateDialogمتد  شود می فراخوانی ()showDialogزمانی که

@Override 
protected Dialog onCreateDialog(int id) 
{ 
switch (id) { 
case TIME_DIALOG_ID: 
return new TimePickerDialog( 
this, mTimeSetListener, hour, minute, false); 
} 
return null; 
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} 

و Hourمقدار ,جاری را به آن فرستادید ,contextایجادکردیدکه  TimePickerDialog در اینجا شما یک شی از کلاس

minuteپارامتر  شود که داده ساعته نمایش01 قالب مقدار دهی کرده اید همچنین می خواهیم در راfalse را 

 کرده ایم  به آن ارسال

 شود می فراخوانی ()onTimeSetمی شود متد  کلید Set دکمه  بر روی که زمانی

private TimePickerDialog.OnTimeSetListener mTimeSetListener = 
new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() 
{ 
public void onTimeSet( 
TimePicker view, int hourOfDay, int minuteOfHour) 
{ 
hour = hourOfDay; 
minute = minuteOfHour; 
SimpleDateFormat timeFormat = new SimpleDateFormat("hh:mm aa"); 
Date date = new Date(0,0,0, hour, minute); 
String strDate = timeFormat.format(date); 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"You have selected " + strDate, 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
}; 

DatePicker  

 راانتخاب کنید مشخصی می سازتاریخ شما راراقادر می باشد استفاده از آن .DatePickerشبیه   Viewاین 

 دهیم. می در مثال زیر آن ر ا شرح

  به صورت زیر تغییر دهید. را main.xmlفایل  BasicViews1 پروژه در

<?xml version=”553” encoding=”utf-7”?> 

<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”fill_parent” 

android:orientation=”vertical” > 

<Button android:id=”@+id/btnSet” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”I am all set!” 

android:onClick=”onClick” /> 

<DatePicker android:id=”@+id/datePicker” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” /> 

<TimePicker android:id=”@+id/timePicker” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” /> 
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</LinearLayout> 

F11 سپس شود را بزنیدتابرنامه اجرا CTRL+F11 تابه حالت دهید رافشار landscape برود 

 

 به صورت زیر تغییر دهید BasicViews1Activity.java فایل

package com.MehrdadJavidi.basicviews5; 
 
 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import android.app.Activity; 
import android.app.Dialog; 
import android.app.TimePickerDialog; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.DatePicker; 
import android.widget.TimePicker; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
TimePicker timePicker; 
DatePicker datePicker; 
int hour, minute; 
static final int TIME_DIALOG_ID = 0; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
timePicker = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker); 
timePicker.setIs25HourView(true); 
// showDialog(TIME_DIALOG_ID); 
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datePicker = (DatePicker) findViewById(R.id.datePicker); 
} 
@Override 
protected Dialog onCreateDialog(int id) 
{ 
switch (id) { 
case TIME_DIALOG_ID: 
return new TimePickerDialog( 
this, mTimeSetListener, hour, minute, false); 
} 
return null; 
} 
private TimePickerDialog.OnTimeSetListener mTimeSetListener = 
new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() 
{ 
public void onTimeSet( 
TimePicker view, int hourOfDay, int minuteOfHour) 
{ 
hour = hourOfDay; 
minute = minuteOfHour; 
SimpleDateFormat timeFormat = new SimpleDateFormat("hh:mm aa"); 
Date date = new Date(0,0,0, hour, minute); 
String strDate = timeFormat.format(date); 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"You have selected " + strDate, 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
}; 
public void onClick(View view) { 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Date selected:" + (datePicker.getMonth() + 1) + 
"/" + datePicker.getDayOfMonth() + 
"/" + datePicker.getYear() + "\n" + 
"Time selected:" + timePicker.getCurrentHour() + 
":" + timePicker.getCurrentMinute(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
} 

 

 شود. داده  ه نمایشدتنظیم ش تاریخ تا i am all set  بر روی دکمه کلیک با  برنامه را اجراکنیدسپس
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  توضیحات

 سال  برای بدست آوردن ()getMonth(), getDayOfMonth(), and getYearاز متد های  می تواند شما ,TimePicker  همانند

 و روز استفاده کنید. ماه

public void onClick(View view) { 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Date selected:" + (datePicker.getMonth() + 1) + 
"/" + datePicker.getDayOfMonth() + 
"/" + datePicker.getYear() + "\n" + 
"Time selected:" + timePicker.getCurrentHour() + 
":" + timePicker.getCurrentMinute(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

 تا ماه آخر  طور و همین ,February ماه را برای 1 و ,January برای ماه صتتفر را  ()getMonthنکته اینجا استتت که متد 

 به آن اضافه کنید  را1 همین شما باید مقدار برای می کند ادامه پیدا

TimePicker,  همانندDatePicker به صورت را می توانیدآن شماDialog  .استفاده کنید 

 دهیم آن راشرح می زیر مثال در
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 دهید. تغییر به صورت زیر BasicViews1Activity.javaوفایل  را بازکرده BasicViews1 پروژه

package com.MehrdadJavidi.basicviews5; 
 
 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Calendar; 
import java.util.Date; 
import android.app.Activity; 
import android.app.DatePickerDialog; 
import android.app.Dialog; 
import android.app.TimePickerDialog; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.DatePicker; 
import android.widget.TimePicker; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
TimePicker timePicker; 
DatePicker datePicker; 
int hour, minute; 
int yr, month, day; 
static final int TIME_DIALOG_ID = 0; 
static final int DATE_DIALOG_ID = 1; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
timePicker = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker); 
timePicker.setIs25HourView(true); 
// showDialog(TIME_DIALOG_ID); 
datePicker = (DatePicker) findViewById(R.id.datePicker); 
//---get the current date--- 
Calendar today = Calendar.getInstance(); 
yr = today.get(Calendar.YEAR); 
month = today.get(Calendar.MONTH); 
day = today.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); 
showDialog(DATE_DIALOG_ID); 
} 
@Override 
protected Dialog onCreateDialog(int id) 
{ 
switch (id) { 
case TIME_DIALOG_ID: 
return new TimePickerDialog( 
this, mTimeSetListener, hour, minute, false); 
case DATE_DIALOG_ID: 
return new DatePickerDialog( 
this, mDateSetListener, yr, month, day); 
} 
return null; 
} 
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private DatePickerDialog.OnDateSetListener mDateSetListener = 
new DatePickerDialog.OnDateSetListener() 
{ 
public void onDateSet( 
DatePicker view, int year, int monthOfYear, int dayOfMonth) 
{ 
yr = year; 
month = monthOfYear; 
day = dayOfMonth; 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"You have selected : " + (month + 1) + 
"/" + day + "/" + year, 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
}; 
private TimePickerDialog.OnTimeSetListener mTimeSetListener = 
new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() 
{ 
public void onTimeSet( 
TimePicker view, int hourOfDay, int minuteOfHour) 
{ 
hour = hourOfDay; 
minute = minuteOfHour; 
SimpleDateFormat timeFormat = new SimpleDateFormat("hh:mm aa"); 
Date date = new Date(0,0,0, hour, minute); 
String strDate = timeFormat.format(date); 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"You have selected " + strDate, 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
}; 
public void onClick(View view) { 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"Date selected:" + (datePicker.getMonth() + 1) + 
"/" + datePicker.getDayOfMonth() + 
"/" + datePicker.getYear() + "\n" + 
"Time selected:" + timePicker.getCurrentHour() + 
":" + timePicker.getCurrentMinute(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
} 

 

 داده می شود نمایش DatePicker بارگزاری میشود Activity اجرا کنید زمانی کهF11برنامه را با 

 را بزنیدsetو دکمه  را تنظیم کنید تاریخ توانید شما می
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 توضیحات

DatePicker دقیقا شبیه TimePicker. کارمی یکند زمانی که تاریخ تنظیم می شود متد onDateSet() فرخوانی می شود 

public void onDateSet( 
DatePicker view, int year, int monthOfYear, int dayOfMonth) 
{ 
yr = year; 
month = monthOfYear; 
day = dayOfMonth; 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"You have selected : " + (month + 1) + 
"/" + day + "/" + year, 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
}; 

 را مقداردهی کرید yr, month, and day متغیرDialog 8   از نمایش که شماقبل  توجه کنید

Calendar today = Calendar.getInstance(); 
yr = today.get(Calendar.YEAR); 
month = today.get(Calendar.MONTH); 
day = today.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); 
showDialog(DATE_DIALOG_ID); 
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 current“) رخ می  یک خطای زمان اجرا DatePickerDialogزمان ایجاد شی از کلاس  ندهید در این کار را انجام اگر

should be >= start and <= end”) دهد 

 

  طولانی برای نمایش لیست های هاLIST VIEWاز  استفاده

listViewها View از  نوع 0 داندروی از آیتم هارا می دهد. در ی میباشند که به شما امکان نمایش لیستی

ListView :ها وجود دارد ListView and SpinnerView  . می دهیم. رابامثال شرح هر کدام ادامه در 

 

 ListView  

Listiew  نمایش می دهد.  امکان اسکرول کردن ایتم ها رابه صورت عمودی و با 

 ایجاد کنید. .BasicViews3به نام  یک پروژه جدید

 زیر تغییر دهید رابه صورت asicViews2Activity.java فایل

package com.MehrdadJavidi.BasicViews1;  

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 BasicViews0Activity extends ListActivity { 

 String[] presidents = { "Dwight D. Eisenhower", "John F. Kennedy", 

   "Lyndon B. Johnson", "Richard Nixon", "Gerald Ford", 

   "Jimmy Carter", "Ronald Reagan", "George H. W. Bush", 

   "Bill Clinton", "George W. Bush", "Barack Obama" }; 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  // ---no need to call this--- 

  // setContentView(R.layout.main); 

  setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, 

    android.R.layout.simple_list_item_0, presidents)); 

 } 
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 public void onListItemClick(ListView parent, View v, int position, long 

id) { 

  Toast.makeText(this, "You have selected " + presidents[position], 

    Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } 

} 

 

 ویک ایتم از لیست انتخاب کنید برنامه رااجرا کنید

 

 توضیحات 

مشتق  ListActivityاز کلاس پایه   BasicViews2Activity این است که کلاس  بایدتوجه کنید اولین چیزی که

(extend.شده است) 

ListActivity  از کلاس پایهActivity مشتق شده است و ListActivity  به  از آیتم ها را که لیست یک

باید بدانید که نیاز به   میدهد.همچنین نمایش داده می شود به آن (Data Sourceداده ) منبع دادن وسیله

 یک خودش دارای ListActivity نمی باشد کلاس ListViewکه شامل یک   main.xml تغییر فایل



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

185 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

ListView .شما نیاز ندارید که در متد   نتیجه در میباشدonCreate() متد setContentView() رافراخوانی 

 هید.به آن اختصاص بد main.xmlرا که فایل  Uiو 

//---no need to call this--- 

//setContentView(R.layout.main); 

 استفاده می کنید. listiewداده های در برای نمایش را ()setListAdapterشما متد   ()onCreate در متد

setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_list_item_1, presidents)); 

 میشود. یک آیتم کلیک می شودفراخوانی که بر روی زمانی ()onListItemClick متد

public void onListItemClick( 
ListView parent, View v, int position, long id) 
{ 
Toast.makeText(this, 
"You have selected " + presidents[position], 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 

 می دهید. نمایشToastبا کلاس  جمهور را نام رئیس شماسپس 

 اضافه نمایید BasicViews2Activity.javaو دستوارت زیر را به فایل  رفته BasicViews2 به پروژه

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
//---no need to call this--- 
//setContentView(R.layout.main); 
//---no need to call this--- 
//setContentView(R.layout.main); 
ListView lstView = getListView(); 
//lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_NONE); 
//lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_SINGLE); 
lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE); 
lstView.setTextFilterEnabled(true); 
setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_list_item_checked, presidents)); 
 
 
 
} 

 برنامه را اجرا کنید
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 راانتخاب نمایید  شما می توانی هرآیتم

 توضیحات 

را استفاه می کنید که  ()getListView ومتد ,اشاره می کنید ListViewیک شی  شما بابرنامه نویسی به

list view مربوط به ListActivity ودر شی  را بر می گراند ListView شمابا برنامه نویسی .می دهد قرار

قرار  تعیین می کنیدکه در کدام حالت ()setChoiceMode دهید با متد .راتغیر ListView می توانیدرفتار

امکان انتخاب چندآیتم را  به آن ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLEدادن  که شما با گیرد

 داده اید.

 

ListView lstView = getListView(); 

//lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_NONE); 

//lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_SINGLE); 
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lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE); 

 متد با بدهید. شما می توانید listViewرا به Filter امکان  بسیار جالب است که شما می توانید

setTextFilterEnabled() اب کنید انهای که شروع به تایپ کردن می  انجا م دهید.زمانی در لیست اینکار را 

 تایپ شده برابر میباشد را فیلتر می کند. متن

lstView.setTextFilterEnabled(true); 

 

  آرایه ذخیره کردهایم. در  در یک "جمهور ها  رئیس"اسامی   که لیست می کنید مشاهده  شماه  درمثال قبل

  بخوانید strings.xmlفایل  از یا   دیتابیس  از  را داده ها  شما باید  واقعی های برنامه

 دهیم می  شرح  strings.xmlبا  را در زیر مثالی

 زیر شکل  به  می باشد res/valuesرا که درمسیر  strings.xmlدر فایل  اید ایجاد کره اخیرا که را BasicViews2پروژه

 دهید تغییر

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
 
  <string name="app_name">BasicViews0</string> 
  <string name="action_settings">Settings</string> 
  <string name="hello_world">Hello world!</string> 
  <string-array name="presidents_array"> 
<item>Dwight D. Eisenhower</item> 
<item>John F. Kennedy</item> 
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<item>Lyndon B. Johnson</item> 
<item>Richard Nixon</item> 
<item>Gerald Ford</item> 
<item>Jimmy Carter</item> 
<item>Ronald Reagan</item> 
<item>George H. W. Bush</item> 
<item>Bill Clinton</item> 
<item>George W. Bush</item> 
<item>Barack Obama</item> 
</string-array> 
   
 
</resources> 

 

 به صورت زیر تغییر دهید. BasicViews2Activity.javaفایل 

package com.MehrdadJavidi.basicviews0; 
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 MainActivity extends ListActivity { 
String[] presidents; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
//---no need to call this--- 
//setContentView(R.layout.main); 
ListView lstView = getListView(); 
//lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_NONE); 
//lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_SINGLE); 
lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE); 
lstView.setTextFilterEnabled(true); 
presidents = 
getResources().getStringArray(R.array.presidents_array); 
setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_list_item_checked, presidents)); 
} 
public void onListItemClick( 
ListView parent, View v, int position, long id) 
{ 
Toast.makeText(this, 
"You have selected " + presidents[position], 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
} 
 
} 
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 کنید اجرا f11 را با برنامه

 

 توضیحات

 کرده ایم ذخیره  فایل در را strings.xmlرئیس جمهور  ابتدا اسامی  ما 

 آورید.  بدست را ()getResourcesبا متد راآن  توانید می شما

presidents = 
getResources().getStringArray(R.array.presidents_array); 

 بدست آورید. ()getResourcesبا متد string.xml شده درفایل ذخیره  منابع توانید می کلی شما به طور 

 

را تشخیص دهید. LsitView در شده انتخاب  داده هایتوانید  چگونه می که در مثلا زیر به شما شرح می دهیم

 کنید. مشاهده که انتخاب شده اند را و در آخر هم آنهای

پروژه  به BasicViews2 فایل و  رفته  main.xml  دهید. تغیرر زیر به صورت  <?xml version="0.1" 

encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btn" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClick" 

    android:text="Show selected items" /> 

 

  <ListView 

    android:id="@+id/android:list" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

 

</LinearLayout> 

 دهید. تغییر زیر به صورت BasicViews2Activity.javaفایل 

package com.MehrdadJavidi.basicviews0; 
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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 MainActivity extends ListActivity { 
String[] presidents; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
ListView lstView = getListView(); 
//lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_NONE); 
//lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_SINGLE); 
lstView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE); 
lstView.setTextFilterEnabled(true); 
presidents = 
getResources().getStringArray(R.array.presidents_array); 
setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_list_item_checked, presidents)); 
} 
public void onListItemClick( 
ListView parent, View v, int position, long id) 
{ 
Toast.makeText(this, 
"You have selected " + presidents[position], 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
public void onClick(View view) { 
ListView lstView = getListView(); 
String itemsSelected = "Selected items: \n"; 
for (int i=0; i<lstView.getCount(); i++) { 
if (lstView.isItemChecked(i)) { 
itemsSelected += lstView.getItemAtPosition(i) + "\n"; 
} 
} 
Toast.makeText(this, itemsSelected, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
} 

 

کلیک  Show selected itemsدکمه بر روی  سپس کنید انتخاب لیست از را ی ها ایتم  رااجرا کنید. سپس برنامه

 منید.

 

 توضیحات
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عنصر  اضافه کردن نیاز به و  می ادیم نمایش actibviyخود  در کردید ایتم های مشاهده  های قبلی در مثلا

<ListView>  به فایلmain.xmlکه می بینید در مثال  نمی باشد listView  قسمتی ازactivity و نیاز  می باشد 

 کنیم. اضافه <ListView>داریم عنصر

<ListView 
android:id="@+id/android:list" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 

 دهیم. به آن می ()setContentViewاز بااستفاده را  activityمربوط به  uiسپس 

setContentView(R.layout.main); 

 کنیم. می استفاده ()isItemCheckedمتد انتخاب شده است. از  ListView در  کدام عناصر  این که  پیدا برای

for (int i=0; i<lstView.getCount(); i++) { 
if (lstView.isItemChecked(i)) { 
itemsSelected += lstView.getItemAtPosition(i) + "\n"; 
} 
} 
Toast.makeText(this, itemsSelected, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 

getItemAtPosition گرداند گر داند می داده شده بر می بر اساس مکان انتخاب شده را ایتم مقدار  

 

 

Spinner View 

Spinner View یک  در آیتم ها نمایش لیستی ار برایactivity که   های وجود دراد شودزمانی می استفاده

 کل فضای صفحه را List View ولی نمی خواهید مانند ایتم های نمایش دهید لیستی ار که  شمامی خواهید

 را آیتم از لیست یک فقط  لحضه درهر SpinnerView شود. می .SpinnerViewاستفاده  موارد از این در   در برگیرد

 دهد. نمایش می

 مثال شرح می دهیم. یک را با SpinnerViewدر زیر
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 کنید  .BasicViews۶ پروژه جدیدبه نام ایجاد

 تغییر دهید. زیر را بهصورت main.xmlفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<Spinner 
android:id="@+id/spinner1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:drawSelectorOnTop="true" /> 
</LinearLayout> 

 

 را بهصورت زیر تغییر دهید. string.xmlو فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
 
  <string name="app_name">BasicViews5</string> 
  <string name="action_settings">Settings</string> 
  <string name="hello_world">Hello world!</string> 
  <string-array name="presidents_array"> 
<item>Dwight D. Eisenhower</item> 
<item>John F. Kennedy</item> 
<item>Lyndon B. Johnson</item> 
<item>Richard Nixon</item> 
<item>Gerald Ford</item> 
<item>Jimmy Carter</item> 
<item>Ronald Reagan</item> 
<item>George H. W. Bush</item> 
<item>Bill Clinton</item> 
<item>George W. Bush</item> 
<item>Barack Obama</item> 
</string-array> 
   
 
</resources> 

 

 دهید  بهصورت زیر تغییر MaionActivity.javaءوفایل

package com.MehrdadJavidi.basicviews5; 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
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import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Spinner; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
String[] presidents; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
presidents = 
getResources().getStringArray(R.array.presidents_array); 
Spinner s1 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1); 
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_spinner_item, presidents); 
s1.setAdapter(adapter); 
s1.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener() 
{ 
@Override 
public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, 
View arg1, int arg2, long arg3) 
{ 
int index = arg0.getSelectedItemPosition(); 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"You have selected item : " + presidents[index], 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
@Override 
public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { } 
}); 
} 
} 

 کلیک کنید SpinnerViewو سپس بر روی اجرا کنیدF1را بازدن  برنامه
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 که شماباید به کار ببرید ()onNothingSelectedمتد اضافی به نام   می باشد و با یک .ListViewشبیه دقیقا

 و می شود داده ایتم ها نمایش لیست که شود.زمانی اجرا می زده می شود back buttonکه دکمه  زمانی متد این

 ایتمی را انتخاب نمی کنید. شما

 

 radioها به صورت  می توانید آن  شما  شما یک لیست ساده به عنوان  ArrayAdapterدر نمایش آیتم ها به جای

buttons پارامتر  این کار شما دهید برای نمایشArrayAdapter دهید صورت زیر تغییر به را 

ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_list_item_single_choice, presidents); 
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SPECIALIZED FRAGMENTS 

از   ها Fragment گرفتید که یاد  و  شده اید آنها اشنا ویژگی های ها و Fragmetn با شما  دوم در فصل

    از استفاده  خود به  ui می توانید شما ها Fragmentاست. به استفاده از  شدهبه بعد ارائه  8.1 اندروبد  نسخه

rearranging کردن Fragmentدرون  ها  activity به صورت  به ( دلخواهcustomize)   می  قادر  در آورد. شما

د ایجاد کنی شود را  صفحه نمایش اجرا مختلف  به اندازه های بر روی دستگاه های مختلف ی که برنامه سازد شما

. 

 چرخه که هستند که  (mini-activitiesهای کوچکی)activityها درواقع  Fragmetشمایاد گرفتید که 

 دارند. را ( خودشانLife Cycleزندگی)

 نیاز دارید.  مشتق شده است Fragmentپایه   از کلاس  که کلاس  شمایک Fragmet برای ایجاد یک

ایجاد   برایFragmentکلاس  (های دیگرsubClass)  کلاس زیر از توانید می  شما Fragmentکلاس پایه  کنار در

 استفاده کنید. (specialized fragmentsخاص )  Fragmentیک 

 را شرح می هیم: Fragment( SubClass) زیرکلاس 8در ادامه 
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ListFragment, DialogFragment, and PreferenceFragment. 

 

ListFragment 

ListFragment  یکFragment  که شامل یک  می باشد ListView, منبع  یک را از ایتم ها از  می باشد لیستی 

 دهد را نمایش می .Cursor  یا یک Array ( مانند Data Source) داده

ListFragment می خواهیدیک  های وجودداردکه که شما مفید می باشند.زمان بسیار هاFragment  شامل

دهید که برای  را نمایش  دیگر جزئیات مربوط به ایتم انتخاب شده باشد Fragmetو  لیستی از داه های باشد

 کنیم استفاده می ListFragmetنمایش داده های از 

 ایجاد کنید .ListFragmentExampleپروژه جدیدی بانام 

 

  را به صورت زیر تغییر دهید. main.xmlفایل 

<?xml version=”553” encoding=”utf-7”?> 

<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”fill_parent” 

android:orientation=”horizontal” > 

<fragment 

android:name=”net.learn2develop.ListFragmentExample.Fragment1” 

android:id=”@+id/fragment1” 

android:layout_weight=”5.0” 

android:layout_width=”5dp” 

android:layout_height=”255dp” /> 

<fragment 

android:name=”net.learn2develop.ListFragmentExample.Fragment1” 

android:id=”@+id/fragment2” 

android:layout_weight=”5.0” 

android:layout_width=”5dp” 

android:layout_height=”055dp” /> 

 دهید. تغییر به صورت زیر وآنرا ایجاد کنید res/layoutدر مسیر fragment1.xml نام  با Xml یک فایل

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent"> 
<ListView 
android:id="@id/android:list" 
android:layout_width="match_parent" 
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android:layout_height="match_parent" 
android:layout_weight="1" 
android:drawSelectorOnTop="false"/> 
</LinearLayout> 

 

 کنید ایجاد .Fragment1  نا م جاوا با فایل یک

package com.MehrdadJavidi.listfragmentexample; 
 
 
import android.app.ListFragment; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.ListView; 
import android.widget.Toast; 
public class Fragment1 extends ListFragment { 
String[] presidents = { 
"Dwight D. Eisenhower", 
"John F. Kennedy", 
"Lyndon B. Johnson", 
"Richard Nixon", 
"Gerald Ford", 
"Jimmy Carter", 
"Ronald Reagan", 
"George H. W. Bush", 
"Bill Clinton", 
"George W. Bush", 
"Barack Obama" 
}; 
@Override 
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, 
ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 
return inflater.inflate(R.layout.fragment1, container, false); 
} 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(getActivity(), 
android.R.layout.simple_list_item_1, presidents)); 
} 
public void onListItemClick(ListView parent, View v, 
int position, long id) 
{ 
Toast.makeText(getActivity(), 
"You have selected " + presidents[position], 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
} 
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 کنید  اجراF11برانامه را با کلید 

 

 آمریکا می باشد رئیس جمهور های  نام شامل را نمایش می دهد که لیست که  زیر شکل
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 شما نمایش می دهد. به پیغامی  نمایید. کلیک ListView ایتم از یک بر روی
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 توضیحات
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 می باشد  ListViewعنصر  یک دارای ایجادکردید کهXmlشما یک فایل  درابتدا

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent"> 
<ListView 
android:id="@id/android:list" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:layout_weight="1" 
android:drawSelectorOnTop="false"/> 
</LinearLayout> 

 

<? 

 )ارث بری کند(مشتق شود. ListFragmentاز کلاس  نظرباید مورد کلاس ListFragment یک ایجاد برای

public class Fragment1 extends ListFragment { 

 یک آرایه از نام رئیس جمهور ها را تعریف کردید. سپس

String[] presidents = { 
"Dwight D. Eisenhower", 
"John F. Kennedy", 
"Lyndon B. Johnson", 
"Richard Nixon", 
"Gerald Ford", 
"Jimmy Carter", 
"Ronald Reagan", 
"George H. W. Bush", 
"Bill Clinton", 
"George W. Bush", 
"Barack Obama" 
}; 

 می باشد را استفاده کردید. ListViewرا که مربوط  ()setListAdapterمتد  شما ()onCreateدر رویداد 

مدیریت می کند. در این مثال  داده شود را نمایش listView خواهید در که می  آرایه ArrayAdapter  شی

 تنظیم کرده اید simple_list_item_1در حالت عناصر را شما نحوه ای نمایش

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(getActivity(), 
android.R.layout.simple_list_item_1, presidents)); 
} 

 اجرا می شود. انتخای شد ListView که ایتمی از زمانی ()onListItemClickمتد
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public void onListItemClick(ListView parent, View v, 
int position, long id) 
{ 
Toast.makeText(getActivity(), 
"You have selected " + presidents[position], 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
} 

 تعرف کرده اید.Activity برای Fragmentدر اخر هم شمادو 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="horizontal" > 
<fragment 
android:name="com.MehrdadJavidi.ListFragmentExample.Fragment1" 
android:id="@+id/fragment1" 
android:layout_weight="0.5" 
android:layout_width="0dp" 
android:layout_height="200dp" /> 
<fragment 
android:name="com.MehrdadJavidi.ListFragmentExample.Fragment1" 
android:id="@+id/fragment2" 
android:layout_weight="0.5" 
android:layout_width="0dp" 
android:layout_height="300dp" /> 
</LinearLayout> 

DialogFragment 

 ها dialog fragmentمیباشد . dialog fragment شما می توانیدتعرف کنید های که Fragmetn از دیگراز یکی

   یک عملیات اجرای قبل از خواهید می شما که دارد کاربرد های  زمانی می گیرد.و  قرار activity بالا تر از در

 شود . اجرا موردنظر سپس عملیات و کنید. دریافت را کاربر را پاسخ  و کاربر نظر

 شود)ارث بری کند  مشتق DialogFragmentکلاس پایه نظر از مورد  کلاس باید ها Dialog Fragmet از با استفاده

Extend  ) شود 

 دهیم. شرح می مثال یک با ادامه آن را در

 

 ایجاد کنید. .DialogFragmentExampleبه نام  جدیدی پروژه
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 ایجاد کنید. .Fragment1جاوا به نام  فایل یک

 زیر وارد نمایید. بهصورت دستورات زیر را

package com.MehrdadJavidi.dialogfragmentexample; 
 
 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.Dialog; 
import android.app.DialogFragment; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.os.Bundle; 
public class Fragment1 extends DialogFragment { 
static Fragment1 newInstance(String title) { 
Fragment1 fragment = new Fragment1(); 
Bundle args = new Bundle(); 
args.putString("title", title); 
fragment.setArguments(args); 
return fragment; 
} 
@Override 
public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) { 
 
String title = getArguments().getString("title"); 
return new AlertDialog.Builder(getActivity()) 
.setIcon(R.drawable.ic_launcher) 
.setTitle(title) 
.setPositiveButton("OK", 
new DialogInterface.OnClickListener() { 
public void onClick(DialogInterface dialog, 
int whichButton) { 
((MainActivity) 
getActivity()).doPositiveClick(); 
} 
}) 
.setNegativeButton("Cancel", 
new DialogInterface.OnClickListener() { 
public void onClick(DialogInterface dialog, 
int whichButton) { 
((MainActivity) 
getActivity()).doNegativeClick(); 
} 
}).create(); 
} 
} 

 دهید. به صورت زیر تغیر  mainActivity.javaو فایل

package com.MehrdadJavidi.dialogfragmentexample; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
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import android.util.Log; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
Fragment1 dialogFragment = Fragment1.newInstance( 
"Are you sure you want to do this?"); 
dialogFragment.show(getFragmentManager(), "dialog"); 
} 
public void doPositiveClick() { 
//---perform steps when user clicks on OK--- 
Log.d("DialogFragmentExample", "User clicks on OK"); 
} 
public void doNegativeClick() { 
//---perform steps when user clicks on Cancel--- 
Log.d("DialogFragmentExample", "User clicks on Cancel"); 
} 
} 

 اجراکنید F11با  را برنامه
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 توضیحات

  کلاس تعرفکنیدکه از باید انجام دهید. باید کلاسی کاری که اولین DialogFragmentساخت   برای

DialogFragment  شده باشد. مشتق  

public class Fragment1 extends DialogFragment {} 
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دکمه  با را پیام  یک می باشد. که DialogWindows کرده اید.که یک alert dialogایجاد  یک مثال شما این در

 کرده ایم. تعریف ()newInstanceمتد یک  Fragment1درون کلاس  دهد. می نمایشد شده به شما تعیین  های

static Fragment1 newInstance(String title) { 
Fragment1 fragment = new Fragment1(); 
Bundle args = new Bundle(); 
args.putString("title", title); 
fragment.setArguments(args); 
return fragment; 
} 

 پارامتر یک راایجادکنید. در انجا هم Fragmentاز  یک نمونه جدید  اجازه می هید به شما ()newInstanceمتد د 

 یک شی مربوطه در Titleدریافت میکند.  را dialog Fragmetn  به مر بوط  Title تعیین برای  ورودی

Bundle یک متد  شما  مرحله بعد بعدا مورداستفاده قرار می گیرید.در که  ذخیره میشودonCreateDialog() تعرف  را

 تعرف می شود. :()onCreateViewاز  و قبل  ()onCreate  بعد از متد  که کرده اید

@Override 
public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) { 
 
String title = getArguments().getString("title"); 
return new AlertDialog.Builder(getActivity()) 
.setIcon(R.drawable.ic_launcher) 
.setTitle(title) 
.setPositiveButton("OK", 
new DialogInterface.OnClickListener() { 
public void onClick(DialogInterface dialog, 
int whichButton) { 
((MainActivity) 
getActivity()).doPositiveClick(); 
} 
}) 
.setNegativeButton("Cancel", 
new DialogInterface.OnClickListener() { 
public void onClick(DialogInterface dialog, 
int whichButton) { 
((MainActivity) 
getActivity()).doNegativeClick(); 
} 
}).create(); 
} 

 ایجاد کردید ok , Cancel دو دکمه با alert dialogدر اینجا شما یک  

 می کنید. را فراخوانی ()showمتد  کنید.سپس از آن ایجاد می شما ابتدا یک نمونه آن نمایش برای

Fragment1 dialogFragment = Fragment1.newInstance( 
"Are you sure you want to do this?"); 
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);"dialog".show(getFragmentManager(), dialogFragment 

 ok که بر روی دکمه های که زمانی رااستفاده کره اید. ()doPositiveClick() and doNegativeClickدومتد   شما همچنین

, Cncel شوند. اجرا کلیک کریم 

public void doPositiveClick() { 
//---perform steps when user clicks on OK--- 
Log.d("DialogFragmentExample", "User clicks on OK"); 
} 
public void doNegativeClick() { 
//---perform steps when user clicks on Cancel--- 
Log.d("DialogFragmentExample", "User clicks on Cancel"); 

}  

PreferenceFragment 
 ذخیر ه سازی اندروید عموما قسمتی را برای برنامه های

 فراهم میاورند. تنظیمات شخصی کاربر

به منابع  دسترسی امکان کاربر به است مثال ممکن به عنوان

می  منابعی چه به کنید را بدهید تعیین  کردن  loginرا با 

 ذخیره شود. اطالعات داشته باشد. بایید این دسترسی توانید

 PreferenceActivityموارد میتواندی از  این ذخیره برای اندروید در

  و 3 اندروید در .کنید استفادهیرایش  داده هاو برای نمایش

   کنید استفاده PreferenceFragment  شما میتوانید ازکالس باالتر

 

 

 

 کنید ایجاد resمسیر  را در xml به نام  فولدری ایجادکنید. .PreferenceFragmentExampleبه نام   پروژه جدیدی

 ایجادکنید preferences.xmlدر آن  به نام  فایلی  سپس
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 کنید راوارد دستورات زیر preferences.xmlفایل  یک در

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<PreferenceScreen 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
<PreferenceCategory android:title="Category 1"> 
<CheckBoxPreference 
android:title="Checkbox" 
android:defaultValue="false" 
android:summary="True of False" 
android:key="checkboxPref" /> 
</PreferenceCategory> 
<PreferenceCategory android:title="Category 2"> 
<EditTextPreference 
android:name="EditText" 
android:summary="Enter a string" 
android:defaultValue="[Enter a string here]" 
android:title="Edit Text" 
android:key="editTextPref" /> 
<RingtonePreference 
android:name="Ringtone Preference" 
android:summary="Select a ringtone" 
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android:title="Ringtones" 
android:key="ringtonePref" /> 
<PreferenceScreen 
android:title="Second Preference Screen" 
android:summary= 
"Click here to go to the second Preference Screen" 
android:key="secondPrefScreenPref"> 
<EditTextPreference 
android:name="EditText" 
android:summary="Enter a string" 
android:title="Edit Text (second Screen)" 
android:key="secondEditTextPref" /> 
</PreferenceScreen> 
</PreferenceCategory> 
</PreferenceScreen> 
 

 ایجاکنید. .Fragment1به نام  جاوا یک کلاس

 را در آن وارد نمایید. دستوارت زیر

package com.MehrdadJavidi.preferencefragmentexample; 
 
 
import android.os.Bundle; 
import android.preference.PreferenceFragment; 
public class Fragment1 extends PreferenceFragment { 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
//---load the preferences from an XML file--- 
addPreferencesFromResource(R.xml.preferences); 
} 
} 

 

 دهید.  تغییر زیر mainActivity.javaفایل به صورت  

package com.MehrdadJavidi.preferencefragmentexample; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.FragmentManager; 
import android.app.FragmentTransaction; 
import android.os.Bundle; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager(); 
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FragmentTransaction fragmentTransaction = 
fragmentManager.beginTransaction(); 
Fragment1 fragment1 = new Fragment1(); 
fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, fragment1); 
fragmentTransaction.addToBackStack(null); 
fragmentTransaction.commit(); 
} 
} 

 اجرا نمایید.F11با زدن  را برنامه

 

 کنید کلیک می Edit Textکه بر روی  زمانی 
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 کلیک می کنید Second Preference Screenکه بر روی  زمانی
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 توضیحات

  کنیدpreferencesایجاد به نام xml یک فایل ابتدا باید در برنامه اندروید شما preferencesاستفاه از برا ی

ایتم های که  که آنواع اجازه می دهد به شما  xmlراتعریف نماید. فایل  Xml های Elementو درون آن انواع  

 کنید. تعریف  را شود persistنیاز داربد در برنامه 

  ایجادکنید شده است را مشتقPreferenceFragment ازکلاس کلاس که یک باید شما preference fragmentبرای ایجاد

public class Fragment1 extends PreferenceFragment {} 

 کنید. می استفاده ()addPreferencesFromResourceمتد از شماpreferencesفایل  لودکردن loadبرای 

@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
//---load the preferences from an XML file--- 
addPreferencesFromResource(R.xml.preferences); 

} 

 می کنید استفاده FragmentTransactionو FragmentManagerکلاسهای  شما از preference fragmentنمایش  برای

FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager(); 
FragmentTransaction fragmentTransaction = 
fragmentManager.beginTransaction(); 
Fragment1 fragment1 = new Fragment1(); 
fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, fragment1); 
fragmentTransaction.addToBackStack(null); 

fragmentTransaction.commit(); 

 

از این رو  کنید اضافه ()addToBackStackرابا استفاده از  back stackبه را preference fragmentکه  شما نیازدارید

 کندdismiss ان ها را Backدکمه  بر روی را باکلیک می توانید کاربر

 

 

 

 کنید  مشاهده DDMS را  فایل  شما می توانید
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 توضیحات

تا یک  نیاز دارید کردید. شما در ابتا ایجاد کاربری برنامه کاربر را برای تنظیمات  شما یک لیست از

ماندار   که می خواهخدی در برنامه انوتع داده های شما کنید ایجاد preferences xmlفایل 

 .تعریف می کنید  گار باشد را

 مشتق PreferenceFragment  پایه  کلاس شما باید ا ز  preference مخصوص Fragment ایجاد برای

 بگیرید

public class Fragment5 extends PreferenceFragment { 

} 

 

         ل شما  با  جزئیات   بیشتری  آشنای می شوید.   و به شما  آموزش  می دهیم   که  چگونه می توانیند  در فای  1در  فصل 

 بخوانید و  ویرایش   کنید
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 استفاده می کنید  ()addPreferencesFromResourceشما از    preferenceکردن فایل  لود  برای

@Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

//---load the preferences from an XML file--- 

addPreferencesFromResource(R.xml.preferences); 

} 

 کردید استفاده FragmentTransactionو  FragmentManager کلاس شما از  activity در   preference نمایش برای

FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager(); 

FragmentTransaction fragmentTransaction = 

fragmentManager.beginTransaction(); 

Fragment5 fragment5 = new Fragment5(); 

fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, fragment5); 

fragmentTransaction.addToBackStack(null); 

fragmentTransaction.commit(); 

 

 :خلاصه

 کامل طور نیست به امکان این را شرح دادیم.. زیرا اندروید رایج در  های View به  کلی  طور به فصل در این

 ی اندروید را فرا گرفتید. ها View واساس پایه را شرح دهیم. شما view جزئیات هر

 

 تمرین

 قرار دارد؟ cheked  در حالت radiobutonچگونه می توان تشخیص دادکه  کدنویسی در.0

 داشت؟ دسترسی  strings.xmlدر فایل ها یstringبه  .چگونه می توان0

 توضیحات شرح دهید کرد را با استفغاده می توان اندروید را که د ر specialized fragment. نام 8
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 فرا گرفتید فصل که در این چیز های

 کلیدی مفاهیم عنوان
TextView  <TextView 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”@string/hello” 

/> 
Button <Button android:id=”@+id/btnSave” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Save” /> 
ImageButton <ImageButton android:id=”@+id/btnImg5” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:src=”@drawable/icon” /> 
EditText <EditText android:id=”@+id/txtName” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” /> 
CheckBox <CheckBox android:id=”@+id/chkAutosave” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Autosave” /> 
RadioGroup and RadioButton  <RadioGroup android:id=”@+id/rdbGp5” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:orientation=”vertical” > 

<RadioButton android:id=”@+id/rdb5” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Option 5” /> 

<RadioButton android:id=”@+id/rdb4” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Option 4” /> 

</RadioGroup> 
ToggleButton <ToggleButton android:id=”@+id/toggle5” 

android:layout_width=”wrap_content” 
ProgressBar <ProgressBar android:id=”@+id/progressbar” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” /> 

AutoCompleteTextBox <AutoCompleteTextView android:id=”@+id/txtCountries” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” /> 

TimePicker <TimePicker android:id=”@+id/timePicker” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” /> 

DatePicker <DatePicker android:id=”@+id/datePicker” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” /> 

Spinner <Spinner android:id=”@+id/spinner5” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:drawSelectorOnTop=”true” /> 

Specialized fragment types ListFragment, DialogFragment, and PreferenceFragment 

 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

307 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 
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پنجم فصل  

 ها View با استفاده از منوها نمایش عکس ها و 

 

 :شوید می زیر آشنا موارد با  فصل  این در پایان 

  استفاده از با چگونه  View های Gallery, ImageSwitcher, GridView, ImageView 

 نمایش دهید. عکس ها را

  چگونه options menu  ها و context menusدهیم نمایش های را  ها 

  با استفاده از زمان را چگونه  AnalogClock و DigitalClock .نمایش دهیم 

  چگونه با استفاده از WebView دهیم. نمایش وب را صفحات  محتوای 

  برنامه ui  از آن برای  می توانچگونه  که گرفتید ویاد شدید آشنا ها View بسیاری از  با  قبل  فصل در

  های  ui امکان می دهید شما به که شوید آشنای می  دیگری های viewبه   فصل کرد. در این استفاده

 برنامه ایجاد کیند. را برای بهتری

شما   همچنین نمایش داد. تصاویر را  کمک آن به  توانید می  یاد می گیرید که را های Viewویژه شما  طور به

و هنمچنین با  کنید منو ها را ایجاد option  و Context Menu منو ها انواع چگونه که گیرید می یاد

view شوید. می آشنا صفحات وب کا ر می کنند و نمایش زمان که با های 

 

 تصاویر  نمایش برای ها Viewاستفاده از  

 آن کلید و شده داده قرار ای خانه در پلیدیها تمام

.است دروغگویی  

(ع) عسکری حسن امام  : 
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 می باشد. متنی اطلاعات نمایشبرای   کرده ایم  استفاده که های View  تمام  اینجا تا 

 ,ImageView, Gallery, ImageSwitcher  های view توانید از شما می تصاویر نمایش برای

GridView کنید. استفاد  

 دهیم. شرح می  طور کامل بخش های بعدی هر یک را به در

 

View  هایGallery و ImageView 

Gallery یک View عکس هم می می  ها ایتم ایتم های را نمایش می دهد)که این  که مباشد

 تواند باشد.( 

 هب لیست را میدهد( یک شکل زیر می باشد )یک گالری می باشد که عکس ها را نمایش شبیه

 کند می پیمایش  افقی صورت

 

 آن را شرح میدهیم. مثال با یک زیر  در

 کنید ایجاد ,Eclipse در .Galleryنام  جدیدی به پروژه

 بنویسید.  main.xmlفایل زیر را در و موارد

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 

 

  <TextView 
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    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="Images of San Francisco" /> 

 

  <Gallery 

    android:id="@+id/gallery0" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

 

  <ImageView 

    android:id="@+id/image0" 

    android:layout_width="321dp" 

    android:layout_height="201dp" 

    android:scaleType="fitXY" /> 

 

</LinearLayout> 

 

را  attrs.xmlانتخاب کنید نام فایل  را New-> File کلیک راست کنید سپ res/valuesبرروی فولدر 

 قرار دهید

 کنید. وارد را موارد زیر attrs.xmlدر فایل 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

 

  <declare-styleable name="Gallery0" > 

 

    <attr name="android:galleryItemBackground" /> 

  </declare-styleable> 

 

</resources> 

 

 

 شکل زیر  مانند ایجاد کنید ...و pic5.png, pic4 عکس را با نام های یک سری
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 کردید پیغامی رها زمانی که  (Dropرها کنید) res/drawable-mdpi فولدر  ودر (Dragبکشید )  آنها را

 کنید.  کلیک OK  بر روی نمایش داده می شود شما شما  به
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  کنید وارد GalleryActivity.java  فایل دستورات زیر را در 

package com.MehrdadJavidi.Gallery; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.content.res.TypedArray; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 

import android.widget.BaseAdapter; 

import android.widget.Gallery; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.Toast; 

 

public class GalleryActivity extends Activity { 

 // ---the images to display--- 

 Integer[] imageIDs = { R.drawable.pic0, R.drawable.pic2, 

R.drawable.pic3, 

   R.drawable.pic1, R.drawable.pic0, R.drawable.pic6, 

R.drawable.pic7 }; 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
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setContentView(R.layout.main); 

Gallery gallery = (Gallery) findViewById(R.id.gallery0); 

gallery.setAdapter(new ImageAdapter(this)); 

gallery.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() 

{ 

public void onItemClick(AdapterView parent, View v, 

int position, long id) 

{ 

Toast.makeText(getBaseContext(), 

"pic" + (position + 0) + " selected", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

}); 

} 

 

 public class ImageAdapter extends BaseAdapter { 

  Context context; 

  int itemBackground; 

 

  public ImageAdapter(Context c) { 

   context = c; 

   // ---setting the style--- 

   TypedArray a = 

obtainStyledAttributes(R.styleable.Gallery0); 

   itemBackground = a.getResourceId( 

    

 R.styleable.Gallery0_android_galleryItemBackground, 1); 

   a.recycle(); 

  } 

 

  // ---returns the number of images--- 

  public int getCount() { 

   return imageIDs.length; 

  } 

 

  // ---returns the item--- 

  public Object getItem(int position) { 

   return position; 

  } 

 

  // ---returns the ID of an item--- 

  public long getItemId(int position) { 

   return position; 

  } 

 

  // ---returns an ImageView view--- 

  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup 

parent) { 

   ImageView imageView; 

   if (convertView == null) { 

    imageView = new ImageView(context); 

    imageView.setImageResource(imageIDs[position]); 

    imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_XY); 

    imageView.setLayoutParams(new 

Gallery.LayoutParams(001, 021)); 

   } else { 
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    imageView = (ImageView) convertView; 

   } 

   imageView.setBackgroundResource(itemBackground); 

   return imageView; 

  } 

 } 

} 

 نمایش میدهد.  عکس را Galleryشکل زیر   کنید. مانند  اجرا F11 کلید برنامه را با زدن 

می  کنید همان طور که حرکت جارویی ( حرکت swipeصورت  )به  تصاویر بین شما می توانید

 شود. نمایش داده می عکس نام شود کلیک می  عکس برروی زمانی که کنید مشاهده توانید
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مشخص شده در  قرمز  با رنگ که شما دستوراتی  ,ImageView انتخاب شده در  عکس نمایش برای

 می کنید. اضافه GalleryActivity.javaفایل 

public class GalleryActivity extends Activity { 

 // ---the images to display--- 

 Integer[] imageIDs = { R.drawable.pic0, R.drawable.pic2, 

R.drawable.pic3, 

   R.drawable.pic1, R.drawable.pic0, R.drawable.pic6, 

R.drawable.pic7 }; 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 
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 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  Gallery gallery = (Gallery) findViewById(R.id.gallery0); 

  gallery.setAdapter(new ImageAdapter(this)); 

  gallery.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { 

   public void onItemClick(AdapterView parent, View v, int 

position, 

     long id) { 

    Toast.makeText(getBaseContext(), 

      "pic" + (position + 0) + " selected", 

      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    ImageView imageView = (ImageView) 

findViewById(R.id.image0); 

    imageView.setImageResource(imageIDs[position]); 

 

   } 

  }); 

 } 

 کنید. کلیک عکس اجرا کنید و بر روی F11 زدن با برنامه را

 

 

 توضیحات

 کردید. اضافه  Main.xmlفالی  را در ImageView و Gallery های view در ابتدا شما
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 <Gallery 

    android:id="@+id/gallery0" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

 

  <ImageView 

    android:id="@+id/image0" 

    android:layout_width="321dp" 

    android:layout_height="201dp" 

    android:scaleType="fitXY" /> 

 صورت افقی به سری عکس که  یک نمایش برای Gallery از کردیم  بیان قبلا  که همانطور

 کنیم. شده استفاده می انتخاب عکس نمایش برای ImageView استفاده می کنیم. شوند پیمایش می

 قرار مرتب شده صورت  به imageIDsآرایه  دهیم در که می خواهیم نمایش عکس ها را لیست از 

 داده ایم.

//---the images to display--- 
Integer[] imageIDs = { 

R.drawable.pic0, 

R.drawable.pic1, 

R.drawable.pic3, 

R.drawable.pic4, 

R.drawable.pic5, 

R.drawable.pic6, 

R.drawable.pic7 

}; 

میتواند  این  مشتق شده است( که BaseAdapterکلاس  کردید)که از ایجاد  ImageAdapterکلاس   یک شما

 به BaseAdapterکلاس  دهد را شامل ImageView سری  که یک شود ( Bindداده شود)  Gallery به

 عمل می شود می  شامل داده ها را که ( DataSourceداده) منبع  و AdapterView بین پلی عنوان

 باشند.موارد زیر می  شامل  ها AdapterView کند.

 ListView 
 GridView 
 Spinner 
 Gallery 

 باشند  موارد زیر می BaseAdapter( شده از subclassesکلاس مشتق ) و چندین 

 ListAdapter 
 ArrayAdapter 
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 CursorAdapter 
 SpinnerAdapter 

 شده اند می باشد. مشخص قرمز  رنگ زیر که با  متد های  دارای ImageAdapter کلاس 

public class ImageAdapter extends BaseAdapter { 
public ImageAdapter(Context c) { ... } 

//---returns the number of images--- 

public int getCount() { ... } 

//---returns the item--- 

public Object getItem(int position) { ... } 

//---returns the ID of an item--- 

public long getItemId(int position) { ... } 

//---returns an ImageView view--- 

public View getView(int position, View convertView, 

ViewGroup parent) { ... } 

} 

 ImageView  بر می گرداند که در اینجا مشخص را مکان در View یک ()getView متد مشخص طور  به

 گرداند بر می

 1 ,عکس اول  برای 2انتخاب شد )   شود مکان عکس می انتخاب Gallery  از عکس  یکزمانی که 

 داده می شود.  نمایش imageView در  عکس را  ترتیب .....( و به همین  دوم و  عکس برای

 Gallery gallery = (Gallery) findViewById(R.id.gallery0); 

  gallery.setAdapter(new ImageAdapter(this)); 

  gallery.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { 

   public void onItemClick(AdapterView parent, View v, int 

position, 

     long id) { 

    Toast.makeText(getBaseContext(), 

      "pic" + (position + 0) + " selected", 

      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    ImageView imageView = (ImageView) 

findViewById(R.id.image0); 

    imageView.setImageResource(imageIDs[position]); 

 

   } 

  }); 

 

 

ImageSwitcher 
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یک  زمانی که  ImageView یک با همراه  Gallery  چگونه دادیم که شرح قبل  قسمت  در 

بزرگتر در  صورت به  نظر  کوچک را نمایش میدهد با انتخاب آنها عکس مورد های عکس از سری

ImageView .نمایش داده میشود 

 Galleryرا از  نظر عکس مورد وقتی که شما میخواهد که که زمان های وجود دارد  حال با این

 از زمانی که خواهید بلکه می نشود )و ناگهانی ( نمایش داده ساده  طور عکس به کنیم می انتخاب

از  برای این کارشما نیاز دارید که  باشد داشته animationرود حالت  می دیگر عکس به عکس یک

ImageSwitcher  همراهGallery  شرح میدهیم. مثال  یک رابا گفته شده استفاده کنید. حال موارد 

 کنید ایجاد .ImageSwitcherنام  به جدیدی  پروژه

 تغیییر دهید. زیر صورت را به main.xml فایل

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 

 

  <TextView 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="Images of San Francisco" /> 

 

  <Gallery 

    android:id="@+id/gallery0" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

 

  <ImageSwitcher 

    android:id="@+id/switcher0" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:layout_alignParentBottom="true" 

    android:layout_alignParentLeft="true" 

    android:layout_alignParentRight="true" /> 

 

</LinearLayout> 

 کنید. را انتخاب New->file سپس کلیک راست کرده res/valuesفولدر  بر روی

 بنویسید. در آن دستورات زیر وارد  قرار دهید و  attrs.xmlفایل نام
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
<declare-styleable name="Gallery1"> 
<attr name="android:galleryItemBackground" /> 
</declare-styleable> 
</resources> 

 دهید. قرار res/drawable-mdpiفولدر سری عکس را در یک قبل مانند

 بنویسید MainActivity.javaدر فایل  را دستورات زیر

package com.MehrdadJavidi.imageswitcher; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.res.TypedArray; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.view.ViewGroup; 
import android.view.ViewGroup.LayoutParams; 
import android.view.animation.AnimationUtils; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 
import android.widget.BaseAdapter; 
import android.widget.Gallery; 
import android.widget.ImageSwitcher; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.ViewSwitcher.ViewFactory; 
public class MainActivity extends Activity implements ViewFactory { 
//---the images to display--- 
Integer[] imageIDs = { 
R.drawable.pic1, 
R.drawable.pic2, 
R.drawable.pic3, 
R.drawable.pic4, 
R.drawable.pic5, 
R.drawable.pic6, 
R.drawable.pic7 
}; 
private ImageSwitcher imageSwitcher; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
imageSwitcher = (ImageSwitcher) findViewById(R.id.switcher1); 
imageSwitcher.setFactory(this); 
imageSwitcher.setInAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, 
android.R.anim.fade_in)); 
imageSwitcher.setOutAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, 
android.R.anim.fade_out)); 
Gallery gallery = (Gallery) findViewById(R.id.gallery1); 
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gallery.setAdapter(new ImageAdapter(this)); 
gallery.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() 
{ 
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, 
View v, int position, long id) 
{ 
imageSwitcher.setImageResource(imageIDs[position]); 
} 
}); 
} 
public View makeView() 
{ 
ImageView imageView = new ImageView(this); 
imageView.setBackgroundColor(0xFF000000); 
imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_CENTER); 
imageView.setLayoutParams(new 
ImageSwitcher.LayoutParams( 
LayoutParams.FILL_PARENT, 
LayoutParams.FILL_PARENT)); 
return imageView; 
} 
public class ImageAdapter extends BaseAdapter 
{ 
private Context context; 
private int itemBackground; 
public ImageAdapter(Context c) 
{ 
context = c; 
//---setting the style--- 
TypedArray a = obtainStyledAttributes(R.styleable.Gallery1); 
itemBackground = a.getResourceId( 
R.styleable.Gallery1_android_galleryItemBackground, 0); 
a.recycle(); 
} 
//---returns the number of images--- 
public int getCount() 
{ 
return imageIDs.length; 
} 
//---returns the item--- 
public Object getItem(int position) 
{ 
return position; 
} 
//---returns the ID of an item--- 
public long getItemId(int position) 
{ 
return position; 
} 
//---returns an ImageView view--- 
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) 
{ 
ImageView imageView = new ImageView(context); 
imageView.setImageResource(imageIDs[position]); 
imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_XY); 
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imageView.setLayoutParams(new Gallery.LayoutParams(100, 120)); 
imageView.setBackgroundResource(itemBackground); 
return imageView; 
} 
} 
} 

 

 کنید. اجرا F11 برنامه را با

 

 

 توضیحات 

 مشتق ,Activity کلاس از اینکه  بر علاوه ImageSwitcherActivity  که نکته در اینجا این ا ست  اولین

کرد است)برای استفاده  استفاده  . ViewFactory( interfaceواسط )  از  همچنین   (Extendشده)
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از واسط  باید ImageSwitcher برای استفاده از  ( .استفاده می کنیم implementsکلمه کلیدی  از واسط های از

ViewFactor کنیم که  استفادهView برای استفاده از های را ImageSwitcher در ایجاد می کنید که 

 استفاده کرده اید. ()makeView متد شما اینجا

public View makeView() 
{ 
ImageView imageView = new ImageView(this); 
imageView.setBackgroundColor(0xFF000000); 
imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_CENTER); 
imageView.setLayoutParams(new 
ImageSwitcher.LayoutParams( 
LayoutParams.FILL_PARENT, 
LayoutParams.FILL_PARENT)); 
return imageView; 

}  

می  .ImageViewاینجا  کند که در ایجاد می ImageSwitcherبه  کردن اضافه برای Viewیک  این متد

 باشد.

به  ImageView یک سری کردن اضافه  برای  ImageAdapterاز کلاس که شما Galleryقبل  مثال  مانند

Gallery  کار ببید. جا آن را به کردید در این استفاده 

 

 کرده اید. تتنظیم  آن را ,animation و اشاره کرده ImageSwitcher به شما . ()onCreate ,متد در

 اجرا  آن روی بر  Fade انیمیش می کنید سویچ عکس ها بین که زمانی کرده اید  تعیین  و 

 شود.

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
imageSwitcher = (ImageSwitcher) findViewById(R.id.switcher1); 
imageSwitcher.setFactory(this); 
imageSwitcher.setInAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, 
android.R.anim.fade_in)); 
imageSwitcher.setOutAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, 
android.R.anim.fade_out)); 
Gallery gallery = (Gallery) findViewById(R.id.gallery1); 
gallery.setAdapter(new ImageAdapter(this)); 
gallery.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() 
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{ 
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, 
View v, int position, long id) 
{ 
imageSwitcher.setImageResource(imageIDs[position]); 
} 
}); 
} 

 

 شود نمایش داده می ”fadingصورت   شود به  انتخاب می  گالری عکسی از زمانی که مثال  در این

 شود می fades out جاری عکس  شود می انتخاب  دیگر عکسی که زمانی

 از کنید سعی  شود خارج  و وارد عکس چپ یا راست سمت انیمیشن از  اگر شما می خواهید

 کنید. استفاده  زیر موارد

imageSwitcher.setInAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, 
android.R.anim.slide_in_left)); 
imageSwitcher.setOutAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, 

android.R.anim.slide_out_right)); 

 

GridView 

 

GridView می توانید از شمانمایش می دهد.  بعدی دو اسکرول شبکه  یک در ایتم ها را  

GridView و ImageView کنیم.  استفده  تصاویر یکسری نمایش  برای با هم 

 

 را شرح می دهیم. آن زیر مثال در

 کنید .Gridایجاد   نام به جدید  پروژه یک

 کنید کپی res/drawable-mdpi  فولدر  عکس را در  یک سری



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

335 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 دهید. تغییر زیر صورت رابه main.xmlفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<GridView 
android:id="@+id/gridview" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:numColumns="auto_fit" 
android:verticalSpacing="10dp" 
android:horizontalSpacing="10dp" 
android:columnWidth="90dp" 
android:stretchMode="columnWidth" 
android:gravity="center" /> 
</LinearLayout> 

 

 

 دهید. تغییر زیر صورت به MainActivity.javaفایل 

package com.MehrdadJavidi.Grid; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 

import android.widget.BaseAdapter; 

import android.widget.GridView; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.Toast; 

 

public class GridActivity extends Activity { 

 // ---the images to display--- 

 Integer[] imageIDs = { R.drawable.pic0, R.drawable.pic2, 

R.drawable.pic3, 

   R.drawable.pic1, R.drawable.pic0, R.drawable.pic6, 

R.drawable.pic7 }; 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  GridView gridView = (GridView) findViewById(R.id.gridview); 
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  gridView.setAdapter(new ImageAdapter(this)); 

  gridView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() 

  { 

   public void onItemClick(AdapterView parent, 

     View v, int position, long id) 

   { 

    Toast.makeText(getBaseContext(), 

      "pic" + (position + 0) + " selected", 

      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

   } 

  }); 

 } 

 

 public class ImageAdapter extends BaseAdapter { 

  private Context context; 

 

  public ImageAdapter(Context c) { 

   context = c; 

  } 

 

  // ---returns the number of images--- 

  public int getCount() { 

   return imageIDs.length; 

  } 

 

  // ---returns the item--- 

  public Object getItem(int position) { 

   return position; 

  } 

 

  // ---returns the ID of an item--- 

  public long getItemId(int position) { 

   return position; 

  } 

 

  // ---returns an ImageView view--- 

  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup 

parent) { 

   ImageView imageView; 

   if (convertView == null) { 

    imageView = new ImageView(context); 

    imageView.setLayoutParams(new 

GridView.LayoutParams(80, 80)); 

   

 imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER_CROP); 

    imageView.setPadding(0, 0, 0, 0); 

   } else { 

    imageView = (ImageView) convertView; 

   } 

   imageView.setImageResource(imageIDs[position]); 

   return imageView; 

  } 

 } 

} 
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 کنید اجراF11 با برنامه را

 

 

 توضیحات

 بایند کنید  GridViewرا به  ImageAdapterمی توانید  شما ImageSwitcher و Galleryمانند 

GridView gridView = (GridView) findViewById(R.id.gridview); 
gridView.setAdapter(new ImageAdapter(this)); 
gridView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() 
{ 
public void onItemClick(AdapterView parent, 
View v, int position, long id) 
{ 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
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"pic" + (position + 1) + " selected", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
}); 

 داده می شود Toast نمایش پیغامی  انتخاب می شود GridVeiwزمانی که عکس از 

 هر برای   را gridView نمایش آن در نحوه ای  و عکس سایز می توانید  شما ()getViewمتد  با

 کنید. تعییر عکس

public View getView(int position, View convertView, 
ViewGroup parent) 
{ 
ImageView imageView; 
if (convertView == null) { 
imageView = new ImageView(context); 
imageView.setLayoutParams(new 
GridView.LayoutParams(70, 70)); 
imageView.setScaleType( 
ImageView.ScaleType.CENTER_CROP); 
imageView.setPadding(0, 0, 0, 0); 
} else { 
imageView = (ImageView) convertView; 
} 
imageView.setImageResource(imageIDs[position]); 
return imageView; 
} 

 

 ها  Viewبرای  منو ها  استفاده از

  اصلی Ui مستقیم نمی توانیم آن را در طو به  که اضافه ای  گزینه های  نمایش برای منو ها 

 شوند. می تقسیم  دسته 0 به ها مناسب می باشد. منو دهیم نمایش

Options menu: اطلاعتی را در مورد  activity  منو در  نمایش این دهد برای می نمایش ما جاری به

 فشار می دهید MENU buttonکلید  اندروید شما
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Context menuیک  به : اطلاعاتی را در مورد View یک خاص در activity  میدهد. این را نمایش 

 کلیک لحظه چند  View  فشار می دهید)بر روی  را   View بر روی  که  زما نی منو در اندروید

 دارید.( نگه می ی کنید و

 Menu کلید زمانی کنید مشاده می مرروگر  برنامه  را برای option menu شکل زیر یک در

 می شود. نمایش داده  را فشار میدهید

 

فشار میدهیم در  را View یک بر روی  زمانی که می باشد context menu مثالی از در زیر

 داده ایم فشار عکس یک اینجا بر روی
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 (Helper Methodsکننده) کمک های متد  ایجاد

 کنید. ایجا کننده کمک متد 0  دارید نیاز  شما  کنیم  ایجاد context و options  منو های اینکه  قبل از

  دیگری و می کند ایجاد  منو های نمایش داده شود  در باید که ایتم های لیست  متد یکی ا ز

ی م کنترل  شود را  دهد انجام منو باید آن عملیاتی که   شده انتخاب  منو گزینه  یک زمانی که

 کند.

 

  کنید. ایجاد .Menus جدیدی به نام پروژه

  تغییر دهید زیر صورت به را MainActivity.java صورت به فایل را

package com.MehrdadJavidi.Menus; 
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import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.Toast; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

 } 

 

 private void CreateMenu(Menu menu) 

{ 

MenuItem mnu0 = menu.add(1, 1, 1, "Item 0"); 

{ 

mnu0.setAlphabeticShortcut('a'); 

mnu0.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 

} 

MenuItem mnu2 = menu.add(1, 0, 0, "Item 2"); 

{ 

mnu2.setAlphabeticShortcut('b'); 

mnu2.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 

} 

MenuItem mnu3 = menu.add(1, 2, 2, "Item 3"); 

{ 

mnu3.setAlphabeticShortcut('c'); 

mnu3.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 

} 

MenuItem mnu1 = menu.add(1, 3, 3, "Item 1"); 

{ 

mnu1.setAlphabeticShortcut('d'); 

} 

menu.add(1, 1, 1, "Item 0"); 

menu.add(1, 0, 0, "Item 6"); 

menu.add(1, 6, 6, "Item 7"); 

} 

 

 private boolean MenuChoice(MenuItem item) { 

  switch (item.getItemId()) { 

  case 1: 

   Toast.makeText(this, "You clicked on Item 0", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 

   return true; 

  case 0: 

   Toast.makeText(this, "You clicked on Item 2", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 

   return true; 

  case 2: 

   Toast.makeText(this, "You clicked on Item 3", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 
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   return true; 

  case 3: 

   Toast.makeText(this, "You clicked on Item 1", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 

   return true; 

  case 1: 

   Toast.makeText(this, "You clicked on Item 0", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 

   return true; 

  case 0: 

   Toast.makeText(this, "You clicked on Item 6", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 

   return true; 

  case 6: 

   Toast.makeText(this, "You clicked on Item 7", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 

   return true; 

  } 

  return false; 

 } 

} 

 

 توضیحات

 ()CreateMenu  کردیم. متد  ایجاد ()CreateMenu() and MenuChoiceبه نام های  متد دو  در بالا

کند. برای  می اضافه به آن آیتم های منو را  از سری یک و  دریافت Menuنوع  ورودی از  پارامتر های یک

  شی آن را به ()addمتد  سپس با کردید. و ایجاد MenuItemنمونه از   یک شما ایتم های منو  کردن  اضافه

Menu  کردید. اضافه 

MenuItem mnu1 = menu.add(0, 0, 0, "Item 1"); 
{ 
mnu1.setAlphabeticShortcut(‘a’); 
mnu1.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 

} 

 زیر می باشد پارامتر 1 دارای addمتد 

 groupId – صورتی که  منو می باشد. در گروهای از ایتم های فرد برای منحصر به شماره یک

 استفاده می کنیم  صفر یک گروه نیستند از کنیم که در می خواهیم مشخص
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 itemId –.یک شماره منحصر به فرد برای هر آیتم آن می باشد 

 Order-  مشخص می کند منو باشد را ایتم  چندین 

 Title - مشخص شمی کند.  منو را عنوان 

 بگیرید نظر  منو در آیتم های  میانبر برای کلید یک ()setAlphabeticShortcutمتد  شما می تواید با

 اجرا می شود. فشار داده شد ان منو  کلید صفحه  از  نظر مورد کلید زمانی که

 می کنید استفاده منو  تعیین ایکن برای  برای ()setIconمتد  از 

کند  مشخص می  ان IDدریافت می کند و بر اساس  MenuItemز نوع ا  پارامتر یک ()MenuChoiceمتد 

شده  منو انتخاب  کدام مشخص می کند که Toast با پیام انتخاب شده است و ایتم از منو کدام که

 است.

Options Menu 

  را اندروید دستگاه  در Menu دکمه کاربر زمانی که بدهیم تغیییر در برنامه حال می خواهیم

 نمایش داده شود. optionMenuفشار داد 

 

 به آن شده ا مشخص قرمز  به صورت قسمتی که تغییر دهید. و زیر صورت به MenusActivity.java فایل

 کنید اضافه

package com.MehrdadJavidi.menus; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
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super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
 
 
} 
@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
super.onCreateOptionsMenu(menu); 
CreateMenu(menu); 
return true; 
 
} 
private void CreateMenu(Menu menu) 
{ 
MenuItem mnu1 = menu.add(0, 0, 0, "Item 1"); 
{ 
mnu1.setAlphabeticShortcut('a'); 
mnu1.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
} 
MenuItem mnu2 = menu.add(0, 1, 1, "Item 2"); 
{ 
mnu2.setAlphabeticShortcut('b'); 
mnu2.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
} 
MenuItem mnu3 = menu.add(0, 2, 2, "Item 3"); 
{ 
mnu3.setAlphabeticShortcut('c'); 
mnu3.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
} 
MenuItem mnu5 = menu.add(0, 3, 3, "Item 5"); 
{ 
mnu5.setAlphabeticShortcut('d'); 
} 
menu.add(0, 5, 5, "Item 0"); 
menu.add(0, 0, 0, "Item 5"); 
menu.add(0, 5, 5, "Item 6"); 
} 
private boolean MenuChoice(MenuItem item) 
{ 
switch (item.getItemId()) { 
case 0: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 1", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 1: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 2", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 2: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 3", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 3: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 5", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
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return true; 
case 5: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 0", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 0: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 5", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 5: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 6", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
} 
return false; 
} 
@Override 
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
  // TODO Auto-generated method stub 

 MenuChoice(item); 
  return true;  
 }  
} 

 

منو نمایش   فشار می دهید را Menuکلید   زمانیکه   کنید  اجرا  F11فشار دادن با برنامه را

 کنید. با استفاده 8تا 1منو های  اجرا( برای A-D)_کلید ها  توانیند از می شود. شما می داده

ایکن های نمایش داده نمی  کرده ایم  استفاده نمایش آیکن  برای کد های اینکه با  کنید توجه

 شود.
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تغییر دهید زمانی   12به  و آن را دهید تغیییر  AndroidManifest.xmlفایل  را در sdk کمترین شما اگر

 شود. ایکن ها نمایشداده می می کنیم اجرا  که برنامه را

 android:minSdkVersion="10" 
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 onCreateOptionsMenu() andمتد های   برنامه شما باید در option Menu نمایش برای

onOptionsItemSelected()  متد  کار ببرید. بهonCreateOptionsMenu() دکمه  که زمانیMenu فشار داده می 

 استفاده منو و نمایش ایجاد برای ()CreateMenuکننده  کمک متد شما  ایجا در که گردد می اجرا  شود

 اجرا می شود که ()onOptionsItemSelectedمتد   شود انتخای می منو ایتم  یک که وزمانی  کرده اید.

 کرده ایم. استنفاده ()MenuChoiceکننده  کمک متد شده شما انتخای منو کدام اینکه تعیین برای
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 مختلف نسخه های  در option Menu ک است این کرد توجه که باید ای نکته و اخرین

 می شود. نمایش داده متفاوت صوت اندروید به

 

Context Menu 

 و نمایش داده می وشد . ا یجاد option Menu یک چگونه که کر دید مشاهده قبل قسمت  در

 مورد  Viewبه  مر بوط ()setOnCreateContextMenuListenerمتد  باید context menuبرای  حال

   کنید. فرا خوانی نظر را

 می دهیم. انجام  Button ان را برای مثال زیر  در

 زیر تغییر دهید صورت را به main.xmlرفته و   قبلی  پروژه از

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Hello" /> 
<Button 
android:id="@+id/button1" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Click and hold on it" /> 
</LinearLayout> 

 

 کنید اضافه مشخص شده قرمز  که دهید. ان های تغییر زیر صورت به MainActivity.java فایل و سپس

 
package com.MehrdadJavidi.menus; 
 
 
import java.text.ChoiceFormat; 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
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import android.view.ContextMenu; 
import android.view.ContextMenu.ContextMenuInfo; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
 
 
 
 
Button btn = (Button) findViewById(R.id.button1); 
btn.setOnCreateContextMenuListener(this); 
} 
@Override 
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View view, 
ContextMenuInfo menuInfo) 
{ 
super.onCreateContextMenu(menu, view, menuInfo); 
CreateMenu(menu); 
} 
 
@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
super.onCreateOptionsMenu(menu); 
CreateMenu(menu); 
return true; 
 
} 
private void CreateMenu(Menu menu) 
{ 
MenuItem mnu1 = menu.add(0, 0, 0, "Item 1"); 
{ 
mnu1.setAlphabeticShortcut('a'); 
mnu1.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
} 
MenuItem mnu2 = menu.add(0, 1, 1, "Item 2"); 
{ 
mnu2.setAlphabeticShortcut('b'); 
mnu2.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
} 
MenuItem mnu3 = menu.add(0, 2, 2, "Item 3"); 
{ 
mnu3.setAlphabeticShortcut('c'); 
mnu3.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
} 
MenuItem mnu5 = menu.add(0, 3, 3, "Item 5"); 
{ 
mnu5.setAlphabeticShortcut('d'); 
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} 
menu.add(0, 5, 5, "Item 0"); 
menu.add(0, 0, 0, "Item 5"); 
menu.add(0, 5, 5, "Item 6"); 
} 
private boolean MenuChoice(MenuItem item) 
{ 
switch (item.getItemId()) { 
case 0: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 1", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 1: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 2", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 2: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 3", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 3: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 5", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 5: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 0", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 0: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 5", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
case 5: 
Toast.makeText(this, "You clicked on Item 6", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return true; 
} 
return false; 
} 
@Override 
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 MenuChoice(item); 
  return true;  
 }  
@Override 
 public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) { 
  MenuChoice(item); 
  return true;  
 } 
} 
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 نگه دارید(  ماوس را AVDنگه دارید)در  دکمه  بر روی خود را انگشت   کنید  اجرا نامه را بر

 

 توضیحات 

-usesتغيير داده اید  به   حالت  </ ”uses-sdk android:minSdkVersion=”10توجه  کنيد که   اگر 

sdk android:minSdkVersion=” 14” /> بر گر دانده شود 
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  که  کرده اید زمانی  تعیین  Button  برای ()setOnCreateContextMenuListenerمتد  شما  با مثال در

نمایش  منو را ()CreateMenuمی شود و متد  اجرا متد این نگه می دارید  لحظه  چند ماوس را برای

 می شود  انتخای ایتم از منو یک که زمانی قبلا  برنامه دهید و مشابه می

ایتم   ک دام که تعیین می کنیم  متد با  انجا در اجرا می شود و شما ()onContextItemSelected متد 

MenuChoice()  الفع  برای کنند کار نمی  اجرا  میانبر کلید های  که کنید توجه انتحاب شده است 

 کنید. فراخوانی Menuبرای شی  ()setQuertyModeمتد  باید شما آن ها  کردن

private void CreateMenu(Menu menu) 
{ 

 menu.setQwertyMode(true); 
MenuItem mnu1 = menu.add(0, 0, 0, "Item 1"); 
{ 
mnu1.setAlphabeticShortcut('a'); 
mnu1.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
} 
MenuItem mnu2 = menu.add(0, 1, 1, "Item 2"); 
{ 
mnu2.setAlphabeticShortcut('b'); 
mnu2.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
} 
MenuItem mnu3 = menu.add(0, 2, 2, "Item 3"); 
{ 
mnu3.setAlphabeticShortcut('c'); 
mnu3.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
} 
MenuItem mnu5 = menu.add(0, 3, 3, "Item 5"); 
{ 
mnu5.setAlphabeticShortcut('d'); 
} 
menu.add(0, 5, 5, "Item 0"); 
menu.add(0, 0, 0, "Item 5"); 
menu.add(0, 5, 5, "Item 6"); 
} 

 

 پرکاربرد. ها Viewاز  بعضی دیگر
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جذاب می  را کاربردی  برنامه که های دیگر Viewشما می توانید از  گفته شده  ها Viewبر علاوه

 WebView و ,AnalogClock, DigitalClock انها نمونه ای از نمایید که استفاده کند

 می دهیم. شرح کدام در ادامه هر  که میباشد

AnalogClock و DigitalClock Views 

View نام با AnalogClock دهد.نمایش می  شمار دقیقه  و شماره ساعت  عقربه  دو  به ساعت را  یک 

 را سیستم ساعت فقط  دو  هر دهد. نمایش می اعداد  با را ساعت   AnalogClockخلاف  بر DigitalClockو 

 ها ا Time Zone دیگر یا خاصی کشور  ساعت  نمی دهند اجازه  شما به   نمایش می دهند.

خود  ی View   با دهید را نمایش خاصی  ساعت  می خواهید اگه شما  حال این کنید. با تعیین

 بسازید. را

 کنید. ایجاد clockنام  به پروژه جدیدی

 تعیین main.xml آن در مستقیم  طو به می توانید شما AnalogClock and DigitalClockبرای استفاده از 

 کنید

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<AnalogClock 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
<DigitalClock 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
</LinearLayout> 

 کنید. اجرا F11 با برنامه را
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WebView 

 کنید. اضافه  برنامه activityدر  web browserمی سازد تا یک مرورگر  قادر شما را

ش در برنامه نمای وب را صفحات  برخی محتوای نیاز دارید که شما اگر  می باشد مفید  بسیار این 

 دهید

 مثال زیر آن را شرح مید هیم. در

 کنید ایجاد .WebViewبه نام  جدیدی پروژه
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 تغییر دهید. زیر صورت به main.xml فایل

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<WebView android:id="@+id/webview1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
</LinearLayout> 

 

 دهید  تغیبر زیر صورت به mainActivity.java فایل

package com.MehrdadJavidi.webview; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.webkit.WebSettings; 
import android.webkit.WebView; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
WebView wv = (WebView) findViewById(R.id.webview1); 
WebSettings webSettings = wv.getSettings(); 
webSettings.setBuiltInZoomControls(true); 
wv.loadUrl( 
"https://chart.apis.google.com/chart" + 
"?chs=300x220" + 
"&cht=v" + 
"&chco=FF5352,ADDE53,53C5DE" + 
"&chd=t:100,70,50,30,30,30,10" + 
"&chdl=A|B|C"); 
} 
} 

 

 قرمز مشخص شده است( کنید)با رنگ وارد  زیر :AndroidManifest.xml ,   permissionفایل  در

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  package="com.MehrdadJavidi.webview" 
  android:versionCode="1" 
  android:versionName="1.0" > 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

356 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 
  <uses-sdk 
    android:minSdkVersion="14" 
    android:targetSdkVersion="14" /> 

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 
 
  <application 
    android:allowBackup="true" 
    android:icon="@drawable/ic_launcher" 
    android:label="@string/app_name" 
    android:theme="@style/AppTheme" > 
    <activity 
      android:name="com.MehrdadJavidi.webview.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> 

 

 شود. شده نمایش داده می مشخص آدرس کنید.  اجرا  برنامه را



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

357 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 

 

 توضیحات

WebView وب  صفحه  یکweb page متد با را  loadUrl() بار گزاری load کند  می 

wv.loadUrl( 
"https://chart.apis.google.com/chart" + 
"?chs=300x220" + 
"&cht=v" + 
"&chco=FF5352,ADDE53,53C5DE" + 
"&chd=t:100,70,50,30,30,30,10" + 
"&chdl=A|B|C"); 

وانید شما می ت ساخته شده است  قبل  به که گوچک نماییی بزرگنمایی و  کنتر های برای نمایش

 دریافت  از را WebSettings  باید شما کار کنید. برای ا این استفاد ه ()setBuiltInZoomControls متد از

 فراخوانی کنید را ()setBuiltInZoomControlsسپس متد   (getکنید)
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WebSettings webSettings = wv.getSettings(); 
webSettings.setBuiltInZoomControls(true); 

 

 

 

ادرس سایت   activity  در بالای وارد می کنیم سایت را ادرس  که شما زمانی مواقع بعضی

 شود داده می شنمای
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را  ()shouldOverrideUrlLoading متد کنید و استفاده WebViewClientاز کلاس  باید شما  جلوگیری از برای

override کنید 

 تغییر می دهیم. زیر صورت به قبل را مثال

package com.MehrdadJavidi.webview; 
 
 
 
import android.app.Activity; 
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import android.os.Bundle; 
import android.webkit.WebSettings; 
import android.webkit.WebView; 
import android.webkit.WebViewClient; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
WebView wv = (WebView) findViewById(R.id.webview1); 
WebSettings webSettings = wv.getSettings(); 
webSettings.setBuiltInZoomControls(true); 
wv.setWebViewClient(new Callback()); 
wv.loadUrl("http://www.wrox.com"); 
} 
private class Callback extends WebViewClient { 
@Override 
public boolean shouldOverrideUrlLoading( 
WebView view, String url) { 
return(false); 
} 
} 
} 

 کنید.  اجرا F11 را با برنامه
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در  ()loadDataWithBaseURLمتد  با استفاده از را هم Html دستورات  همچنین می توانید شما

webView دهید نمایش 

package com.MehrdadJavidi.webview; 
 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.webkit.WebSettings; 
import android.webkit.WebView; 
import android.webkit.WebViewClient; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
WebView wv = (WebView) findViewById(R.id.webview1); 
final String mimeType = "text/html"; 
final String encoding = "UTF-7"; 
String html = "<H1>Mehrdad Javidi</H1><body>" + 
"<p>In Matn Html Ast</p>" + 
"</body>"; 
wv.loadDataWithBaseURL("", html, mimeType, encoding, ""); 
 
} 
private class Callback extends WebViewClient { 
@Override 
public boolean shouldOverrideUrlLoading( 
WebView view, String url) { 
return(false); 
} 
} 
} 
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 با می توانید باشد شما assets فولدر  در فایی در html دستوارت  اگر  دارد وجود دیگری هم نحوه 

 دهید نمایش ()loadUrl متد

WebView wv = (WebView) findViewById(R.id.webview1); 
wv.loadUrl("file:///android_asset/Index.html"); 
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 خلاصه

 ,Gallery.   شده اید ماننده را نمایش میدادند آشنا عکس که های View انواع با فصل شما در این 

ImageView, ImageSwitcher, and GridView بین  تفاوت همچنینoptions menus and context menus شده اید و آشنا 

 آشنا شدید. از آن در برنامه استفاده نحوه ای

 صورت به  سیستم را جاری ساعت آشنا شدید که AnalogClock and DigitalClock  با  شما وهمچنین

 می دهد. نمایش به شمتا گرافیکی

 وب را نمایش میدهد. صفحات  آشنا شدید که ,WebViewهمچنین با 

 

 تمرینات 

 چیست؟ImageSwitcherهدف از  .1

 چیست؟ نمایش دهیم options menu کنیم تا overrideکه لازم داریم  متد های نام .0

 چیست؟ نمایش دهیمcontext menu کنیم تا overrideکه لازم داریم  متد های نام .8

 جلوگیری کنیم.  برنامه TitleBar  actity  سایت در آدرس آمدن چگونه می توانیم از .1

 

 گرفته اید یاد فصل باید این شما در که چیز های

 کلیدی مفاهیم عنوان

 افقی نمایش می دهد صورت عکس ها را به    Gallery استفاده از 
Gallery <Gallery 

android:id=”@+id/gallery0” 
android:layout_width=”fill_parent” 
android:layout_height=”wrap_content” /> 

ImageView <ImageView 

android:id=”@+id/image0” 
android:layout_width=”311px” 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

365 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

android:layout_height=”151px” 
android:scaleType=”fitXY” /> 

ImageSwitcher  له می کنیم حرکت عکس ها بین زمانی که 

 داده می شود افکت  آن ها
ImageSwitcher <ImageSwitcher 

android:id=”@+id/switcher0” 
android:layout_width=”fill_parent” 
android:layout_height=”fill_parent” 
android:layout_alignParentLeft=”true” 

android:layout_alignParentRight=”true” 
android:layout_alignParentBottom=”true” /> 

GridView  نمایش  بعدی د  شبکه صورت به را  ایتم ها

 می دهید
GridView <GridView 

android:id=”@+id/gridview” 
android:layout_width=”fill_parent” 
android:layout_height=”fill_parent” 
android:numColumns=”auto_fit” 
android:verticalSpacing=”01dp” 
android:horizontalSpacing=”01dp” 
android:columnWidth=”91dp” 
android:stretchMode=”columnWidth” 
android:gravity=”center” /> 

AnalogClock <AnalogClock 

android:layout_width=”wrap_content” 
android:layout_height=”wrap_content” /> 

DigitalClock <DigitalClock 

android:layout_width=”wrap_content” 
android:layout_height=”wrap_content” /> 

WebView <WebView android:id=”@+id/webview0” 
android:layout_width=”wrap_content” 
android:layout_height=”wrap_content” /> 
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ششم فصل  

 ماندگاری داده ها 

(Data Persistence) 
 شوید: زیر آشنامی موارد با فصل  انتهای در 

  چگونه با SharedPreferences کنید ذخیره  ساده را نوع داده ای یک 

  داده های تا سازید می قادر را کاربرانpreferences کلاس  را باPreferenceActivity دهید  تغییر 

  بنویسید  در آنبخوانید و   یک فایل چگونه از که گیرید می یاد 

  یک دیتابیسSQLite از آن استفاده می کنید و  ایجاد 

 

 زا آنها قلب تا ،کن پاک دیگران کینه از را خود قلب

 شود پاک تو کینه

  السلام علیه علی امام
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 خود کاربری را در برنامه های  ماندگار  داده های  چگونه که می گیرید فصل یاد در پایان این

می  کاربردی تولید برنامه های  مباحث در مهمتربن یک از ماندگاری داده های کنید. استفاده

 کنند. استفاده مجددا شده ذخیره  هایاز داده  قادر می سازد را   کاربران  باشد. که

 : دارد وجود  ماندگار صورت  داده به سازی ذخیر ه  روش برای سه  :  اندروید  در

  نام  به  مکانیز یکshared preferences کوچک سازی داده های  ذخیره  دارد که برای وجود 

 استفاده می شود.

   قدیمی است( روش ها )که فایل بر روی سازی ذخیره 

  پایگاه داده  توسط اندروید  که پایگاه داده  یکپارچه مدیریت سیستمSQLite  پشتیبانی می

 شود

 برنامه برای محلی داد های سازی ذخیره  برای  میدهیم شرح  فصل این که در روش های   این

   هبرنام  بین  مشترک چگونه داده های میدهیم که یاد  شما به بعد فصل . در می باشد کاربردی

 کنید.  استفاده

 

 (Preferencesكاربر)  تنظیمات  بازیابی  و ذخیره

  کوچک های می دهد. داده امکان  به شما  که آورده فراهم به نام SharedPreferencesشی  اندروید یک 

 کنید. ذخیره  کاربردی را برنامه

  و  فونت  نوع  و متن اندازه  تا بدهد کاربر به امکاناتی  ممکن شما برنامه ممکن مثال  عنوان  به

 تا  ودش ذخیره  تنظیمات این تا نیاز دارید شما مواقع در این کنید  تنظیم  خود برای  متن را رنگ

 ا درتنظیمات ر این  می توانید داده شود شما کاربر نمایش برای شده انجام  تنظیمات  طبق برنامه

 نوشتن در فایل و خواندن  مانند فایل ها از  داده بازیابی و ذخیره لارو  اما کنید ذخیره   فایل یک
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 می باشد که دیتابیس ذخیره در  دیگر هم روش  نمی باشد.  معمول  چنین این های داده  برای

 بدرد نمی خورند.  برنامه  اجرای  زمان کارایی  و  توسعه  نظر نقطه از  روش  هردو

 .نام (   name/value صورت  به شما  کنید. زمانی که داده های  استفاده SharedPreferences شما می توانید از

ما ش  کنید باز یابی نام داده را  توسط همان سپس داده و  نام داده یک برای  یعنی  باشد می) مقدار 

 Xml فایل یک شما در برای  name/value هر دو کنید که SharedPreferences استفاده  می توانید از

 می شود. ذخیره

 یک از استفاده با (Preferencesکاربر ) تنظیمات  دسترسی به

Activity 

و  ذخیره  را برنامه داده ها SharedPreferencesشی   با چگونه  یاد می گیرید که شما مثال زیر در

 تغییر دهید و بازیابی  به ها را گونه دادهچ همچنین

 

 کنید ایجاد .UsingPreferences جدیدی به نام پروژه

 ایجاد  فایل جدیدی به نام فولدر ایجاد کنید در ایجاد res فولدر   در .xmlجدیدی به نام  فولدر

myapppreferences.xml فایل  محتوای  کنید myapppreferences.xml  کنید  داده زیر وارد 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<PreferenceScreen 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
<PreferenceCategory android:title="Category 1"> 
<CheckBoxPreference 
android:title="Checkbox" 
android:defaultValue="false" 
android:summary="True or False" 
android:key="checkboxPref" /> 
</PreferenceCategory> 
<PreferenceCategory android:title="Category 2"> 
<EditTextPreference 
android:summary="Enter a string" 
android:defaultValue="[Enter a string here]" 
android:title="Edit Text" 
android:key="editTextPref" /> 
<RingtonePreference 
android:summary="Select a ringtone" 
android:title="Ringtones" 
android:key="ringtonePref" /> 
<PreferenceScreen 
android:title="Second Preference Screen" 
android:summary="Click here to go to the second Preference Screen" 
android:key="secondPrefScreenPref" > 
<EditTextPreference 
android:summary="Enter a string" 
android:title="Edit Text (second Screen)" 
android:key="secondEditTextPref" /> 
</PreferenceScreen> 
</PreferenceCategory> 
</PreferenceScreen> 

 فایل محتوای کنید ایجاد AppPreferenceActivityنام  فایل کلاس جدیدی به package nameدرزیر 

AppPreferenceActivity.java قرار دهید زیر به صورت را 
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package com.MehrdadJavidi.usingpreferences; 
 
 
import android.os.Bundle; 
import android.preference.PreferenceActivity; 
public class AppPreferenceActivity extends PreferenceActivity { 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
//---load the preferences from an XML file--- 
addPreferencesFromResource(R.xml.myapppreferences); 
} 
} 

 

 نماییدوارد  جدید entryیک  AppPreferenceActivity برای AndroidManifest.xmlدر فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  package="com.MehrdadJavidi.usingpreferences" 
  android:versionCode="1" 
  android:versionName="1.0" > 
 
  <uses-sdk 
    android:minSdkVersion="14" 
    android:targetSdkVersion="14" /> 
 
  <application 
    android:allowBackup="true" 
    android:icon="@drawable/ic_launcher" 
    android:label="@string/app_name" 
    android:theme="@style/AppTheme" > 
    <activity 
      android:name="com.MehrdadJavidi.usingpreferences.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> 

    <activity android:name=".AppPreferenceActivity" 
android:label="@string/app_name"> 
<intent-filter> 
<action 
android:name="com.MehrdadJavidi.AppPreferenceActivity" /> 
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
     
  </application> 
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</manifest> 

 

 تغییر دهید زیر صورت به main.xmlفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<Button 
android:id="@+id/btnPreferences" 
android:text="Load Preferences Screen" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:onClick="onClickLoad"/> 
<Button 
android:id="@+id/btnDisplayValues" 
android:text="Display Preferences Values" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:onClick="onClickDisplay"/> 
<EditText 
android:id="@+id/txtString" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
<Button 
android:id="@+id/btnModifyValues" 
android:text="Modify Preferences Values" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:onClick="onClickModify"/> 
</LinearLayout> 

 

 تغییر دهید زیر صورت  به mainActivity.java فایل

package com.MehrdadJavidi.usingpreferences; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
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setContentView(R.layout.main); 
} 
public void onClickLoad(View view) { 
Intent i = new Intent("com.MehrdadJavidi.AppPreferenceActivity"); 
startActivity(i); 
} 

 پنجره  کلیک کنید Load Preferences Screen دکمه  بر روی  کنید اجرا F11 برنامه را با

 می کنید preferences screenمشاهده

 

 

checkbox حات به آن های کنید کلیک  های Cheaked  و UnChecked تغییر 

 تغییر دهید. را editText محتوای  شده باز دیالوگ .در کنید کلیک editTextدهید.وبروی 
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 silent  یا آن را در حالت انتخاب ringtoneکلیک کنید شما می توانید را  Ringtones بروی روی

 قرار دهید.

 مشاهده می را .ringtones بیشتر تعداد شما  شد می واقعای اجرا دستگاه اگربرنامه در کنید که توجه

 کردید

 

 می روید بعدی پنجره  کلیک گنید شما به Second Preference Screenبرروی 
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 باز گردید قبل پنجره به  Back button  دکمه فشار دادن با شما

  می توانید از شما preferencesحذف می ش شود( پنجره حافظه طور کامل از کردن ) بهdismiss  برای

 کنید.  استفاده back دکمه

 فولدر  در فایل یک  تغیر می دهید  ,preferencesپنجره   مقادیر شما داد های زمانی که

/data/data/com.MehrdadJavidi.UsingPreferences/shared_prefs   درAndroid emulator کنید  می ایجاد 

فایل  یک کنید  مشاهده ا FileExplorerو  بروید Eclipse در DDMSحالت  آن به مشاهده برای

xml  نامبهcom.MehrdadJavidi.UsingPreferences_preferences.xml وجود دارد 
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 صورت زیر می باشد. به محتوای آن کنید مشاهده فایل را اگرا

<?xml version=’0.1’ encoding=’utf-8’ standalone=’yes’ ?> 
<map> 

<string name=”editTextPref”>[Enter a string here]</string> 

<string name=”ringtonePref”></string> 

</map> 

 توضیحات

میخواهید  که preferencesکه تمام  کردید ایجاد myapppreferences.xmlبه نام   xmlابتدا شما یک فایل  در

 می کنید ذخیره آن در

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<PreferenceScreen 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
<PreferenceCategory android:title="Category 1"> 
<CheckBoxPreference 
android:title="Checkbox" 
android:defaultValue="false" 
android:summary="True or False" 
android:key="checkboxPref" /> 
</PreferenceCategory> 
<PreferenceCategory android:title="Category 2"> 
<EditTextPreference 
android:summary="Enter a string" 
android:defaultValue="[Enter a string here]" 
android:title="Edit Text" 
android:key="editTextPref" /> 
<RingtonePreference 
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android:summary="Select a ringtone" 
android:title="Ringtones" 
android:key="ringtonePref" /> 
<PreferenceScreen 
android:title="Second Preference Screen" 
android:summary="Click here to go to the second Preference Screen" 
android:key="secondPrefScreenPref" > 
<EditTextPreference 
android:summary="Enter a string" 
android:title="Edit Text (second Screen)" 
android:key="secondEditTextPref" /> 
</PreferenceScreen> 
</PreferenceCategory> 

</PreferenceScreen> 

 کردید: ایجاد زیر را موارد در بالا شما

  دو ( گروهcategoriesبرای ) گرو های   انواع  ذخیرهpreferences 

 نام های کلیدی  چک باکس با  دوcheckboxPref and secondEditTextPref 

   یکringtone کلیدی  نام های باringtonePref 

  یکpreference screen  باpreferences اضافی 

ه ب برنامه نویسی  طرق  شما می توانید از کند تعریف می کلید  یک  android:key (attribueصفت ) 

 دهید. تغییر  یا  اداه های دریافتدداشته باشد و  دسترسی آن

 

ها را  بتواند آن تا دهد کاربر نمایش را به preferencesاین  تمام اندروید عامل سیستم  اینکه برای

 کنید  شده استفاده مشتق PreferenceActivityپایه  کلاس که از activity باید از  کند شما ویرایش

 را گیرنده می باشد  ی که در برxmlفایل   کنید و را فراخوانی ()addPreferencesFromResourceسپس متد

 کنید بارگزاری

package com.MehrdadJavidi.usingpreferences; 
 
 
import android.os.Bundle; 
import android.preference.PreferenceActivity; 
public class AppPreferenceActivity extends PreferenceActivity { 
@Override 
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public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
//---load the preferences from an XML file--- 
addPreferencesFromResource(R.xml.myapppreferences); 
} 

} 

  را به preferences را نمایش میدهد که می تمام activity  خاص از  یک نوع PreferenceActivityکلاس 

 intentشی  شما از activity این نماشی برای کاربر نمایش می دهد. سلسله مراتبی به  صورت

 کنید  استفاده زیر صورت به

Intent i = new Intent("com.MehrdadJavidi.AppPreferenceActivity"); 
startActivity(i); 

 می شود ذخیره shared_ prefsفولدر  در اتوماتیک  صورت به preferences گرفته در صورت  تغییرات تمام

 یابی  باز تغییر و را Preferencesمقادیر   برنامه نویسی با چگونه 

 کنیم

مقادیر  سازد قادر می را PreferenceActivity کلاس  که گرفتید یاد شما قبل  قسمت  در

preferences شما مقادیر در برنامه برای استفاده از این  کند  بازیابی و ذخیره  اجرا  زمان در را 

 می دهیم. توضیح  در زیر آن را که  کنید  استفاده SharedPreferencesکلاس  از توانید می

 

 تغییر دهید صورت زیربه  بروید و آن را MainActivity.javaفایل کردیم به ایجاد  قبلا که پروژه در

package com.MehrdadJavidi.usingpreferences; 
 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
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/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
} 
public void onClickLoad(View view) { 
Intent i = new Intent("com.MehrdadJavidi.AppPreferenceActivity"); 
startActivity(i); 
} 
public void onClickDisplay(View view) { 
SharedPreferences appPrefs = 
getSharedPreferences("com.MehrdadJavidi.UsingPreferences_preferences", 
MODE_PRIVATE); 
DisplayText(appPrefs.getString("editTextPref", "")); 
} 
public void onClickModify(View view) { 
SharedPreferences appPrefs = 
getSharedPreferences("com.MehrdadJavidi.UsingPreferences_preferences", 
MODE_PRIVATE); 
SharedPreferences.Editor prefsEditor = appPrefs.edit(); 
prefsEditor.putString("editTextPref", 
((EditText) findViewById(R.id.txtString)).getText().toString()); 
prefsEditor.commit(); 
} 
private void DisplayText(String str) { 
Toast.makeText(getBaseContext(), str, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
} 

 کنید اجرا F11زدن  با  برنامه را

 شود. نمایش داده می مقادیر   کلیک کنید display Preferences values  دکمه  بر روی
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 کنید کلیک Modify Preferences Valuesبر روی   وارد کنید و مقداری EditTextدر 
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 کنید مشاهد جدیدی را مقدار و کلیک کنید  بر روی توانیدمی  حال

 توضیحات

   SharedPreferencesنمونه یک ()getSharedPreferencesمتد  با شما ,  ()onClickDisplayمتد در

اینجا  در که کنید  تعیین باید را xml فایل بدست می آورید. شما یک

com.MehrdadJavidi.UsingPreferences_preferences دریافت متن   می باشد برایpreference, از 

می باشد که شما می خواهید آن  کلیدی کلمه ورودی آن  پارامتر  که  استفاده می شود ()getString متد

 کنید. رادریافت

public void onClickDisplay(View view) { 
SharedPreferences appPrefs = 
getSharedPreferences("com.MehrdadJavidi.UsingPreferences_preferences", 
MODE_PRIVATE); 
DisplayText(appPrefs.getString("editTextPref", "")); 
} 

توسط برنامه   فقط برای بازیابی preferenceفایل در بر گیرنده  تعیین می کند که MODE_PRIVATE ثابت

 شود. باز می شده ایجاد ای که

 ایجاد SharedPreferences در Eidt متد طریق را ازSharedPreferences.Editor شی شما یک ()onClickModifyمتد  در

تغییرات در فایل    ذخیه برای می کنید استفاده ()putString متد شما از ,preference تغییر برای کردید

 استفاده می کنید ()commitمتد شما از

public void onClickModify(View view) { 
SharedPreferences appPrefs = 
getSharedPreferences("com.MehrdadJavidi.UsingPreferences_preferences", 
MODE_PRIVATE); 
SharedPreferences.Editor prefsEditor = appPrefs.edit(); 
prefsEditor.putString("editTextPref", 
((EditText) findViewById(R.id.txtString)).getText().toString()); 
prefsEditor.commit(); 
} 

  Preferencesفایل   برای پیش فرض نام تغییر
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ذخیره شده است  ایجاد و دستگاه بر روی که ها Preferences فرض برای فایل پیش نام که کنید  توجه باید

com.MehrdadJavidi .UsingPreferences_preferences.xml که  میباشدPackagename  قبل از 

روال زیر را  کار  ان دهید برای نام آن را تغییر که می خواهید دارد وجود اوقات  گاهی اما گرفته است قرار  آن

 .میدهیم انجام

 تغییر می دهیم زیر صورت به AppPreferenceActivity.javaفایل 

package com.MehrdadJavidi.usingpreferences; 
 
 
import android.os.Bundle; 
import android.preference.PreferenceActivity; 
import android.preference.PreferenceManager; 
public class AppPreferenceActivity extends PreferenceActivity { 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
PreferenceManager prefMgr = getPreferenceManager(); 
prefMgr.setSharedPreferencesName("appPreferences"); 
//---load the preferences from an XML file--- 
addPreferencesFromResource(R.xml.myapppreferences); 
} 
} 

 

 می تنظیم appPreferences.xmlفایل به  نام  که کردید ایجاد PreferenceManager کلاس  در اینجا شما یک

 کند 

 

 تغییر دهید زیر صورت به MainActivity.javaفایل 

public void onClickDisplay(View view) { 
/* 
SharedPreferences appPrefs = 
getSharedPreferences("net.learn2develop.UsingPreferences_preferences", 
MODE_PRIVATE); 
*/ 
SharedPreferences appPrefs = 
getSharedPreferences("appPreferences", MODE_PRIVATE); 
DisplayText(appPrefs.getString("editTextPref", "")); 
} 
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public void onClickModify(View view) { 
/* 
SharedPreferences appPrefs = 
getSharedPreferences("net.learn2develop.UsingPreferences_preferences", 
MODE_PRIVATE); 
*/ 
SharedPreferences appPrefs = 
getSharedPreferences("appPreferences", MODE_PRIVATE); 
SharedPreferences.Editor prefsEditor = appPrefs.edit(); 
prefsEditor.putString("editTextPref", 
((EditText) findViewById(R.id.txtString)).getText().toString()); 
prefsEditor.commit(); 
} 

 است تغییر کرده به appPreferences.xml نام فایل  کنید مشاهده  تغییرات را شما می توانید

 

 

 

 فایل بر روی سازی ذخیره
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ساده به شکل   چگونه داده های SharedPreferencesشی   با گرفتید که یاد  شما قبل  قسمت  در

name/vale مثال  عنوان کنید به ذخیره  را  ID تلفن و...   یا شما ره  تولد تاریخ و نام 

  متن یک مثال  داشته باشید به عنوان  فایل بر روی ذخیره داده ها  به نیاز  ممکن شما زمان ها

 برنامه نمایش دهید   شعر در

 استفاده کنید  java.ioپکیج  از باید شما کار برای این

 

 

 داخلی حافظه  ذخیره در

 در ادامه نمایید. که ذخیره  دستگاه داخلی حافظه  اطلاعات فایل را در  کاربردی برنامه که است این راه  اولین

 میدهیم. شرح آن را

 ایجد کنید .Filesبه نام پروژه جدید 

 تغییر دهید. را به main.xmlفایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<TextView 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Please enter some text" /> 
<EditText 
android:id="@+id/txtText1" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
<Button 
android:id="@+id/btnSave" 
android:text="Save" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:onClick="onClickSave" /> 
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<Button 
android:id="@+id/btnLoad" 
android:text="Load" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:onClick="onClickLoad" /> 
</LinearLayout> 

 

 زر تغییر دهید صورت  MainActivity.javaفایل به

package com.MehrdadJavidi.files; 
 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.io.OutputStreamWriter; 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
EditText textBox; 
static final int READ_BLOCK_SIZE = 100; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
textBox = (EditText) findViewById(R.id.txtText1); 
} 
public void onClickSave(View view) { 
String str = textBox.getText().toString(); 
try 
{ 
FileOutputStream fOut = 
openFileOutput("textfile.txt", 
MODE_WORLD_READABLE); 
OutputStreamWriter osw = new 
OutputStreamWriter(fOut); 
//---write the string to the file--- 
osw.write(str); 
osw.flush(); 
osw.close(); 
//---display file saved message--- 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"File saved successfully!", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
//---clears the EditText--- 
textBox.setText(""); 
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} 
catch (IOException ioe) 
{ 
ioe.printStackTrace(); 
} 
} 
public void onClickLoad(View view) { 
try 
{ 
FileInputStream fIn = 
openFileInput("textfile.txt"); 
InputStreamReader isr = new 
InputStreamReader(fIn); 
char[] inputBuffer = new char[READ_BLOCK_SIZE]; 
String s = ""; 
int charRead; 
while ((charRead = isr.read(inputBuffer))>0) 
{ 
//---convert the chars to a String--- 
String readString = 
String.copyValueOf(inputBuffer, 0, 
charRead); 
s += readString; 
inputBuffer = new char[READ_BLOCK_SIZE]; 
} 
//---set the EditText to the text that has been 
// read--- 
textBox.setText(s); 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"File loaded successfully!", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
catch (IOException ioe) { 
ioe.printStackTrace(); 
} 
} 
} 
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 کنید  اجرا F11 برنامه را با

کنید و  وارد EditView متنی در

 بزنید راSaveدکمه 

شده شما  ذخیره  موفقیت متن با 

 با  پیغام می تونید یک

 File saved“ عنوان به Toastکلاس 

successfully کنید مشاهده 

کلیک  Loadدکمه   بر روی حال

 کنید

 

 

 

 

 

 توضیحات

متد  کنید شما با  استفاده FileOutputStreamکلاس  تواندی از شما می  متنی فایل بر روی ذخیر برای

openFileOutput() ثابت  با این جا  شما در کنید مشخص را آن حالت  و فایل نام می توانید

MODE_WORLD_READABLE خواندن قابل دیگر برنامه های تمام توسط  فایل این  کردید که تعیین  

 باشد.
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FileOutputStream fOut = 
openFileOutput("textfile.txt", 

);MODE_WORLD_READABLE 

 فقط  که  کنید استفاده MODE_PRIVATEشما می توانید  MODE_WORLD_READABLEثابت   به جای

 ه وداشت وجود  قبلا  اگر فایل باشد دسترسی قابل  است کرده  که آن را ا یجاد توسط برنامه ای

و  کیند استفادهMODE_APPEND می توانید از کنید اضافه  به اخر ان می خواهید

MODE_WORLD_WRITEABLEمی باشد. نوشتن قابل برنامه ها  تمام توسط 

 استفاده OutputStreamWriterتوانید از  شما می بایتی صورت به متن کاراکتر های  تمام ذخیره  برای

 کنید ارسال FileOutputStream آن به شی یک و  که کنید

OutputStreamWriter osw = new 
OutputStreamWriter(fOut); 

 مطمئتن شوید اینکه شما برای کنید استفاده متن در آن ذخیره برای()writeمتد  می توانید از شما

هم   اخر در و استفاده می کنید ()flushمتد   نوشته شده در فایل ذخیره شود از اطلاعت  تمام که

 استفاده می کنید ()closeاز متد  فایل بستن  برای

osw.write(str); 
osw.flush(); 
osw.close(); 

 InputStreamReader همراه با FileInputStreamکلاس شما از فایل محتوای خواند  برای

 استفاده می کنید

 

FileInputStream fIn = 
openFileInput("textfile.txt"); 
InputStreamReader isr = new 
InputStreamReader(fIn); 

 خوانده کاراکتری 122بلاک های   آن را در خواندن نمی دانید شما را برای فایل  سایز که انجا  از 

 کنید ذخییر ه می  String و در

while ((charRead = isr.read(inputBuffer))>0) 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

388 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

{ 
//---convert the chars to a String--- 
String readString = 
String.copyValueOf(inputBuffer, 0, 
charRead); 
s += readString; 
inputBuffer = new char[READ_BLOCK_SIZE]; 
} 

   اگر  شود خواند که باید های کاراکتر تعداد  تعیین می کند InputStreamReaderدر ()readمتد 

 رسیده است  فایل  انتهای به یعنی  بود  -1

فایل   مشاهده می کنید طور که همان   بروید DDMSقسمت  به انجام دادید برنامه را تست زمانیکه

  شده است ایجادdata/data/ com.MehrdadJavidi.Files/files/ صورت به برنامه پوشه  در

       

 

 

 (SDCARTخارجی ) حافظه ذخیره بر رو
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 رهذخی  اندروید دستگاه داخلی حافظه  بر روی چگونه فایل را  که گرفتید یاد قبل  قسمت  در

 است ممکن زیرا کنید ذخیره خارجی  حافظه  در آن را نیاز دارید که شما اوقات  گاهی کنید

فایل  می توانید کار شما بیشتری دارد. با این فضای sdCard  همچنین باشد و زیاد فایل حجم

 کاربران. به دیگ و دادن آن sd Card جابه  با بگذارید اشتراک به  کاربران دیگر بین

 

 تغییر دهید. زیر صورت به آن را mainActivity فایل و  رفته  قبلی پروژه به

package com.MehrdadJavidi.files; 
 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.io.OutputStreamWriter; 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Environment; 
import android.view.View; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
EditText textBox; 
static final int READ_BLOCK_SIZE = 100; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
textBox = (EditText) findViewById(R.id.txtText1); 
} 
 
 
public void onClickSave(View view) { 
String str = textBox.getText().toString(); 
try 
{ 

//---SD Card Storage--- 
File sdCard = Environment.getExternalStorageDirectory(); 
File directory = new File (sdCard.getAbsolutePath() + 
"/MyFiles"); 
directory.mkdirs(); 
File file = new File(directory, "textfile.txt"); 
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FileOutputStream fOut = new FileOutputStream(file); 
/* 
FileOutputStream fOut = 
openFileOutput("textfile.txt", 
MODE_WORLD_READABLE); 
*/ 
OutputStreamWriter osw = new 
OutputStreamWriter(fOut); 
//---write the string to the file--- 
osw.write(str); 
osw.flush(); 
osw.close(); 
//---display file saved message--- 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"File saved successfully!", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
//---clears the EditText--- 
textBox.setText(""); 
} 
catch (IOException ioe) 
{ 
ioe.printStackTrace(); 
} 
} 
 
 
 
 
 
public void onClickLoad(View view) { 
try 
{ 
FileInputStream fIn = 
openFileInput("textfile.txt"); 
InputStreamReader isr = new 
InputStreamReader(fIn); 
char[] inputBuffer = new char[READ_BLOCK_SIZE]; 
String s = ""; 
int charRead; 
while ((charRead = isr.read(inputBuffer))>0) 
{ 
//---convert the chars to a String--- 
String readString = 
String.copyValueOf(inputBuffer, 0, 
charRead); 
s += readString; 
inputBuffer = new char[READ_BLOCK_SIZE]; 
} 
//---set the EditText to the text that has been 
// read--- 
textBox.setText(s); 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"File loaded successfully!", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
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} 
catch (IOException ioe) { 
ioe.printStackTrace(); 
} 
} 
} 

 

 بر می را SD Card کامل مسیر کردید که استفاده ()getExternalStorageDirectory متد  از شما  بالا کد  در

  سپس شما می باشد Android emulator برای /sdcard /mntو واقعی دستگاه برای sdcard/معمولا   که گرداند

 ذخیر ه می کنید  در آن را  سپس فایل ایحاد می کنید و MyFilesپوشه 

 می کنید عمل صورت زیر  محتوا به  یابی باز برای

public void onClickLoad(View view) { 
try 
{ 
//---SD Storage--- 
File sdCard = Environment.getExternalStorageDirectory(); 
File directory = new File (sdCard.getAbsolutePath() + 
"/MyFiles"); 
File file = new File(directory, "textfile.txt"); 
FileInputStream fIn = new FileInputStream(file); 
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fIn); 
/* 
FileInputStream fIn = 
openFileInput("textfile.txt"); 
InputStreamReader isr = new 
InputStreamReader(fIn); 
*/ 
char[] inputBuffer = new char[READ_BLOCK_SIZE]; 
String s = ""; 
int charRead; 
while ((charRead = isr.read(inputBuffer))>0) 
{ 
//---convert the chars to a String--- 
 String readString =String.copyValueOf(inputBuffer, 0, 
charRead); 
s += readString; 
inputBuffer = new char[READ_BLOCK_SIZE]; 
} 
//---set the EditText to the text that has been 
// read--- 
textBox.setText(s); 
Toast.makeText(getBaseContext(), 
"File loaded successfully!", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 
catch (IOException ioe) { 
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ioe.printStackTrace(); 
} 
} 

 

 

  WRITE_EXTERNAL_STORAGE عنوان  با permissionباید  خارجی  فایل در ذخیره  که شما برای کنید توجه 

 کیند اضافه AndroidManifest.xmlفایل  در

<?xml version=“0.1“ encoding=“utf-8“?> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  package="com.MehrdadJavidi.files" 
  android:versionCode="1" 
  android:versionName="1.0" > 
 
  <uses-sdk 
    android:minSdkVersion="14" 
    android:targetSdkVersion="14" /> 
  <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.MehrdadJavidi.files.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> 

 

 شده است ذخیره /MyFiles/ /mnt/sdcardفایل در  کنید مشاهده می که طور همان
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 ذخیره داده ها نحوه ای بهترین  انتخاب 

 ذخیره و SharedPreferencesذخیر ه داده ها با استفاده از برای دو روش  شما قبلی های قسمت  در

 گرفتید یاد را خارجی داخلی و حافظه بروی

 راهنمایی می کنیم : شما را کنیم در اینجا استفاده ذخیره  کدام یک را برای

  اساس  بر شما اگر داده هایname/value شما از  می باشدSharedPreferences به  کنید استفاده

 آخرین زمان ولدت تاریخ و پس زمینه رنگ  کاربری و نام خواهید ما می  اگر  عوان مثال

LOGIN کم می باشد شما استفاده کنید. اگر حجم داده های گزینه این از کنید ذخیره را 

 گزینه می باشد .  بهترین این



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

394 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 هگزین داخلی حافظه  استفاده از سازی موقت داده های داشته باشد ذخیره به  نیاز اگر شما 

 ایشنم برای وب  تصویر از  یک دریافت به  نیاز شما برنامه عنوان مثال می باشد به خوبی

شما  مثال دیگر میباشد. به عنوان خوبی حل راه حافظه داخلی ذخیره بر روی  را دارد که

داشته باشد  شدن اجرا به همان جا شروع از  برنامه تا کنید را ذخیره دارید داد های نیاز

 گزینه مناسبی می باشد داخلی حافظه  استفاده از

 بگذارید به اشتراک به کاربران  بین وجود دارد که شما می خواهید داده های  زمان های 

ذخیره می کند و شما   کاربر رفته را که های مکان  شما برنامه نوشته اید که  مثال  عنوان

 SD card شما می توانید از کار  برای این بگذارید اشتراک به  کاربران آن را بین می خواهید

 کنید استفاده اطلاعات ذخیره برای

 

 استاتیک  منابع استفاده از

  برنامه  به فایلی را فایل های داینامیک کنید شما نیاز داربد  ایجاد تصمیم به  قبل از این که شما

 راهنما به یک می خواهد شما مثال عنوان کنید. به استفاده از آن اجرا  زمان تا در کنید اضافه

  برا ی راهنمایی و نشان  کاربر به را پیام های  برنامه اجرا  زمان درتا  کنید اضافه خود  برنامه

 باشد  کاربر

فولدر   نیاز می توانید صورت )در res/rawفولدر   نظر را در مورد فایبل  می توانید شما کار برای این

 کرده ایم. ایجاد textFile.txt یک فایل به عنوان شکا کنید در کنید( اضافه اضافه هم
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می  Activityکلاس  از استفاده می کنید)یک متد ()getResources از متد این فایل شما برای استفاده از

  بر گرداند برای برای ()openRawResourceمتد  سپس از بر می گرداند و Resourcesکه یک شی  باشد (

 استفاده می کنید میباشد res/rawفایلی که در 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.InputStream; 

public class FilesActivity extends Activity { 

EditText textBox; 

static final int READ_BLOCK_SIZE = 011; 

/** Called when the activity is first created. */ 

@Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

textBox = (EditText) findViewById(R.id.txtText0); 

InputStream is = this.getResources().openRawResource(R.raw.textfile); 

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is)); 

String str = null; 

try { 

while ((str = br.readLine()) != null) { 

Toast.makeText(getBaseContext(), 

str, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

is.close(); 

br.close(); 

} catch (IOException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

} 
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 دیتابیس  استفاده از ایجاد و

  برای قدیمی  راه یک موجود  تکنو لوژ های تمام  کرده اید  مشاهده  حال تا که طور  همان

  (Realation Dateارتباطی ) داده های ذخیره  برای داده ها دارند. ای از مجموع ذخیره

  تحاناتام  شما می خواهید نتایج اگر  به عنوان مثال می باشد. کارامد  بسیار  دیتابیس  استفاده از

ما ش زیرا می باشد کارا مد  بسیار دیتابیس  استفاده از  کنید ذخیره  مدرسه را یک دانش آموزان

از  استفاده  علاوه بر این  تعیین کنید  دانش آموزان  بازیابی های را برای queryمی توانید 

 محموعه از  بین رابط  از استفاده از با داده ها را سازی یکپارچه تا   سازد می قادر شما دیتابیس

 در آورید. اجرا داده ها به

  خود  کاربردی  برنامه  برای  شما کند. دیتابیس که استفاده می SQLite   دیتابیس  اندروید از

 ارند.ند آن دسترسی به برنامه دیگر دسترسی و قابل برنامه همان طریق از فقط  می کنید ایجاد

 برایSQLite  دیتابیس یک برنامه نویسی می توان باچگونه  که گیرید می یاد شما  بخش این  در

 ی کنیدم ایجاد  برنامه نویسی طریق از شما دیتابیسی که  اندروید برای کرد کاربردی ایجاد برنامه

 ذخیره می شود data/data/<package_name>/databases/در مسیر  همیشه

 

  DBAdapterکنند کلاس کمک ایجاد

 کننده می باشد که از پیچیدگی کمک کلاس  یک  ایجاد  دیتابیس کار با  خوب برای تمرین یک

 این آن را فراخوانی کنید از متد های  کافی شما  جلوگیری می کند و  دسترسی به داده های های

 این که کنید می ایجاد DBAdapter به نام کمک کننده کلاس شما یک  برنامه بخش از در این رو

 استفاده می کنید Sqliteدیتابیس  و از بسته و -باز  -  ایجاد  را دیتابیس کلاس
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 می باشد و .contactsبه نام  که دارای جدولی ایجاد می کنید MyDBدیتابیسی به نام  مثال شما در این

 زیر شکل دارد مانندid, name, , email_به نام  ستون  8  جدول این

 

 

 کنید.Databases ایجاد جدیدی به نام پروژه

 کنید ایجاد DBAdapter به نام جدیدی کلاس

 نمایید. وارد  را زیر دستورات DBAdapter.javaفایل  در

package com.MehrdadJavididatabases; 
 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.SQLException; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
import android.util.Log; 
public class DBAdapter { 
static final String KEY_ROWID = "_id"; 
static final String KEY_NAME = "name"; 
static final String KEY_EMAIL = "email"; 
static final String TAG = "DBAdapter"; 
static final String DATABASE_NAME = "MyDB"; 
static final String DATABASE_TABLE = "contacts"; 
static final int DATABASE_VERSION = 1; 
static final String DATABASE_CREATE = 
"create table contacts (_id integer primary key autoincrement, " 
+ "name text not null, email text not null);"; 
final Context context; 
DatabaseHelper DBHelper; 
SQLiteDatabase db; 
public DBAdapter(Context ctx) 
{ 
this.context = ctx; 
DBHelper = new DatabaseHelper(context); 
} 
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private static class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper 
{ 
DatabaseHelper(Context context) 
{ 
super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 
} 
@Override 
public void onCreate(SQLiteDatabase db) 
{ 
try { 
db.execSQL(DATABASE_CREATE); 
} catch (SQLException e) { 
e.printStackTrace(); 
} 
} 
@Override 
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) 
{ 
Log.w(TAG, "Upgrading database from version " + oldVersion + " to " 
+ newVersion + ", which will destroy all old data"); 
db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS contacts"); 
onCreate(db); 
} 
} 
//---opens the database--- 
public DBAdapter open() throws SQLException 
{ 
db = DBHelper.getWritableDatabase(); 
return this; 
} 
//---closes the database--- 
public void close() 
{ 
DBHelper.close(); 
} 
//---insert a contact into the database--- 
public long insertContact(String name, String email) 
{ 
ContentValues initialValues = new ContentValues(); 
initialValues.put(KEY_NAME, name); 
initialValues.put(KEY_EMAIL, email); 
return db.insert(DATABASE_TABLE, null, initialValues); 
} 
//---deletes a particular contact--- 
public boolean deleteContact(long rowId) 
{ 
return db.delete(DATABASE_TABLE, KEY_ROWID + "=" + rowId, null) > 0; 
} 
//---retrieves all the contacts--- 
public Cursor getAllContacts() 
{ 
return db.query(DATABASE_TABLE, new String[] {KEY_ROWID, KEY_NAME, 
KEY_EMAIL}, null, null, null, null, null); 
} 
//---retrieves a particular contact--- 
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public Cursor getContact(long rowId) throws SQLException 
{ 
Cursor mCursor = 
db.query(true, DATABASE_TABLE, new String[] {KEY_ROWID, 
KEY_NAME, KEY_EMAIL}, KEY_ROWID + "=" + rowId, null, 
null, null, null, null); 
if (mCursor != null) { 
mCursor.moveToFirst(); 
} 
return mCursor; 
} 
//---updates a contact--- 
public boolean updateContact(long rowId, String name, String email) 
{ 
ContentValues args = new ContentValues(); 
args.put(KEY_NAME, name); 
args.put(KEY_EMAIL, email); 
return db.update(DATABASE_TABLE, args, KEY_ROWID + "=" + rowId, null) > 0; 
} 
} 

 

 توضیحات

نید ک ایجاد دیتابیسی که می خواهید جدول در فیلد های برابررا که  برای را های ثابت  ابتدا شما

 میباشد

static final String KEY_ROWID = "_id"; 
static final String KEY_NAME = "name"; 
static final String KEY_EMAIL = "email"; 
static final String TAG = "DBAdapter"; 
static final String DATABASE_NAME = "MyDB"; 
static final String DATABASE_TABLE = "contacts"; 
static final int DATABASE_VERSION = 1; 
static final String DATABASE_CREATE = 
"create table contacts (_id integer primary key autoincrement, " 
+ "name text not null, email text not null);"; 

 دیتابیس جدول در ساخت  برای SQL  دستور  شامل DATABASE_CREATEثابت   اینجا در

MyDBمی باشد می  
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 مشتق SQLiteOpenHelperکلاس که از کرده اید تعریف   محلی کلاس یک شما, DBAdapterکلاس   در 

 ادیتابیس ر  نسخه های مختلف   و دیتابیس ساخت  تا می کند کمک کلاس این که  شده است

 کنید. کنترل

 کردید override را onCreate() and onUpgradeمتد های  خاص شما  طور به

public DBAdapter(Context ctx) 
{ 
this.context = ctx; 
DBHelper = new DatabaseHelper(context); 
} 
private static class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper 
{ 
DatabaseHelper(Context context) 
{ 
super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 
} 
@Override 
public void onCreate(SQLiteDatabase db) 
{ 
try { 
db.execSQL(DATABASE_CREATE); 
} catch (SQLException e) { 
e.printStackTrace(); 
} 
} 
@Override 
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) 
{ 
Log.w(TAG, "Upgrading database from version " + oldVersion + " to " 
+ newVersion + ", which will destroy all old data"); 
db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS contacts"); 
onCreate(db); 
} 
} 

 ()onUpgrade می کند و متد ایجاد نداشته باشد وجود که صورتی در جدیدی را دیتابیس ()onCreate متد

ثابت   کردن چک با کار شود اینUpgrade به نیازدارد تا  دیتابیس  زمانی فروخوانی می شود که

DATABASE_VERSION متد توانید در سادگی می به شود که شما می در متد کاربردن به وonUpgrade() به 

 کنید. مجدد ایجاد و حذف  جدول را  و کار ببرید
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 اضافه کردن  همجین و سدیتابی بستن و  نردباز ک  دیگر را برای متد های  توانید می شما

 کیند. فتعری در د یتابیس جدول  ادیرمق گرداند باز و ویرایش

public DBAdapter open() throws SQLException 
{ 
db = DBHelper.getWritableDatabase(); 
return this; 
} 
//---closes the database--- 
public void close() 
{ 
DBHelper.close(); 
} 
//---insert a contact into the database--- 
public long insertContact(String name, String email) 
{ 
ContentValues initialValues = new ContentValues(); 
initialValues.put(KEY_NAME, name); 
initialValues.put(KEY_EMAIL, email); 
return db.insert(DATABASE_TABLE, null, initialValues); 
} 
//---deletes a particular contact--- 
public boolean deleteContact(long rowId) 
{ 
return db.delete(DATABASE_TABLE, KEY_ROWID + "=" + rowId, null) > 0; 
} 
//---retrieves all the contacts--- 
public Cursor getAllContacts() 
{ 
return db.query(DATABASE_TABLE, new String[] {KEY_ROWID, KEY_NAME, 
KEY_EMAIL}, null, null, null, null, null); 
} 
//---retrieves a particular contact--- 
public Cursor getContact(long rowId) throws SQLException 
{ 
Cursor mCursor = 
db.query(true, DATABASE_TABLE, new String[] {KEY_ROWID, 
KEY_NAME, KEY_EMAIL}, KEY_ROWID + "=" + rowId, null, 
null, null, null, null); 
if (mCursor != null) { 
mCursor.moveToFirst(); 
} 
return mCursor; 
} 
//---updates a contact--- 
public boolean updateContact(long rowId, String name, String email) 
{ 
ContentValues args = new ContentValues(); 
args.put(KEY_NAME, name); 
args.put(KEY_EMAIL, email); 
return db.update(DATABASE_TABLE, args, KEY_ROWID + "=" + rowId, null) > 0; 
} 
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کلاس   که کنید فکر طور این بر می گردداند query برای را Cursorمقادیر   کلاس که کنید توجه 

Cursor از نتایج محموعه یک به اشاره query دارد. دیتابیس های 

  مدیریت ستون ها را  و سطر های بر روی ها کار بسیار  تا می سازد قادر شما Cursor کلاس استفاد از

 کنید

 سازد قادر می شما را ()put متد استفاده می کنید name/value مقادیر برای ContentValues کلاس از شما

 اضافه کنید.   متفاوت  نوع داده های با های key تا

 

 کردید DBAdapterایجاد  نمونه از شما یک DBAdapterکلاس  توسط  برنامه دیتابیس  ساخت برای

public DBAdapter(Context ctx) 
{ 
this.context = ctx; 
DBHelper = new DatabaseHelper(context); 
} 

 می کند ایجاد دیتابیس ساخت برای DatabaseHelper کلاس از نمونه یک DBAdapterسازنده  که این

DatabaseHelper(Context context) 
{ 
super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 
}} 

 

 

 

  DataBaseاستفاده از 
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مت قس  کنید در استفاده دیتابیس برای آن که از است لازم  حال کردید ایجاد کلاس DBAdapter شما

های که  عملیات دهید را انجام )CRUD )create, read, update and delete چکونه  گیرید که می یاد زیر شما

 دیتابیس انجام می شود. با

 

  Contacts اضافه کردن

 (سعملیات اضافه کردن در دیتابی کنید) اضافه contactچگونه یک  شرح می دهیم که در ادامه

 تغیر دهید  صورت زیر به MainActivity.java فایل رفته و قبل  پروژه به

package com.MehrdadJavididatabases; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
DBAdapter db=new DBAdapter(this); 
 
//---add a contact--- 
db.open(); 
long id = db.insertContact("Mehrdad Javidi", "Android@Ably.ir"); 
id = db.insertContact("Ali Javidi", "ali@ Ably.ir"); 
db.close(); 
} 
} 

 

 

 توضیحات

 کردید. ایجاد DBAdapterکلاس  یک نمونه از در اینجا شما
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DBAdapter db = new DBAdapter(this); 

 را بر -1صورت  غیر این بر می گرداند در را IDسطر جدید یک   درج صورت در ()insertContactمتد  

 می گرداند

 شده را مشاهده کنید ایجاد  دیتابیس می توانید ,DDMS شما در

 

 

 

 

 

 جدول( سطر های  )تمام Contacts تمام  بر گرداندن
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 می استفاده DBAdapter کلاس  در ()getAllContacts از متد های جدول Contact تمام بر گردان برای

 کنیم

 می دهیم تغییر  صورت زیر به Main/activity.java فایل

package com.MehrdadJavididatabases; 
 
 
import android.app.Activity; 
import android.database.Cursor; 
import android.os.Bundle; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
DBAdapter db=new DBAdapter(this); 
 
//---add a contact--- 
//db.open(); 
//long id = db.insertContact("Mehrdad Javidi", "Android@Ably.ir"); 
//id = db.insertContact("Ali Javidi", "ali@ Ably.ir"); 
//db.close(); 
db.open(); 
Cursor c = db.getAllContacts(); 
if (c.moveToFirst()) 
{ 
do { 
DisplayContact(c); 
} while (c.moveToNext()); 
} 
db.close(); 
} 
public void DisplayContact(Cursor c) 
{ 
Toast.makeText(this, 
"id:" + c.getString(0) +"\n" + 
"Name:" + c.getString(1) +"\n" + 
"Email:" + c.getString(2), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
} 
} 
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را نمایش می  ها Contactتمام  اطلاعت Toast کلاس کنید با استفاده از  اجرا F11برنامه را با 

 دهیم
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 توضیحات

 نتیجه یک را بر می می گرداند  شده در دیتابیس  ذخیره های contactتمام  ()getAllContacts متد

 اگر کنید استفاده ()moveToFirstمتد  باید از شما ها contactتمام  نمایش  برای می باشد Cursorشی 

جزئیات آن را با متد   سپس شما  دارد وجود سطر یک حداقل این که یعنی  بود موفقیت آمیز

DisplayContact() نمایش میدهید 

 

 سطر( )یک  contact فقط یک بازگردانی

 آن . ,IDاستفاده  با contactباز گرداند یک 

 میدهید انجام را کار این DBAdapterکلاس  در ()getContact متد

 تغییر دهید زیر صورت به MainActiviy.java فایل

@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

DBAdapter db = new DBAdapter(this); 

/* 

//---add a contact--- 

... 

//--get all contacts--- 

... 

db.close(); 

*/ 

//---get a contact--- 

db.open(); 

Cursor c = db.getContact(2); 

if (c.moveToFirst()) 

DisplayContact(c); 

else 

Toast.makeText(this, “No contact found”, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

db.close(); 

} 
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 مناسب پیغام صورت این غیر  در نمایش میدهید  آن را پیدا شدن صورت کنید در  اجرا  برنامه را

 نمایش داده می شود.

 توضیحات

 ان را می دهید. که در اینجا ID بر می گرداند شما  ID توسط  را contact یک ()getContact متد

 دادید را 0شما 

Cursor c = db.getContact(1); 

 جزئیات آن نمایش میدیم.  ()DisplayContactمتد  توسط بر می گرداند که Cursor یک شی که در اینجا

 Contactرسانی  روز به

 استفاده می کنید DBAdapterکلاس   در ()updateContactمتد  خاص از  contactیک  رسانی بروز برای

 می کند دریافت را  Id  که

 زیر تغیر دهید به صورت DatabasesActivity.java فایل

@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

DBAdapter db = new DBAdapter(this); 

/* 

//---add a contact--- 

... 

//--get all contacts--- 

... 

//---get a contact--- 

... 

db.close(); 

*/ 

//---update contact--- 

db.open(); 

if (db.updateContact(1, “Wei-Meng Lee”, “weimenglee@gmail.com”)) 

Toast.makeText(this, “Update successful.”, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

else 

Toast.makeText(this, “Update failed.”, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

db.close(); 

} 

 نیدمی ک مناسبی دریافت رسانی پیغام روز به بودن موفقیت آمیز صورت  برنامه را اجرا کنید در
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 توضیحات

 متد یک می کند این رسانی روز  به را contact جزئیات DBAdapterکلاس  در ()updateContact  متد 

را  False این صورت غیر در Trueبودن  موفقیت با صورت  بر می گرداند در را Booleanمقدار 

 بر می گرداند

 contactحذف کردن 

 استفاده می کنید DBAdapterکلاس  در ()deleteContactمتد  از contactکردن   حذف برای

 کند می دریافت را ID که

 

 زیر تغییر دهید صورت به DatabasesActivity.javaفایل 

@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

DBAdapter db = new DBAdapter(this); 

/* 

//---add a contact--- 

... 

//--get all contacts--- 

... 

//---get a contact--- 

... 

//---update contact--- 

... 

db.close(); 

*/ 

//---delete a contact--- 

db.open(); 

if (db.deleteContact(1)) 

Toast.makeText(this, “Delete successful.”, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

else 

Toast.makeText(this, “Delete failed.”, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

db.close(); 

} 

 حذف نمایش میدهد بودن کوفقیت آمیز به منزله پیغام کنید یک اجرا برنامه را

 توضیحات
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 حذف می کند  را contact اساس آن کندو بر می را دریافت IDیک  ()deleteContact متد 

 بر می گرداند Boolean مقدار و یک 

 

 

Upgrading دیتابیس کردن 

یر تغی را جدول ساختار  کنید یا اضافه جداول شما ممکن است دیتابس  و استفاده از ایجاد بعد از

 کنید اضافه  جدول به ستون های را  یا دهید

  اینجا از مثال در عنوان تغییر دهید به  بالاتر  مقدار به DATABASE_VERSIONثابت   شما کار برای این

 تغییر دهید. 0  به 1

public class DBAdapter { 
static final String KEY_ROWID = “_id”; 

static final String KEY_NAME = “name”; 

static final String KEY_EMAIL = “email”; 

static final String TAG = “DBAdapter”; 

static final String DATABASE_NAME = “MyDB”; 

static final String DATABASE_TABLE = “contacts”; 

static final int DATABASE_VERSION = 2; 

 

 

 کنید  مشاهده می  را زیر پیغام LogCat در پنجره کنید شما می اجرا  برنامه را وقتی

DBAdapter(8715): Upgrading database from version 0 to 1, which 
will destroy all old data 

 کردید. اضافه  در آن جدیدی جدول کردید و حذف را دیتابیس جدول  سادگی  به بالا شما در

 می کنید. جدول را حذف  سپس ایجاد می کنید Backup  یک  ابتدا  واقعیت شما  ولی در

 

 بالا را     غير    فعال   کنيد   در  غير   این   صورت حذف  جدول   با   خطا   مواجه می شود Deleteقبل از  اجرای     دستور  
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 نویسی  کد نیاز به  بدون و قبل از دیتابیس  ساخت

 می کنید و این ایجاد نویسی کد به  نیاز بون و  برنامه اجرای قبل از  را جدول  واقعیت شما  در

 کارامد تر می باشد کار بسیار

 

 این که SQLite Database Browserوجود دارد به نام  افزار نرم  از قبل یک SQLiteدیتابیس   برای ساخت

 کنید دانلود آدرس زیر از توانید آن را می انجام میدهد. که شما را کار

http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/ 

 

گرافیکی جدول  رابط صورت  شما می توانید به  نصب کردید را SQLite Database Browser  زمانی که

Contact کنید ایجاد را 
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 کنید اضافه آن به هم می توانید رکورد های

 

 کنید  برنامه استفاده است که ان را در آن بعدی قدم

 

 Drog) کنید و رها بکشید assets فولدر  کردید را در ایجاد که دیتابیسی و  بروید  قبلی پروژه به

and Drop). 
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 دهید تغییر زیر صورت به DatabasesActivity.java فایل

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import android.app.Activity; 

import android.database.Cursor; 

import android.os.Bundle; 

import android.widget.Toast; 

public class DatabasesActivity extends Activity { 

/** Called when the activity is first created. */ 

@Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

DBAdapter db = new DBAdapter(this); 

try { 

String destPath = “/data/data/” + getPackageName() + 

“/databases”; 

File f = new File(destPath); 

if (!f.exists()) { 

f.mkdirs(); 

f.createNewFile(); 

//---copy the db from the assets folder into 

// the databases folder--- 

CopyDB(getBaseContext().getAssets().open(“mydb”), 

new FileOutputStream(destPath + “/MyDB”)); 

} 

} catch (FileNotFoundException e) { 

e.printStackTrace(); 

} catch (IOException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

//---get all contacts--- 

db.open(); 

Cursor c = db.getAllContacts(); 

if (c.moveToFirst()) 

{ 

do { 

DisplayContact(c); 

} while (c.moveToNext()); 

} 

db.close(); 

} 

public void CopyDB(InputStream inputStream, 

OutputStream outputStream) throws IOException { 

//---copy 1K bytes at a time--- 

byte[] buffer = new byte[1521]; 

int length; 

while ((length = inputStream.read(buffer)) > 5) { 

outputStream.write(buffer, 5, length); 

} 

inputStream.close(); 

outputStream.close(); 

} 

public void DisplayContact(Cursor c) 

{ 

 توجه  کنيد   نام  فایل  باید   حتما  باید  با  حروف کوچک باشد
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Toast.makeText(this, 

“id: “ + c.getString(1) + “\n” + 

“Name: “ + c.getString(0) + “\n” + 

“Email: “ + c.getString(1), 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

} 

} 

 

 شود کپی می /data/data/net.learn1develop.Databases/databases/مسیر   به mydb فایل کنید اجرا برنامه را

 توضیحات

 یم کپی دیگر مکان به مکان یک را از دیتابیس یک کردید که ایجاد ()CopyDBبه نام  متد  شما یک

 کند.

public void CopyDB(InputStream inputStream, 
OutputStream outputStream) throws IOException { 

//---copy 0K bytes at a time--- 

byte[] buffer = new byte[0114]; 

int length; 

while ((length = inputStream.read(buffer)) > 1) { 

outputStream.write(buffer, 1, length); 

} 

inputStream.close(); 

outputStream.close(); 

} 

می  مقصد در OutputStream مبدا را می خواند. سپس با شی فایل InputStream شی که است نکته این

     /data/data/net.learn1develop.Databases/databases/ به assetsفولدر   در شود فایل می اجرا  برنامه نویسید زمانی که

 می شود  کپی

try { 
String destPath = “/data/data/” + getPackageName() + 

“/databases”; 

File f = new File(destPath); 

 
if (!f.exists()) { 

f.mkdirs(); 

f.createNewFile(); 

//---copy the db from the assets folder into 

// the databases folder--- 

CopyDB(getBaseContext().getAssets().open(“mydb”), 

new FileOutputStream(destPath + “/MyDB”)); 

} 

} catch (FileNotFoundException e) { 

e.printStackTrace(); 

} catch (IOException e) { 

e.printStackTrace(); 
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} 

 قبلی  داده های کپی می شود و به پوشه  دیتابیس در  کنیدمی  اجرا را بر نامه زمان که شما هر

 کنید حذف  را دیتابیس کار ای ن جلوگیر ی از  برای می وشد حذف

 

 خلاصه

 ساده از  داده ای ذخیر ه شده اید بای ها اشنا داده ذخیر ه  ها برای انواع راه  شما با در این فصل

SharedPreferences در اخر   و می کنید استفاده فایل  شما از بزرگ داده هایبرای  استفاده می کنید

 کنید می استفاده دیتابیس  به عنوان آمد کار  راه یک  ساختار از دارای برای داده های هم

 

 کاربردی برنامه همین توسط فقط  SharedPreferences , SQLite توسط شده  ایجاد عناصر که کنید توجه

 نمی باشند .shareableاشتراک  قابل دیگر عبارت است به دستررس قابل  کرده اند ایجاد که آنها را

  بعد فصل در بیشتر را جزئات میکنید که  استفاده content providerشما از  استفاده همزمان برای

 شرح می دهیم.
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 تمرین

  چگونه می توانpreferences  درactivity  نمایش داد 

 مسیر  آنها می توان با که متد های نامexternal storage  بدست  خارجی را در دستگاه حافظه

 ببرید. اورد را نام

 نام external storage نام ببرید خارجی را  حافظه به دسترسی برای 

 

 

 گرفته باشد فصل یاد شما باید در این چیز های كه

 توضیحات عنوان

 SharedPreferencesبا استفاده از  ذخیره دادههای ساده

 ها برنامه activityاشتراک داده ها بین 

 کاربردی

 ()getSharedPreferencesبا استفاده از 

 FileOutputStream andاستفاده از کلاس های   فایل ذخیره در

OutputStreamReader 
 FileInputStream and کلاس های استفاده از در از فایل خواندن

InputStreamReader 
  مسیر که  ()getExternalStorageDirectory متد استفاده از خارجی حاقفظه  ذخیره در

 را بر می گرداند  خارجی  حافظه

 Resourcesدر شی  ()penRawResource متد استفاده از res/rawفولدر   دسترسی به فایل در

 SQLiteOpenHelperکلاس  با استفاده از کلاس های کمک کننده دیتابی با یک ساخت 
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هفتم  فصل  
 

Content Provider ها 
 شوید: موارد زیر آشنا می  با فصل این پایان  در

  Content Provider چه هستند؟ ها 

   چطورContent Provider کنید. استفاده اندروید  ها در 

 طور چه Content Provider  و استفاده کنید  خودتان را ایجاد 

  شدده اید از ماندگاری آشنا داده های ذخیره سازی  های روش انواع ی با شما قبل  فصل  در

 استفاده می کردید  دیتابیس  از که . زمانی SQLite ها و ، فایل SharedPreferences قبیل

 بر باشد تو زیان به چند هر را راستگویى كه است این ایمان، نشانه

 دهى ترجیح باشد، تو سود به گرچه ،دروغگویى

 (ع)علی امام

در   این فصل  برای درخواست آموزش خصوصی  یا  خرید  پکیج آموزشی  مباحث  کاربری

 کنید  ارسال  Gmail.com16367Mehrdad.j@خواست خود را به ایمیل 
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 ابلق  کردید یجادا آن را که برنامه در فقط  دیتابیس  زیر بود  بزرگی  چالش  اشترا ک داده های

 بود.  دسترسی

 

  ها Content Provider طریق  از کاربران بین داده اشتراک  را برای راهی شما قسمت در این

قبل ساخته شده   از  که ها  Content Provider چگونه از  یاد می گیرید شما گیرید. می یاد

 ایجاد کنید. خودتان را  contentProvider از همچنین کنید. استفاده  (Built-inاست )

 

 اندروید در اشتراک داده ها

 استفاده می شود. مختلف برنامه های بین داده ها ها برای اشتراک Content Provider از در اندروید

Content Provider منبع یک همانند را ها ( دادهData Store) در ان  شد ذخیره داده های که تصور کنید

ه برنامه ها می تواند با استفاد چگونه  مهم است که این باشد. و نمی وابسته استفاده می کند  که از آن برنامه به

  عمل  دیتابیس  شبیه بسیار ها content Providerداشته باشند. به ان دسترسی سازگار  رابط برنامه یک از

 اه دیتابیس خلاف کنید. بر یرسان روز و به -حذف ویرایشو آن را   بگیرید Query از می کنند شما می توانید

Content Provider د ر دیتابیس  ذخیره در فایل ها  ذخیر ه داده هایشان دارند مانند  زیادی برای را های ها

 شبکه.  در حتا ذخیره  و

 زیر : موارد جمله می کند از  فراهم مفیدی را  ها Content Provider (Android shipsاندروید)

 Browser- قبیل  ه از ذخیره داده bookmark  هاhistory  از این قبیل مواردی ها و 

 CallLog- تماس و موارد از این جزئیات -رفته دست تماس ها از قبیل  داه ها از ذخیره 

 قبیل

 Contacts-  ذخیرهcontact ها 

 MediaStore- ویدئو –تصویر  - صدا  قبیل  رسانه ای از ذخیره دادهای 
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 Settings- و  دستگاه تنظیماتpreferences  ذخیره می کنید 

 Content Providerشما می توانید  ساخته پیش ها content Provider بسیاری از کنار در

 کنید ایجاد را خوتان

 ,URI یک خود را درqueryدستورات  شما می توان ها Content Provider گرفتن از query برای

 به صورت زیر می باشد URI قالبب  کنید.. تعیین

<standard_prefix>://<authority>/<data_path>/<id> 
 صورت زیر مباشد به URIقسمت های   انواع

 standard prefi x  برایcontent Provider همیشه  ها کهcontent:// می باشد 

 authority- نام که  content Provider مثال    عنوان می کنید به تعیین زا

contacts برای content Provider Contacts وجود دارد می باشد.   قبل از که به

صورت   نام به شما باید می کنند ایجاد دیگران  های که content Provider برای

fully qualifi ed مانند  کنید کامل وارد  صورت بهcom.wrox.provider or 

net.learn0develop.provider 

 data path-تمام  شما اگر مثال عنوان تعیین می کند به درخواست را نوعcontact 

به  uriکنید و  وارد peopleباید  را می خواهید Contact Content Provider های

 می باشد.content://contacts/people صورت

 id- شما اگر مثال  عنوان کند به تعیین می نظر را مورد رکورد contact را می  0 شماره

 content:// contacts/people/1زیر وارد می کنید صورت خواهید به

 مثال های مشاهده می کنید جدول زیر در

query توضیحات 
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content://media/internal/images فایل ها عکس در حافطه داخلی را بر می  تمام لیست

 گرداند

content://media/external/images فایل ها عکس در حافطه  تمام لیست

 گرداند( را بر می SDcardخارجی)

content://call_log/calls شده  ثبت لیست تمامCall Log در بر می گرداند 

content://browser/bookmarks  لیست تمامbookmark در Browser می  را بر

 گرداند

 

 ها Content Providerاستفاده از  

می باشد. که در عملی  صورت استفاده از به  هلا content Providerفهمیدن  برای را ه بهترین

 مثال شرح می دهیم. با یک زیر آن را

 

 کنید ایجاد .Provider جدیدی به نام پروژه

 به صورت زیر تغییر دهید main.xmlفایل 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 

 

  <ListView 

    android:id="@+id/android:list" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_weight="0" 

    android:stackFromBottom="false" 

    android:transcriptMode="normal" /> 

 

  <TextView 

    android:id="@+id/contactName" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:textStyle="bold" /> 
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  <TextView 

    android:id="@+id/contactID" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

 

</LinearLayout> 

 دهید تغییر صورت زیر به ProviderActivity.java فایل

package com.MehrdadJavidi.Provider; 

 

import android.app.ListActivity; 

import android.content.CursorLoader; 

import android.database.Cursor; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.provider.ContactsContract; 

import android.widget.CursorAdapter; 

import android.widget.SimpleCursorAdapter; 

 

public class ProviderActivity extends ListActivity { 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

  Uri allContacts = Uri.parse("content://contacts/people"); 

  Cursor c; 

  if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT < 00) { 

   // ---before Honeycomb--- 

   c = managedQuery(allContacts, null, null, null, null); 

  } else { 

   // ---Honeycomb and later--- 

   CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader(this, 

allContacts, 

     null, null, null, null); 

   c = cursorLoader.loadInBackground(); 

  } 

  String[] columns = new String[] { 

    ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME, 

    ContactsContract.Contacts._ID }; 

  int[] views = new int[] { R.id.contactName, R.id.contactID }; 

  SimpleCursorAdapter adapter; 

  if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT < 00) { 

   // ---before Honeycomb--- 

   adapter = new SimpleCursorAdapter(this, 

R.layout.activity_main, c, columns, 

     views); 

  } else { 

   // ---Honeycomb and later--- 

   adapter = new SimpleCursorAdapter(this, 

R.layout.activity_main, c, columns, 

     views, 

CursorAdapter.FLAG_REGISTER_CONTENT_OBSERVER); 

  } 
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  this.setListAdapter(adapter); 

 } 

} 

 

 کنید وارد AndroidManifest.xml دستور زیر را در فایل

 

<?xml version=“0.1“ encoding=“utf-8“?> 
<manifest xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“ 

package=”net.learn1develop.Provider” 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.usingintent" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk android:minSdkVersion="01" /> 

 

  <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" /> 

 

  <application 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 

    android:label="@string/app_name" > 

    <activity 

      android:name=".ProviderActivity" 

      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> 
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AVD چند  کنید و  اجرا راcontact, کنید برای این کار برنامه اضافه Phone application کنید  اجرا 

انتخاب  را New contactسپس  بزنید و  دکمه منو را سپس

 name, phone number, and e-mail قبیل افراد از اطلاعت کنید و

address وارد نمایید 

کردید  ایجاد های که contact کنید شما اجرا برنامه را

 را مشاهده می کنید

 

 توضیحات
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سپس آن ها را  و یابی باز را Contacts applicationشده در  ذخیره های Contactتمام  شما در اینجا

 نمایش دادید.  listView در

 

 کردید  تعیین ها را Contact به دسترسی URI اول شما

Uri allContacts = Uri.parse(“content://contacts/people”); 

 کردید. تعیین را هست را اجرا برنامه در آن در حال که دستگاهینسخه   شما بعدی قدم

Cursor c; 

if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT < 00) { 

   // ---before Honeycomb--- 

   c = managedQuery(allContacts, null, null, null, null); 

  } else { 

   // ---Honeycomb and later--- 

   CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader(this, 

allContacts, 

     null, null, null, null); 

   c = cursorLoader.loadInBackground(); 

  } 

 android.os.Build.VERSIONکند )مقدار  استفاده می Honeycomb که قبل از دستگاهی برنامه در اگر 

.SDK_INT متد  شما از( باشد 00از  کنتر managedQuery()  مربوط بهActivity  استفاده می کنید کهcursor. و  را دریافت

 کنید.  می مدیریت

 

 دستور 

  c = managedQuery(allContacts, null, null, null, null); 

 با دستور زیر برابر است

 CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader(this, allContacts, 

     null, null, null, null); 

   c = cursorLoader.loadInBackground(); 
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 را با URI تا  کم می کند به شما و , گرداند بر می ContentResolverاز  یک شی ()getContentResolverمتد  

content Provider فراهم آوریم.  را مناسب  

  دیگر ()managedQueryمتد , جدیدتر ( و Honeycomb) , API level 55  اغاز اندروید های با  حال با این

 نشود( استفاده پیشنهاد می شود که دسترس و که هنوز در استفاده نمی شود )هر چند

 کنید استفاده CursorLoaderکلاس   از بالاتر وApi Level 11  با برای اندروید های

CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader( 
this, 

allContacts, 

null, 

null, 

null , 

null); 

c = cursorLoader.loadInBackground(); 

 

مر بوط  query دسترس می باشد در  بالا تر و API level 55نسخه   اندروید  تنها با CursorLoaderکلاس 

 بلاک حالت به برنامه Uiاین که  .و از  می کند اجرا زمینه پس  در Thraedیک  به را در cursor به

فایل  را در (ImageViewsیا  TextViews  به cursor کردن map عملیات SimpleCursorAdapterشی  )هنگ( برود و

Xml (main.xml) انجام میدهید 

 String[] columns = new String[] { 

    ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME, 

    ContactsContract.Contacts._ID }; 

  int[] views = new int[] { R.id.contactName, R.id.contactID }; 

  SimpleCursorAdapter adapter; 

  if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT < 00) { 

   // ---before Honeycomb--- 

   adapter = new SimpleCursorAdapter(this, 

R.layout.activity_main, c, columns, 

     views); 

  } else { 

   // ---Honeycomb and later--- 

   adapter = new SimpleCursorAdapter(this, 

R.layout.activity_main, c, columns, 

     views, 

CursorAdapter.FLAG_REGISTER_CONTENT_OBSERVER); 

  } 

  this.setListAdapter(adapter); 
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 کنید مقدار دهی می تواند SimpleCursorAdapterکلاس  سازند ه های یکی از, ()managedQuery شبیه متد

 SimpleCursorAdapterکلاس   را برای اضافی سازند یک باید شما  جدید تر دستگا های و Honeycombبرای 

 کنید  مقدار دهی

  adapter = new SimpleCursorAdapter(this, R.layout.activity_main, 

c, columns, 

     views, 

CursorAdapter.FLAG_REGISTER_CONTENT_OBSERVER); 

 

به  برای دسترسی READ_ CONTACTSنام  با permesion   که شما باید است مهم این نکته

Contact  ها در فایلAndroidManifest.xml بدهید 

 

 تعریف شده پیش از  ثابت  query دستورات

تعریف  قبل از  که ثابت های Query شما می توانید  ,URIهمراه  Queryدستورات  کنار در

 زیر  URI به جای مثال شما می توانید عنوان  کنید به استفاده  شده است

Uri allContacts = Uri.parse(“content://contacts/people”);  

 کنید  استفاده زیر دستور  از توانید شما می

Uri allContacts = ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI; 

 

 کنید شده است زیر را مشاهده می تعریف پیش از های Query مثال های از زیر در 

 Browser.BOOKMARKS_URI 
 Browser.SEARCHES_URI 
 CallLog.CONTENT_URI 
 MediaStore.Images.Media.INTERNAL_CONTENT_URI 
 MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI 
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 Settings.CONTENT_URI 

 زیر  تعیین می کنید مانند را ID شما بر گردانید  Contactاولین  می خواهید اگر شما

Uri allContacts = Uri.parse(“content://contacts/people/1”); 

 استفاده ContentUrisکلاس در ()withAppendedIdمتد همراه با تعریف شده  ثابت های  به می توانید از شما

 زیر کنید مانند

import android.content.ContentUris; 

... 

Uri allContacts = ContentUris.withAppendedId( 

ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI, 1); 

مانند  خروجی را در Cursorشی  شما می توانید نتایج ListView به داده های نمایش داده  کنار  در

 کنید  چاپ زیر

package com.MehrdadJavidi.Provider; 

import android.app.ListActivity; 

import android.content.CursorLoader; 

import android.database.Cursor; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.provider.ContactsContract; 

import android.widget.CursorAdapter; 

import android.widget.SimpleCursorAdapter; 

import android.util.Log; 

public class ProviderActivity extends ListActivity { 

/** Called when the activity is first created. */ 

@Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

Uri allContacts = ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI; 

... 

... 

if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT <00) { 

//---before Honeycomb--- 

adapter = new SimpleCursorAdapter( 

this, R.layout.main, c, columns, views); 

} else { 

//---Honeycomb and later--- 

adapter = new SimpleCursorAdapter( 

this, R.layout.main, c, columns, views, 

CursorAdapter.FLAG_REGISTER_CONTENT_OBSERVER); 

} 

this.setListAdapter(adapter); 

PrintContacts(c); 

} 

private void PrintContacts(Cursor c) 
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{ 

if (c.moveToFirst()) { 

do{ 

String contactID = c.getString(c.getColumnIndex( 

ContactsContract.Contacts._ID)); 

String contactDisplayName = 

c.getString(c.getColumnIndex( 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME)); 

Log.v("Content Providers", contactID + ", " + 

contactDisplayName); 

} while (c.moveToNext()); 

} 

} 

} 

 

 

 

 چاپ می کند LogCatموارد زیر را در پنجره )PrintContactsمتد

01-03 18:31:51.470: V/Content Providers(01346): 0, Wei-Meng Lee 
01-03 18:31:51.470: V/Content Providers(01346): 1, Linda Chen 

01-03 18:31:51.470: V/Content Providers(01346): 3, Joanna Yip 

ID  وName هر Contact برنامه  ی که درContacts Application  چاپ   ذخیره شده را

  به ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAMEو با  IDبه ontactsContract.Contacts._IDبا  شما اینجا می کند در

Nameداشته را دسترسی تلفن های لیست شما هر داشته اید اگر شما می خواهید آن دسترسی 

شده  ذخیره دیگر جدول  شماره تلفن های در زیرا دیگر ار بنویسید queryیک  باید باشید شما

 است.

private void PrintContacts(Cursor c) 

{ 

if (c.moveToFirst()) { 

do{ 

String contactID = c.getString(c.getColumnIndex( 

ContactsContract.Contacts._ID)); 

String contactDisplayName = 

c.getString(c.getColumnIndex( 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME)); 

Log.v("Content Providers", contactID + ", " + 

contactDisplayName); 

//---get phone number--- 

int hasPhone = 
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c.getInt(c.getColumnIndex( 

ContactsContract.Contacts.HAS_PHONE_NUMBER)); 

if (hasPhone == 0) { 

Cursor phoneCursor = 

getContentResolver().query( 

ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI, null, 

ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTACT_ID + " = " + 

contactID, null, null); 

while (phoneCursor.moveToNext()) { 

Log.v("Content Providers", 

phoneCursor.getString( 

phoneCursor.getColumnIndex( 

ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER))); 

} 

phoneCursor.close(); 

} 

} while (c.moveToNext()); 

} 

 

 

 Contact که آیا کردید چکContactsContract.Contacts.HAS_PHONE_NUMBERفیلد   با قبل شما  در کد

 مورد query شما سپس داشت تلفن یک شماره  حداقل  contactاگر  خیر یا تلفن دارد شماره

 انجام دادید   contactان  IDاساس  نظر را بر

یر ز که نتیجه مانند چاپ کنید ها را آن کردیدمی توانید  تلفن )ها( را باز یابی شمارهزمانی که 

 می شود.

01-03 18:59:30.880: V/Content Providers(03350): 0, Wei-Meng Lee 
01-03 18:59:31.300: V/Content Providers(03350): +650134567 

01-03 18:59:31.310: V/Content Providers(03350): 1, Linda Chen 

01-03 18:59:31.500: V/Content Providers(03350): +0 876-543-10 

01-03 18:59:31.545: V/Content Providers(03350): 3, Joanna Yip 

01-03 18:59:31.640: V/Content Providers(03350): +139 846 5511 

Projections 

 چند که تعیین می کند (CursorLoaderکلاس  پارامتر برای ) سومین ()managedQueryمتد  دومین پارامتر

داده  :null قبلی  های مثال   پارامتر در این بر گردانده شود. query همراه با این جدول  ستون از

 ایم

ان در  URIدیگری  که   Query شما  باید   contactبرای  دسترسی  به  شماره  تلفن  یک 

ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI ذخيره  شده  به  کا رگيرید 
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Cursor c; 

if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT <00) { 

//---before Honeycomb--- 

c = managedQuery(allContacts, null, null, null, null); 

} else { 

//---Honeycomb and later--- 

CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader( 

this, 

allContacts, 

null, 

null, 

null , 

null); 

c = cursorLoader.loadInBackground(); 

} 

 گردانده شود.بر  ستون های می خواهید چه  که مشخص کنید دقیقا  می توانید شما

String[] projection = new String[] 

{ContactsContract.Contacts._ID, 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME, 

ContactsContract.Contacts.HAS_PHONE_NUMBER}; 

Cursor c; 

if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT <00) { 

//---before Honeycomb--- 

c = managedQuery(allContacts, projection, null, null, null); 

} else { 

//---Honeycomb and later--- 

CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader( 

this, 

allContacts, 

projection, 

null, 

null , 

null); 

c = cursorLoader.loadInBackground(); 

} 

 کرده اید تعیین ID, DISPLAY_NAME, and HAS_PHONE_NUMBER_ بالا شما مثال در

Filtering 

  می توانید شما (CursorLoaderکلاس  پارامتر در ) پنجمین ()managedQueryمتد  پارامتر در  چهارمین

 میکند فیلتر  را Query را  نتایج کنید که استفاده Sqlبه  مربوط WHEREدستور

 فیلتر می کنید .  می باشد :”Leeآنها  نام  آخر که های contactمثال   عنوان به
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Cursor c; 

if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT <00) { 

//---before Honeycomb--- 

c = managedQuery(allContacts, projection, 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME + " LIKE '%Lee'", null, null); 

} else { 

//---Honeycomb and later--- 

CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader( 

this, 

allContacts, 

projection, 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME + " LIKE '%Lee'", 

null , 

null); 

c = cursorLoader.loadInBackground(); 

} 

 

 CursorLoaderچهارم برای کلاس  پارامتر ()managedQuery متدسوم برای  پارامتر میتوانید شما اینجا در

 می باشند .(”Leeشامل نام آنها  که نام های جستوجوی برای sqlدستورت   شامل

 زیر:  مانند  کنید کلاس استفاده  متد و این دیگر برای سازند های  می توانید از شما

Cursor c; 

if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT <00) { 

//---before Honeycomb--- 

c = managedQuery(allContacts, projection, 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME + " LIKE ?", 

new String[] {"%Lee"}, null); 

} else { 

//---Honeycomb and later--- 

CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader( 

this, 

allContacts, 

projection, 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME + " LIKE ?", 

new String[] {"%Lee"}, 

null); 

c = cursorLoader.loadInBackground(); 

} 

Sorting 

 سازی را مرتب  نحو ه ی سازد می قادر  شما  CursorLoaderکلاس  و ()managedQueryمتد   آخرین پارامتر

 مثال زیر:  مانند  کنید  تعیین  SQL    ORDER BYدستور  با

Cursor c; 

if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT <00) { 

//---before Honeycomb--- 
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c = managedQuery(allContacts, projection, 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME + " LIKE ?", 

new String[] {"%Lee"}, 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME + " ASC"); 

} else { 

//---Honeycomb and later--- 

CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader( 

this, 

allContacts, 

projection, 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME + " LIKE ?", 

new String[] {"%Lee"}, 

ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME + " ASC"); 

c = cursorLoader.loadInBackground(); 

} 

 خودتان  Content Provider ساخت

  است آن داریم لازم که چیزی تنها آسان است بسیار در اندروید Content Provider ساختن

 تعریف کنید.  ها آن را متد بگیرید و مشتق ContentProviderکلاس  که

  کتاب ها دران لیست و کنید ایجاد ContentProvider یک چگونه که می گیرید قسمت شما یاد دراین

 می کنید ذخیره زیر جدول مانند کتاب را فقط اطلاعت  شما آسانی کنید برای ذخیره

 

 کنید ایجاد .ContentProviders به نام جدید  پروژه

 کنید در آن وارد زیر و دستورات کنید ایجاد .BooksProvider نامبه  جدید  کلاس src فولدر  در

package com.MehrdadJavidi.ContentProviders; 

 

import android.content.ContentProvider; 

import android.content.ContentUris; 

import android.content.ContentValues; 

import android.content.Context; 

import android.content.UriMatcher; 

import android.database.Cursor; 

import android.database.SQLException; 
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import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

import android.database.sqlite.SQLiteQueryBuilder; 

import android.net.Uri; 

import android.text.TextUtils; 

import android.util.Log; 

 

public class BooksProvider extends ContentProvider { 

 static final String PROVIDER_NAME = "net.learn2develop.provider.Books"; 

 static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + PROVIDER_NAME 

   + "/books"); 

 static final String _ID = "_id"; 

 static final String TITLE = "title"; 

 static final String ISBN = "isbn"; 

 static final int BOOKS = 0; 

 static final int BOOK_ID = 2; 

 private static final UriMatcher uriMatcher; 

 static { 

  uriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH); 

  uriMatcher.addURI(PROVIDER_NAME, "books", BOOKS); 

  uriMatcher.addURI(PROVIDER_NAME, "books/#", BOOK_ID); 

 } 

 // ---for database use--- 

 SQLiteDatabase booksDB; 

 static final String DATABASE_NAME = "Books"; 

 static final String DATABASE_TABLE = "titles"; 

 static final int DATABASE_VERSION = 0; 

 static final String DATABASE_CREATE = "create table " + DATABASE_TABLE 

   + " (_id integer primary key autoincrement, " 

   + "title text not null, isbn text not null);"; 

 

 private static class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { 

  DatabaseHelper(Context context) { 

   super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 

  } 

 

  @Override 

  public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

   db.execSQL(DATABASE_CREATE); 

  } 

 

  @Override 

  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int 

newVersion) { 

   Log.w("Content provider database", 

     "Upgrading database from version " + oldVersion 

+ " to " 

       + newVersion + ", which will 

destroy all old data"); 

   db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS titles"); 

   onCreate(db); 

  } 

 } 

 

 @Override 

public int delete(Uri arg1, String arg0, String[] arg2) { 
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// arg1 = uri 

// arg0 = selection 

// arg2 = selectionArgs 

int count=1; 

switch (uriMatcher.match(arg1)){ 

case BOOKS: 

count = booksDB.delete( 

DATABASE_TABLE, 

arg0, 

arg2); 

break; 

case BOOK_ID: 

String id = arg1.getPathSegments().get(0); 

count = booksDB.delete( 

DATABASE_TABLE, 

_ID + " = " + id + 

(!TextUtils.isEmpty(arg0) ? " AND (" + 

arg0 + ‘)’ : ""), 

arg2); 

break; 

default: throw new IllegalArgumentException("Unknown URI " + arg1); 

} 

getContext().getContentResolver().notifyChange(arg1, null); 

return count; 

} 

 

 @Override 

 public String getType(Uri uri) { 

  switch (uriMatcher.match(uri)) { 

  // ---get all books--- 

  case BOOKS: 

 

   return "vnd.android.cursor.dir/vnd.learn2develop.books "; 

   // ---get a particular book--- 

  case BOOK_ID: 

   return "vnd.android.cursor.item/vnd.learn2develop.books "; 

  default: 

   throw new IllegalArgumentException("Unsupported URI: " + 

uri); 

  } 

 } 

 

 @Override 

 public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { 

  // ---add a new book--- 

  long rowID = booksDB.insert(DATABASE_TABLE, "", values); 

  // ---if added successfully--- 

  if (rowID > 1) { 

   Uri _uri = ContentUris.withAppendedId(CONTENT_URI, rowID); 

   getContext().getContentResolver().notifyChange(_uri, null); 

   return _uri; 

  } 

  throw new SQLException("Failed to insert row into " + uri); 

 } 

 

 @Override 
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 public boolean onCreate() { 

  Context context = getContext(); 

  DatabaseHelper dbHelper = new DatabaseHelper(context); 

  booksDB = dbHelper.getWritableDatabase(); 

  return (booksDB == null) ? false : true; 

 } 

 

 @Override 

 public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, 

   String[] selectionArgs, String sortOrder) { 

  SQLiteQueryBuilder sqlBuilder = new SQLiteQueryBuilder(); 

  sqlBuilder.setTables(DATABASE_TABLE); 

  if (uriMatcher.match(uri) == BOOK_ID) 

   // ---if getting a particular book--- 

   sqlBuilder.appendWhere(_ID + " = " + 

uri.getPathSegments().get(0)); 

  if (sortOrder == null || sortOrder == "") 

   sortOrder = TITLE; 

  Cursor c = sqlBuilder.query(booksDB, projection, selection, 

    selectionArgs, null, null, sortOrder); 

  // ---register to watch a content URI for changes--- 

  c.setNotificationUri(getContext().getContentResolver(), uri); 

  return c; 

 } 

 

 @Override 

 public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, 

   String[] selectionArgs) { 

  int count = 1; 

  switch (uriMatcher.match(uri)) { 

  case BOOKS: 

   count = booksDB.update(DATABASE_TABLE, values, selection, 

     selectionArgs); 

   break; 

  case BOOK_ID: 

   count = booksDB.update( 

     DATABASE_TABLE, 

     values, 

     _ID 

       + " = " 

       + uri.getPathSegments().get(0) 

       + (!TextUtils.isEmpty(selection) ? 

" AND (" 

         + selection + ')' : 

""), selectionArgs); 

   break; 

  default: 

   throw new IllegalArgumentException("Unknown URI " + uri); 

  } 

  getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null); 

  return count; 

 } 

} 
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 تغییر دهید  صورت زیر به AndroidManifest.xml فایل و

manifest xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“ 
package=”net.learn1develop.ContentProviders” 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.usingintent" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk android:minSdkVersion="01" /> 

 

  <application 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 

    android:label="@string/app_name" > 

    <activity 

      android:name=".ContentProvidersActivity" 

      android:label="@string/app_name" > 

      <intent-filter> 

        <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

      </intent-filter> 

    </activity> 

 

    <provider 

      android:name="BooksProvider" 

      android:authorities="com.MehrdadJavidi.provider.Books" > 

    </provider> 

  </application> 

 

</manifest> 

 توضیحات 

است  مشتق شده ContentProvider کلاس از که کردید ایجاد BooksProviderکلاس به نام  یک  ابتدا شما

 زیر : متد های زیادی در این کلاس است مانند متد های

 getType() – داده MIME داده های رابرای URI بر می گرداند 

 onCreate() –  زمانی کهContent Provider  فراخوانی می شود. شود شروع می 

 query() – یک شی  نتیجه را کلاینت را دریافت می کند از درخواستCursor  بر می گرداند 

 insert() – جدید در  یک رکورContent Provider  می کند  درج 
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 delete() – یک رکورد از Content Provider   حذف می کند 

 update()-می کند )ویرایش می کند( رسانی روز به رکورد را در یک 

می  چه طریق به بگیرید که تصمیم که هستید آزاد  شما Content Providerداخل  در 

 دیتابیس یا در یک xml د ر فایل , در یک فایل کنید ذخیره را خود خواهید داده های

 فصل میکنیم که در استفاده SqLite دیتابیس ما از اینجا در . Web Serviceحتی در یک  یا

 شرح دادیم.پ  قبل آن را

 کردید. تعریف BooksProviderزیر را در  های شما ثابت

 

 static final String PROVIDER_NAME = "com.MehrdadJavidi.provider.Books"; 

 static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + PROVIDER_NAME 

   + "/books"); 

 static final String _ID = "_id"; 

 static final String TITLE = "title"; 

 static final String ISBN = "isbn"; 

 static final int BOOKS = 0; 

 static final int BOOK_ID = 2; 

 private static final UriMatcher uriMatcher; 

 static { 

  uriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH); 

  uriMatcher.addURI(PROVIDER_NAME, "books", BOOKS); 

  uriMatcher.addURI(PROVIDER_NAME, "books/#", BOOK_ID); 

 } 

 // ---for database use--- 

 SQLiteDatabase booksDB; 

 static final String DATABASE_NAME = "Books"; 

 static final String DATABASE_TABLE = "titles"; 

 static final int DATABASE_VERSION = 0; 

 static final String DATABASE_CREATE = "create table " + DATABASE_TABLE 

   + " (_id integer primary key autoincrement, " 

   + "title text not null, isbn text not null);"; 

طریق   سپس از و URI  محتوای تبدیل برای UriMatcherشی که از مشاهده می کنید بالا  کد در شما

ContentResolver.  بهcontent Provider .ارسال می شود 

 را بر میگرداند Content Provider کتاب های تمام دستور زیر مثال  به عنوان

content://com.MehrdadJavidi.provider.Books/books 
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 را بر می گرداند. 2 کد کتاب با دستور زیر و

content://com.MehrdadJavidi.provider.Books/books/5 

Content Provider شما از  SqLite که  کنید می کند توجه استفاده کتاب های ذخبره برای

 استفاد می کنید  سدیتابی مدیریت برای SQLiteOpenHelperشما از 

 private static class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { 

  DatabaseHelper(Context context) { 

   super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 

  } 

 

  @Override 

  public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

   db.execSQL(DATABASE_CREATE); 

  } 

 

  @Override 

  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int 

newVersion) { 

   Log.w("Content provider database", 

     "Upgrading database from version " + oldVersion 

+ " to " 

       + newVersion + ", which will 

destroy all old data"); 

   db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS titles"); 

   onCreate(db); 

  } 

 } 

 

 contentطور خاص نوع داده برای  که به کرده اید overrideرا  ()getTypeمتد بعدی شما

Provider شی  توصیف میکند. با استفاده از راUriMatcher  شما 

.booksMehrdadJavidivnd.android.cursor.item/vnd. کتاب استفاده می کنید و  بازگرداند یک برای

.booksMehrdadJavidivnd.android.cursor.dir/vnd. میکنید. استفاده تمام کتاب ها  برای برگرداندن 

 @Override 

 public String getType(Uri uri) { 

  switch (uriMatcher.match(uri)) { 

  // ---get all books--- 

  case BOOKS: 

 

   return "vnd.android.cursor.dir/vnd.MehrdadJavidi.books "; 

   // ---get a particular book--- 
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  case BOOK_ID: 

   return "vnd.android.cursor.item/vnd.MehrdadJavidi.books "; 

  default: 

   throw new IllegalArgumentException("Unsupported URI: " + 

uri); 

  } 

 } 

 برای Connectionیک  کردن باز برای کردید که از ان استفاده را ()onCreateمتد  شما پسس

 کرده اید دیتایس استفاده
public boolean onCreate() { 

  Context context = getContext(); 

  DatabaseHelper dbHelper = new DatabaseHelper(context); 

  booksDB = dbHelper.getWritableDatabase(); 

  return (booksDB == null) ? false : true; 

 } 

 بگیرید. query اجازه میدهد از کتاب های کلاینت  که به کردید ovverideرا  ()queryسپس متد

 @Override 

 public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, 

   String[] selectionArgs, String sortOrder) { 

  SQLiteQueryBuilder sqlBuilder = new SQLiteQueryBuilder(); 

  sqlBuilder.setTables(DATABASE_TABLE); 

  if (uriMatcher.match(uri) == BOOK_ID) 

   // ---if getting a particular book--- 

   sqlBuilder.appendWhere(_ID + " = " + 

uri.getPathSegments().get(0)); 

  if (sortOrder == null || sortOrder == "") 

   sortOrder = TITLE; 

  Cursor c = sqlBuilder.query(booksDB, projection, selection, 

    selectionArgs, null, null, sortOrder); 

  // ---register to watch a content URI for changes--- 

  c.setNotificationUri(getContext().getContentResolver(), uri); 

  return c; 

 } 

یک  Queryشوند که نتیجه  مرتب می title اساس شده بر کتاب های بازگردنده پیش فرش طور به

Cursor میباشد 

 کردید  ovverideرا ()insertشما متد content Provider به کتاب  کردن اضافه برای

 @Override 

 public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { 

  // ---add a new book--- 

  long rowID = booksDB.insert(DATABASE_TABLE, "", values); 

  // ---if added successfully--- 

  if (rowID > 1) { 

   Uri _uri = ContentUris.withAppendedId(CONTENT_URI, rowID); 

   getContext().getContentResolver().notifyChange(_uri, null); 
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   return _uri; 

  } 

  throw new SQLException("Failed to insert row into " + uri); 

 } 

 

کردید این  فراخوانی .ContentResolver را ()notifyChangeدرج شد شما متد  موفقیت با رکورد  زمانی که

Notify ثبت شده است. رکورد که نشان می دهد 

 

 کردید override را()deleteمتد  شما حذف کتاب برای

 @Override 

 public int delete(Uri arg1, String arg0, String[] arg2) { 

  // arg1 = uri 

  // arg0 = selection 

  // arg2 = selectionArgs 

  int count=1; 

  switch (uriMatcher.match(arg1)){ 

  case BOOKS: 

   count = booksDB.delete( 

     DATABASE_TABLE, 

     arg0, 

     arg2); 

   break; 

  case BOOK_ID: 

   String id = arg1.getPathSegments().get(0); 

   count = booksDB.delete( 

     DATABASE_TABLE, 

     _ID + " = " + id + 

     (!TextUtils.isEmpty(arg0) ? " AND (" + 

       arg0 + ')' : ""), 

       arg2); 

   break; 

  default: throw new IllegalArgumentException("Unknown URI " + 

arg1); 

  } 

  getContext().getContentResolver().notifyChange(arg1, null); 

  return count; 

 } 

  Notifyفراخوانی کردید ه این  حذف را بعد از ContentResolverاز  ()notifyChangeمتد شما قبل  مانند

 حذف شده است.  که رکورد ثبت شده نشان میدهد
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 کردید overrideرا  ()updateمتد شما و در اخر هم

 @Override 

 public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, 

   String[] selectionArgs) { 

  int count = 1; 

  switch (uriMatcher.match(uri)) { 

  case BOOKS: 

   count = booksDB.update(DATABASE_TABLE, values, selection, 

     selectionArgs); 

   break; 

  case BOOK_ID: 

   count = booksDB.update( 

     DATABASE_TABLE, 

     values, 

     _ID 

     + " = " 

     + uri.getPathSegments().get(0) 

     + (!TextUtils.isEmpty(selection) ? " AND (" 

       + selection + ')' : ""), 

selectionArgs); 

   break; 

  default: 

   throw new IllegalArgumentException("Unknown URI " + uri); 

  } 

  getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null); 

  return count; 

 } 

  Notifyفراخوانی کردید ه این   ویرایش را بعد از ContentResolverاز  ()notifyChangeمتد شما قبل  مانند

 شده است. به روز رسانی  رکوردکه  ثبت شده نشان میدهد

 

 اضافه را با AndroidManifest.xml فایل خود باید Content Provider ثبت  ودر آخر هم شما برای

 تغییر دهید <providerکردن 

 <provider 

      android:name="BooksProvider" 

      android:authorities="com.MehrdadJavidi.provider.Books" > 

    </provider> 

 Content Providerاستفاده از 
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 ان را د ر برنامه خود که رسید ه آن زمان کردید خود را ایجاد content Providerکه شما  حالا

 کنید. استفاده

 

 تغیر دهید صورت زیر بهmain.xmlفایل   ساختید که قبلی  در پروژه

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 

 

  <TextView 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="ISBN" /> 

 

  <EditText 

    android:id="@+id/txtISBN" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

 

  <TextView 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="Title" /> 

 

  <EditText 

    android:id="@+id/txtTitle" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btnAdd" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClickAddTitle" 

    android:text="Add title" /> 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btnRetrieve" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClickRetrieveTitles" 

    android:text="Retrieve titles" /> 

 

</LinearLayout>? 
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 زیر تغییر دهید صورت به ContentProvidersActivity.java فایل

 

package com.MehrdadJavidi.ContentProviders; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.ContentValues; 

import android.content.CursorLoader; 

import android.database.Cursor; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Toast; 

 

public class ContentProvidersActivity extends Activity { 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

 } 

 

 public void onClickAddTitle(View view) { 

  // ---add a book--- 

  ContentValues values = new ContentValues(); 

  values.put(BooksProvider.TITLE, 

    ((EditText) 

findViewById(R.id.txtTitle)).getText().toString()); 

  values.put(BooksProvider.ISBN, ((EditText) 

findViewById(R.id.txtISBN)) 

    .getText().toString()); 

  Uri uri = getContentResolver() 

    .insert(BooksProvider.CONTENT_URI, values); 

  Toast.makeText(getBaseContext(), uri.toString(), 

Toast.LENGTH_LONG) 

  .show(); 

 } 

 

 public void onClickRetrieveTitles(View view) { 

  //---retrieve the titles--- 

  Uri allTitles = Uri.parse( 

    "content://com.MehrdadJavidi.provider.Books/books”); 

    Cursor c; 

    if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT <00) { 

     //---before Honeycomb--- 

     c = managedQuery(allTitles, null, null, null, 

       "title desc”); 

    } else { 

     //---Honeycomb and later--- 

     CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader( 

       this, 

       allTitles, null, null, null, 

       "title desc”); 
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       c = 

cursorLoader.loadInBackground(); 

    } 

    if (c.moveToFirst()) { 

     do{ 

      Toast.makeText(this, 

        c.getString(c.getColumnIndex( 

         

 BooksProvider._ID)) + ", " + 

         

 c.getString(c.getColumnIndex( 

           

 BooksProvider.TITLE)) + ", " + 

           

 c.getString(c.getColumnIndex( 

             

 BooksProvider.ISBN)), 

             

 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

     } while (c.moveToNext()); 

    } 

 } 

} 

 

 

 

 کنید اجرا F11زدن  برنامه را با
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کلیک   را Add titleاضافه کنید و   خواسته شده را اطاعات 

 کنید

 URI نمایش می دهیم که نشان دهنده پیغام Toastکلاس  با

 باشد شده می اضافه کتاب

 

  بر روی شما ها های کتاب title تمام باز یابی برای

Retrieve titles کلیک کنید 

 

 

 

 توضیحات 

 Content Providerرا   کتاب اطلاعات کاربر میتواند کردید که ایجاد activity یک ابتدا  شما

 را وارد نماید. ساخته اید که

 

بر  کتاب را در اطلاعات کردید که ایجاد ContentValuesشی از  یک ابتدا کتاب کردن اضافه شما برای

 می گیرد.

 ContentValues values = new ContentValues(); 

  values.put(BooksProvider.TITLE, 

    ((EditText) 

findViewById(R.id.txtTitle)).getText().toString()); 

  values.put(BooksProvider.ISBN, ((EditText) 

findViewById(R.id.txtISBN)) 

    .getText().toString()); 
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  Uri uri = getContentResolver() 

    .insert(BooksProvider.CONTENT_URI, values); 

  Toast.makeText(getBaseContext(), uri.toString(), 

Toast.LENGTH_LONG) 

  .show(); 

 یگسان می باشد از package یک در Content Providerکه  از انجا کنید که توجه

BooksProvider .TITLE  وBooksProvider.ISBN  فیلد های   برایTitle و ISBN 

 کردید استفاده

شما نمی  کنید دیگر استفاده package یک در Content Provider این بخواهید از اگر شما 

 کنید . بیان فیلد هارا  نام مستقیم طور به بلکه باید کنید ثابت های استفاده توانید از

 ContentValues values = new ContentValues(); 

  values.put("title", ((EditText) 

  findViewById(R.id.txtTitle)).getText().toString()); 

  values.put("isbn", ((EditText) 

  findViewById(R.id.txtISBN)).getText().toString()); 

  Uri uri = getContentResolver().insert( 

  Uri.parse( 

  "content://com.MehrdadJavidi.provider.Books/books"), 

  values); 

 کنید کامل بیان صورت را به URIشما باید  خارجی های Package برای همچنین

Uri.parse( 

   "content://com.MehrdadJavidi.provider.Books/books"), 

    

   //---retrieve the titles--- 

   Uri allTitles = Uri.parse( 

   "content://com.MehrdadJavidi.provider.Books/books"); 

   Cursor c; 

   if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT <00) { 

   //---before Honeycomb--- 

   c = managedQuery(allTitles, null, null, null, 

   "title desc"); 

   } else { 

   //---Honeycomb and later--- 

   CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader( 

   this, 

   allTitles, null, null, null, 

   "title desc"); 

   c = cursorLoader.loadInBackground(); 

   } 

   if (c.moveToFirst()) { 

   do{ 

   Toast.makeText(this, 

   c.getString(c.getColumnIndex( 
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   BooksProvider._ID)) + ", " + 

   c.getString(c.getColumnIndex( 

   BooksProvider.TITLE)) + ", " + 

   c.getString(c.getColumnIndex( 

   BooksProvider.ISBN)), 

   Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

   } while (c.moveToNext()); 

   } 

 

 مرتب کرده اید. نزولی titleفیلد  شده را بر اساس بر گردانده نتایج در کد قبل شما

 تعیین URI کتاب را همرا Idرسانی کنید  روز به ()updateمتد  کتاب را با اطلاعات بخواهید اگر شما

 می کنید

 ContentValues editedValues = new ContentValues(); 

   editedValues.put(BooksProvider.TITLE, "Android Tips and 

Tricks"); 

   getContentResolver().update( 

   Uri.parse( 

   "content://com.MehrdadJavidi.provider.Books/books/2"), 

   editedValues, 

   null, 

   ;)null 

 می کنید تعیین URI کتاب را همرا Idحذف کنید  ()deleteمتد  کتاب را با بخواهید اگر شما

//---delete a title--- 

   getContentResolver().delete( 

     Uri.parse("content:// 

com.MehrdadJavidi.provider.Books/books/2"), 

     ;)null, null 

 نمی نویسید. را IDو  استفاده می کنید زیر صورت  به شما همه ای کتاب  برای حذف

//---delete all titles--- 

   getContentResolver().delete( 

     Uri.parse("content:// 

com.MehrdadJavidi.provider.Books/books"), 

     ;)null, null 

 خلاصه
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 چگونه با ب گرفتید یاد و هم چنین و آشنا شدید ها Content Provider با شما فصل در این

 کنید. و همچین شما استفاده وجود داردند قبل از  ها ی که Content Providerبعضی از 

content Provider کردید. استفاده از ان ایجاد و خود را 

 

 تمرینات

  Query  که تمام  بنویسیدContact که در  هایcontacts Application  دارای  

 باز گرداند. هستند را jackاسم 

 که باید  که شما متد های نامoverride  در  تا Conten Provider خودتا استفاده 

 ببیرید. نام را  کنید

 چگونه می توان content Provuider را در AndroidManifest.xml  کرد ثبت 

 

 باشید.گرقفته  یاد فضل باید در این که شما چیز های

 توضیحات عنوان

برای دستگا ه های قبل از  ()managedQuery متد استفاده از cursor مدیریت بازیابی و

Honeycomb کلاس و CursorLoader  برایHoneycomb و  

 جدیدتر 

 که های queryاستفاده  تعریف شده و پیش از  های queryاستفاده از  content Provider برای queryتعیین  برای دو راه

 مینویسیم خودمان

 ()getColumnIndex متد استفاده از Content Providerستون های  مفادیر دریافت

Query URI  برای دسترسی بهContact ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI 

Query URI  برای دسترسی بهPhone Number ContactsContract.CommonDataKinds.Phone 
.CONTENT_URI 

 مشتق شده است ContentProviderکلاس پایه  کلاس که از ایحجاد خودتان Content Providerساخت 
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هشتم فصل  
 : (ع) علی امام

 نکن مبادله امیدواری با را اطمینان
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یاد می گیرید: فصل پایان شما در آنچه  

  طریق برنامه نویسی از برنامه خود چگونه در که می گیرید یاد SMS کنید ارسال 

 ساخته شده قبل از برنامه طریق از طریق از چگونه Message Application پیغام 

 ارسال کنید.

  پیغام یک چگونه SMS کنید دریافت را  

 ارسال کنید برنامه طریق از  ایمیل  چگونه یک 

 

ارتباط  هم خارج جهان با بخواهید شما می کنید ممکن ایجاد اندروید یک برنامه  زمانی که شما

 کند  لارسا دیگر تلفنی  پیامی به افتاد خاص  اتفاق یک زمانی که می خواهید  مثلا کنید برقرار

 رسیدیم. خاص مکان یک  به زمانی که مثلا

 که می گیرید یاد  کنید و و دریافت ارسال پیام یک چگونه که می گیرید یاد شما قسمت در این 

 سالار کاربران دیگر به را ایمیل یک گیرید و کار به خود را در برنامه ایمیل ارسال برنامه چگونه

 کنید

 SMSارسال 
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پیام ها از قسمت های اصلی موبایل شما می باشند. برای کاربران پیام ها نقش اساسی را بازی می 

ید در باشند. اندرو پیام می دریافت استفاده کننده ازتلفن همراه قادر به ارسال و کنند.تقریبا تمام

اجازه ارسال و دریافت پیام را می  داخل خودش دارای یک برنامه ارسال پیام می باشد ک به شما

 حال شما می توانید چنین امکاناتی را به برنامه خود اضافه کنید دهد. با این

  انمک به عنوان مثال شما می خواهدی برنامه بنویسید که سر زمان مشخص پیامی را دریافت کند.

  به قرا بود  اگر مثال داده شود. به عنوان شما به پیام طرق از شما به دقیقه 82 هر را را خود فرزند

 هک می شوید ارسال شده متوجه  پیام  طرق شما از رفت پارک  یا سینما  به کتاب خانه برود ولی

   کجاست !!! مکان آن

طرق برنامه هایتان شرح می دهیم.خبر خوب نحوه ای دریافت و ارسال پیام ها از  دراین قسمت

 است که شبیه ساز اندروید امکان ارسال پیام به شما می دهد. این

 برنامه نویسی قیطر از  ارسال پیام ها

 فادهاست برنامه خود در  با برنامه نویسی پیام را یه که چگوه می توان میگیرید یاد شما اینجا  در

 ارسال می شود پیامی متوجه شود اینکه بدون کاربرو  میکنید اجرا برنامه را کنید

 برنامه ارسال کنیم. ابتدا یاد می گیریم که چگونه پیام ها را از طریق

 ایجاد کنید. smsیک پروژه جدید به نام 

 

 .بنویسید Main.Xmlدستورات زیر رادر 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<Button 
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android:id="@+id/btnSendSMS" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Send SMS" 
android:onClick="onClick" /> 
</LinearLayout> 

 بنویسید. AndroidManifest.xmlدستورات زیر رادر فایل 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
package="net.learn2develop.SMS" 
android:versionCode="1" 
android:versionName="1.0" > 
<uses-sdk android:minSdkVersion="14" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/> 
<application 
android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" > 
<activity 
android:label="@string/app_name" 
android:name=".SMSActivity" > 
<intent-filter > 
<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
</application> 

  

 وارد کنیدSMSActivity.javدستورات زیر را در فایل

package net.learn2develop.SMS; 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.telephony.SmsManager; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
public class SMSActivity extends Activity { 
  /** Called when the activity is first created. */ 
  @Override 
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.main); 
  Button btn=(Button)findViewById(R.id.btnSendSMS); 
  btn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
    
   public void onClick(View v) { 
    sendSMS("0005", "Helo My Friend"); 
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   } 
  }); 
   
  } 
   
  //---sends an SMS message to another device--- 
  private void sendSMS(String phoneNumber, String message) 
  { 
  SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 
  sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, null, null); 
  } 
} 

 

 کنید کلیک send Sms دکمه  سپس بر روی  کنید. اجرا F11 زدن با برنامه را

 

 توضیحات برنامه:
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آن را در  permissionsاستفاده کنیم. باید smsبرای اینکه بتوانیم از امکانات ارسال  در ابتدا

 فایل

AndroidManifest.xml .تعیین کنیم 

استفاده کنید. این کلاس بر خلاف دیگر  SmsManagerبرای اسال پیام شما می توانید از کلاس 

اتیک باید متد است از آن ایجاد گنید. شما یک نمونه شی مستقیم کلاس ها شما نمی توانید به طور

getDefault() را د کلاس SmsManager  .فراخوانی کنید 

 پیام را ارسال کنید ()sendTextMessage  می توانید متد شما از طریق

//---sends an SMS message to another device--- 
  private void sendSMS(String phoneNumber, String message) 
  { 
  SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 
  sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, null, null); 

 

  } 

 پارامتر می باشد. sendTextMessage  2 متد دارای

destinationAddress شماره تلفن مقصد : 

scAddress مقددار پیش فرض  سرویس پیام آدرس ارائه دهندهNull  برایSMSC 

text  متن پیام : 

sentIntent ایجاد هشداری برای پیامی که ارسال می شود 

deliveryIntent .ایجاد هشداری برای پیام های که به مقصد می رسد 

 

 بازخورد گرفتم پس از ارسال پیام
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ارسال کنیم اما چگونه می توان اطمینان یافت که پیام از قسمت قبل یاد گرفتیم که چگونه پیام 

کرد تا  PendingIntent ایجاد درست ارسال شده است؟ برای این کار شما می توانی یک شی

 ارسال پیام را نظارت کند.

 را به صورت زیر تغییر دهید javaکد زیر نحوه ای انجام این کار را انجام می دهید فایل 

package net.learn2develop.SMS; 
import android.app.Activity; 
import android.app.PendingIntent; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentFilter; 
import android.os.Bundle; 
import android.telephony.SmsManager; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Toast; 
public class SMSActivity extends Activity { 
 String SENT = "SMS_SENT"; 
 String DELIVERED = "SMS_DELIVERED"; 
 PendingIntent sentPI, deliveredPI; 
 BroadcastReceiver smsSentReceiver, smsDeliveredReceiver; 
 /** Called when the activity is first created. */ 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.main); 
 Button btnsen=(Button)findViewById(R.id.btnSendSMS); 
 btnsen.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   
  public void onClick(View v) { 
   // TODO Auto-generated method stub 
   sendSMS("0005", "Helo My Friend"); 
    
  } 
 }); 
  
 sentPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, 
 new Intent(SENT), 0); 
 deliveredPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, 
 new Intent(DELIVERED), 0); 
 } 
 @Override 
 public void onResume() { 
 super.onResume(); 
 //---create the BroadcastReceiver when the SMS is sent--- 
 smsSentReceiver = new BroadcastReceiver(){ 
 @Override 
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 public void onReceive(Context arg0, Intent arg1) { 
 switch (getResultCode()) 
 { 
 case Activity.RESULT_OK: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"SMS sent", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 case SmsManager.RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"Generic failure", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 case SmsManager.RESULT_ERROR_NO_SERVICE: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"No service", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 case SmsManager.RESULT_ERROR_NULL_PDU: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"Null PDU", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 case SmsManager.RESULT_ERROR_RADIO_OFF: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"Radio off", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 } 
 } 
 }; 
 //---create the BroadcastReceiver when the SMS is delivered--- 
 smsDeliveredReceiver = new BroadcastReceiver(){ 
 @Override 
 public void onReceive(Context arg0, Intent arg1) { 
 switch (getResultCode()) 
 { 
 case Activity.RESULT_OK: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"SMS delivered", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 case Activity.RESULT_CANCELED: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"SMS not delivered", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 } 
 } 
 }; 
 //---register the two BroadcastReceivers--- 
 registerReceiver(smsDeliveredReceiver, new IntentFilter(DELIVERED)); 
 registerReceiver(smsSentReceiver, new IntentFilter(SENT)); 
 } 
 @Override 
 public void onPause() { 
 super.onPause(); 
 //---unregister the two BroadcastReceivers--- 
 unregisterReceiver(smsSentReceiver); 
  
 unregisterReceiver(smsDeliveredReceiver); 
 } 
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 //---sends an SMS message to another device--- 
 private void sendSMS(String phoneNumber, String message) 
 { 
 SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 
 sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, sentPI, deliveredPI); 
 } 
} 

 

 توضیحات 

 
 ایجاد کردیم PendingIntentبالا دو شی  ()onCreateدر متد 

 
 sentPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, 
 new Intent(SENT), 0); 
 deliveredPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, 

 new Intent(DELIVERED), 0);   

 

زمامی که پیام ارسال می  بعدی استفاده می شود ارسال این دو شی برای

 (SMS_DELIVEREDمی شود) delivered ( زمانی که پیام”SMS_SENT“شود)

ایجاد و ثبت کرده اید. این دو  .BroadcastReceivers: شما دو ()onResumeدر متد 

BroadcastReceivers  (گوش می دهندListen) برای intents و تطبیق کردن کردن 

“SMS_SENT” و “SMS_DELIVERED. 

 
//---register the two BroadcastReceivers--- 
 registerReceiver(smsDeliveredReceiver, new IntentFilter(DELIVERED)); 

 registerReceiver(smsSentReceiver, new IntentFilter(SENT)); 
 می شود.   onReceive() ,  override متد BroadcastReceiverبا هر 

 ارسال می شود ()sendTextMessageبه دو پارامتر آخر متد  این دوشی

 
 SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 

 sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, sentPI, deliveredPI) 

 در این حالت اگر پیام درست ارسال یا با خطا مواجه شود به شما هشدار می دهد.
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 برنامه پیام اندروید ارسال پیام از طریق

 
خودمان برنامه را پیاده سازی  که از یام رسان خود اندروید استفاده کنیم. تا اینکه برخی اوقات

 کنیم.

از نوع  MIMEبا  Intentمی تونید شی  شما در برنامه خودبرای فعال سازی پیام رسان اندروید 

“vnd.android-dir/mms-sms” .استفاده کنید . که در ادامه آمده است 

Intent i = new 
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW); 

i.putExtra("address", "5555; 5555; 5555"); 

i.putExtra("sms_body", "Hello my friends!  " ); 
i.setType("vnd.android-dir/mms-sms"); 
startActivity(i); 
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 شما می توانید پیام خود را همزمان به چندین نفر ارسال کنید.

 

 

 

 

 

 

 

  perpisionاستفاده می کنيد  نياز  ندارید   تا   smsاگر شما از  روش  بالا  برای  ار

 تعریف  کنيد AndroidManifest.xmlرا در فایل 
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 دریافت پیام
 پیام نیز دریافت کنید BroadcastReceiverدر کنار ارسال پیام شما می توانید توسط شی

خاصی دریافت شد برنامه عمل خاصی انجام  زمانی کاربرد دارد که شما می خواهید زمانی که پیام

 دهید.

 ام باپس از دریافت پی شدهگوشی شما دزدیده  بنویسید زمانی که می تواندی برنامه به عنوان مثال

 برای شما ارسال شود. مکان اطلاعت فرمتی خاص

 نحوه ای دریافت با هم می بینیم.

 دستورات زیر را وارد کنید. قبل موارد برنامه AndroidManifest.xml: در قسمت 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
package="net.learn2develop.SMS" 
android:versionCode="1" 
android:versionName="1.0" > 
<uses-sdk android:minSdkVersion="10" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/> 
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/> 
<application 
android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" > 
<activity 
android:label="@string/app_name" 
android:name=".SMSActivity" > 
<intent-filter > 
<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
<receiver android:name=".SMSReceiver"> 
<intent-filter> 
<action android:name= 
"android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" /> 
</intent-filter> 
</receiver> 
</application> 
</manifest> 
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 ایجاد کنید SMSReceiverکلاس جدید به نام 

 

 
 

 دستورات زیر را درآن بنویسید.
package net.learn2develop.SMS; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
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import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.telephony.SmsMessage; 
import android.util.Log; 
import android.widget.Toast; 
public class SMSReceiver extends BroadcastReceiver 
{ 
@Override 
public void onReceive(Context context, Intent intent) 
{ 
//---get the SMS message passed in--- 
Bundle bundle = intent.getExtras(); 
SmsMessage[] msgs = null; 
String str = "SMS from "; 
if (bundle != null) 
{ 
//---retrieve the SMS message received--- 
Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus"); 
msgs = new SmsMessage[pdus.length]; 
for (int i=0; i<msgs.length; i++){ 
msgs[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[])pdus[i]); 
if (i==0) { 
//---get the sender address/phone number--- 
str += msgs[i].getOriginatingAddress(); 
str += ": "; 
} 
//---get the message body--- 
str += msgs[i].getMessageBody().toString(); 
} 
//---display the new SMS message--- 
Toast.makeText(context, str, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
Log.d("SMSReceiver", str); 
} 
} 
} 

 برنامه را اجرا کنید

کلاس  Toastاست آن را توسط  یک پیام به شبیه ساز ارسال کنید برنامه شما قادر DDMsبا

  نمایش دهد
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  جلوگیری از دریافت پیام

دریافت می شود هم توسط برنامه شما و  در اینجا شاید متوجه این شده باشید که هر پیامیی که

از دریافت پیام برنامه ها می توسط خود اندروید دریافت شود. و این به بدلیل این است پس  هم

 خواهند اندروید را مدیریت کنند شاید این چیزی است که شما نخواهید.

فقط کافی است برنامه خود مانندزیر اولویت  توسط اندروید پیام ها دریافت  برای جلوگیری از

 بدهید

<receiver android:name=".SMSReceiver"> 
<intent-filter android:priority="100"> 
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<action android:name="android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" /> 
</intent-filter> 
</receiver>  

 

هرچه عددی که برنامه اختصای می دهدی بزرگتر باشد برنامه شما زود تر اجرا می شود. برای 

اینکه دیگر برنامه ها نتوانند برنامه را دریافت کنند شما به سادگی می توانید متد 

abortBroadcast() از کلاس BroadcastReceiver .فراخوانی کنید 

 

package net.learn2develop.SMS; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.telephony.SmsMessage; 

import android.util.Log; 

import android.widget.Toast; 

public class SMSReceiver extends BroadcastReceiver 

{ 

@Override 

public void onReceive(Context context, Intent intent) 

{ 

//---get the SMS message passed in--- 

Bundle bundle = intent.getExtras(); 

SmsMessage[] msgs = null; 

String str = "SMS from "; 

if (bundle != null) 
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{ 

//---retrieve the SMS message received--- 

Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus"); 

msgs = new SmsMessage[pdus.length]; 

for (int i=0; i<msgs.length; i++){ 

msgs[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[])pdus[i]); 

if (i==0) { 

//---get the sender address/phone number--- 

str += msgs[i].getOriginatingAddress(); 

str += ": "; 

} 

//---get the message body--- 

str += msgs[i].getMessageBody().toString(); 

} 

//---display the new SMS message--- 

Toast.makeText(context, str, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

Log.d("SMSReceiver", str); 

this.abortBroadcast(); 

} 

} 

} 

 اگر این کار را کنید دیگر هیچ برنامه قادر به دریافت پیام نخواهد بود.
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  BroadcastReceiverتوسط  activityبه روز رسانی یک  

را  پیام این کلاس را آموختیم. گاهی اوقات می خواهیم نحوه ای دریافت پیام توسط در قسمت قبل

به عنوان مثال شاید شما مایل باشید پیام را در یک  به فعالیت اصلی برنامه ارسال کنیم.

Textview .نمیاش دهید 

 شرح می دهیم در ادامه این کار را

 کنید. دستورات زیر را وارد main.xmlدر فایل  در پروژه فبل

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<Button 
android:id="@+id/btnSendSMS" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Send SMS" 
android:onClick="onClick" /> 
<TextView 
android:id="@+id/textView1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" /> 
</LinearLayout> 

  وارد کنیدSMSReceiver.javaکد های زیر را درفایل 

package net.learn2develop.SMS; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.telephony.SmsMessage; 
import android.util.Log; 
import android.widget.Toast; 
public class SMSReceiver extends BroadcastReceiver 
{ 
@Override 
public void onReceive(Context context, Intent intent) 
{ 
//---get the SMS message passed in--- 
Bundle bundle = intent.getExtras(); 
SmsMessage[] msgs = null; 
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String str = "SMS from "; 
if (bundle != null) 
{ 
//---retrieve the SMS message received--- 
Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus"); 
msgs = new SmsMessage[pdus.length]; 
for (int i=0; i<msgs.length; i++){ 
msgs[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[])pdus[i]); 
if (i==0) { 
 
//---get the sender address/phone number--- 
str += msgs[i].getOriginatingAddress(); 
str += ": "; 
} 
//---get the message body--- 
str += msgs[i].getMessageBody().toString(); 
} 
//---display the new SMS message--- 
Toast.makeText(context, str, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
Log.d("SMSReceiver", str); 
//---send a broadcast intent to update the SMS received in the activity--- 
Intent broadcastIntent = new Intent(); 
broadcastIntent.setAction("SMS_RECEIVED_ACTION"); 
broadcastIntent.putExtra("sms", str); 
context.sendBroadcast(broadcastIntent); 
} 
} 
} 

 .وارد نمایید SMSActivity.java کد های زیر را در

package net.learn2develop.SMS; 
import android.app.Activity; 
import android.app.PendingIntent; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentFilter; 
import android.os.Bundle; 
import android.telephony.SmsManager; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.TextView; 
public class SMSActivity extends Activity { 
 String SENT = "SMS_SENT"; 
 String DELIVERED = "SMS_DELIVERED"; 
 PendingIntent sentPI, deliveredPI; 
 BroadcastReceiver smsSentReceiver, smsDeliveredReceiver; 
 IntentFilter intentFilter; 
  
 private BroadcastReceiver intentReceiver = new BroadcastReceiver() { 
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  @Override 
  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
  //---display the SMS received in the TextView--- 
  TextView SMSes = (TextView) findViewById(R.id.textView1); 
  SMSes.setText(intent.getExtras().getString("sms")); 
  } 
  }; 
 /** Called when the activity is first created. */ 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.main); 
 Button btnsen=(Button)findViewById(R.id.btnSendSMS); 
 btnsen.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   
  public void onClick(View v) { 
   // TODO Auto-generated method stub 
   sendSMS("0005", "Helo My Friend"); 
    
  } 
 }); 
  
 sentPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, 
 new Intent(SENT), 0); 
 deliveredPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, 
 new Intent(DELIVERED), 0); 
 intentFilter = new IntentFilter(); 
 intentFilter.addAction("SMS_RECEIVED_ACTION"); 
 } 
 @Override 
 public void onResume() { 
 super.onResume(); 
 registerReceiver(intentReceiver, intentFilter); 
 //---create the BroadcastReceiver when the SMS is sent--- 
 smsSentReceiver = new BroadcastReceiver(){ 
 @Override 
 public void onReceive(Context arg0, Intent arg1) { 
 switch (getResultCode()) 
 { 
 case Activity.RESULT_OK: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"SMS sent", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 case SmsManager.RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"Generic failure", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 case SmsManager.RESULT_ERROR_NO_SERVICE: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"No service", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 case SmsManager.RESULT_ERROR_NULL_PDU: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"Null PDU", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
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 case SmsManager.RESULT_ERROR_RADIO_OFF: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"Radio off", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 } 
 } 
 }; 
 //---create the BroadcastReceiver when the SMS is delivered--- 
 smsDeliveredReceiver = new BroadcastReceiver(){ 
 @Override 
 public void onReceive(Context arg0, Intent arg1) { 
 switch (getResultCode()) 
 { 
 case Activity.RESULT_OK: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"SMS delivered", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 case Activity.RESULT_CANCELED: 
 Toast.makeText(getBaseContext(),"SMS not delivered", 
 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 break; 
 } 
 } 
 }; 
 //---register the two BroadcastReceivers--- 
 registerReceiver(smsDeliveredReceiver, new IntentFilter(DELIVERED)); 
 registerReceiver(smsSentReceiver, new IntentFilter(SENT)); 
 } 
 @Override 
 public void onPause() { 
 super.onPause(); 
 //---unregister the two BroadcastReceivers--- 
 unregisterReceiver(intentReceiver); 
 unregisterReceiver(smsSentReceiver); 
  
 unregisterReceiver(smsDeliveredReceiver); 
 } 
  
 //---sends an SMS message to another device--- 
 private void sendSMS(String phoneNumber, String message) 
 { 
 SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 
 sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, sentPI, deliveredPI); 
 } 
} 
 
 

 پیام به شبیه ساز ارسال کنید یک DDmsو با   برنامه را اجرا کنید
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 خود اضافه کردید.  برنامه  به شده دریافت پیام نمایش را برای TextViewشما یک  در ابتدا

کردید  ایجاد  را intentآن یک شی  سپس .تغیر دادید sms دریافت برای SMSReceiverبعد کلاس 

 خیر دریافت شده یا گوش دادید میتواند اگاه شود که پیامی شی که به این برنامه که هرجای

 این به خارج از دریافت شده sms  کار می برید( همچنین به بعدی activity .)شما آنرا در

intent استفاده است. قابل 
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 Intent broadcastIntent = new Intent(); 

   broadcastIntent.setAction("SMS_RECEIVED_ACTION"); 

   broadcastIntent.putExtra("sms", str); 

   ;.sendBroadcast(broadcastIntent)context 

 پیام ها ی سراسری  به کردید که ایجاد BroadcastReceiverیک شی خود activity سپس شما در

 گوش میدهد

private BroadcastReceiver intentReceiver = new BroadcastReceiver() { 

    @Override 

    public void onReceive(Context context, Intent intent) 

{ 

    //---display the SMS received in the TextView--- 

    TextView SMSes = (TextView) 

findViewById(R.id.textView0); 

    SMSes.setText(intent.getExtras().getString("sms")); 

    } 

    }; 

 ومتن روز رسانی کنید به را TextViewآمد شما می توانید  سراسری intent یک  زمانی که

 پیام را در آن نمایش دهید.

خاص گوش میدهید که در   Intentیک  کنید که به ایجاد IntentFilterباید یک شی  شما

 میباشد  SMS_RECEIVED_ACTIONاینجا

 @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

    super.onCreate(savedInstanceState); 

    setContentView(R.layout.main); 

    sentPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 1, 

    new Intent(SENT), 1); 

    deliveredPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 1, 

    new Intent(DELIVERED), 1); 

    //---intent to filter for SMS messages received--- 

    intentFilter = new IntentFilter(); 

    intentFilter.addAction("SMS_RECEIVED_ACTION"); 

    } 

 کردید و در ثبت را BroadcastReceiverشی activityمربوط به  ()onResumeتوسط متد  در آخر هم شما

 کردید unregister آنرا ()onPauseمتد 

@Override 

    protected void onResume() { 

    //—-register the receiver—- 

    registerReceiver(intentReceiver, intentFilter); 

    super.onResume(); 
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    } 

    @Override 

    protected void onPause() { 

    //—-unregister the receiver—- 

    unregisterReceiver(intentReceiver); 

    super.onPause(); 

    } 

    @Override 

    public void onResume() { 

    super.onResume(); 

    //---register the receiver--- 

     

    registerReceiver(intentReceiver, intentFilter); 

    //---create the BroadcastReceiver when the SMS is 

sent--- 

    //... 

    } 

    @Override 

    public void onPause() { 

    super.onPause(); 

    //---unregister the receiver--- 

    unregisterReceiver(intentReceiver); 

    //---unregister the two BroadcastReceivers--- 

    //... 

{ 

 قابل صفحه  در Activyt پیام را نمایش میدهد که  زمانی TExtViewکه  معنی است این به این

به متن   TextView را مشاهده نمی کنیم پس زمینه است و آن را  مشاهده است. و زمانی که در

 رسانی نمی شود. روز جدید به

 

 BroadcastReceiverشی  با Activity فراخوانی یک

 ارسال Activyt شده را به یک دریافت پیام چگوه می تواند یک که گرفتید یاد قبل  قسمت در

  باشد و background در activityممکن است  موارد بسیاری از  نمایش دهد. در تان آن را کرد

  در را  activity یک اگر میتوانستیم بود  مفید  بسیار موارد کنیم در این پیامی را دریافت

foreGroundن را شرح میدهیم.در زیر آ کنیم. پیام اجرا برای نمیایش 

 تغییر دهید   صوزت زیر آن را بهSMSActivity.javaوفایل  بروید قبل  برنامه به

/** Called when the activity is first created. */ 

@Override 
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public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

sentPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 1, 

new Intent(SENT), 1); 

deliveredPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 1, 

new Intent(DELIVERED), 1); 

//---intent to filter for SMS messages received--- 

intentFilter = new IntentFilter(); 

intentFilter.addAction("SMS_RECEIVED_ACTION"); 

//---register the receiver--- 

registerReceiver(intentReceiver, intentFilter); 

} 

@Override 

public void onResume() { 

super.onResume(); 

//---register the receiver--- 

//registerReceiver(intentReceiver, intentFilter); 

//---create the BroadcastReceiver when the SMS is sent--- 

smsSentReceiver = new BroadcastReceiver(){ 

@Override 

public void onReceive(Context arg1, Intent arg0) { 

switch (getResultCode()) 

{ 

case Activity.RESULT_OK: 

Toast.makeText(getBaseContext(), "SMS sent", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

break; 

case SmsManager.RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE: 

Toast.makeText(getBaseContext(), "Generic failure", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

break; 

case SmsManager.RESULT_ERROR_NO_SERVICE: 

Toast.makeText(getBaseContext(), "No service", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

break; 

case SmsManager.RESULT_ERROR_NULL_PDU: 

Toast.makeText(getBaseContext(), "Null PDU", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

break; 

case SmsManager.RESULT_ERROR_RADIO_OFF: 

Toast.makeText(getBaseContext(), "Radio off", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

break; 

} 

} 

}; 

//---create the BroadcastReceiver when the SMS is delivered--- 

smsDeliveredReceiver = new BroadcastReceiver(){ 

@Override 

public void onReceive(Context arg1, Intent arg0) { 

switch (getResultCode()) 

{ 

case Activity.RESULT_OK: 

Toast.makeText(getBaseContext(), "SMS delivered", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
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break; 

case Activity.RESULT_CANCELED: 

Toast.makeText(getBaseContext(), "SMS not delivered", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

break; 

} 

} 

}; 

//---register the two BroadcastReceivers--- 

registerReceiver(smsDeliveredReceiver, new IntentFilter(DELIVERED)); 

registerReceiver(smsSentReceiver, new IntentFilter(SENT)); 

} 

@Override 

public void onPause() { 

super.onPause(); 

//---unregister the receiver--- 

//unregisterReceiver(intentReceiver); 

//---unregister the two BroadcastReceivers--- 

unregisterReceiver(smsSentReceiver); 

unregisterReceiver(smsDeliveredReceiver); 

} 

@Override 

protected void onDestroy() { 

super.onDestroy(); 

//---unregister the receiver--- 

unregisterReceiver(intentReceiver); 

} 

 

 تغییر دهید زیر به صورت SMSReceiver.java سپس فایل

@Override 

 public void onReceive(Context context, Intent intent) 

 { 

 //---get the SMS message passed in--- 

 Bundle bundle = intent.getExtras(); 

 SmsMessage[] msgs = null; 

 String str = "SMS from "; 

 if (bundle != null) 

 { 

 //---retrieve the SMS message received--- 

 Object[] pdus = (Object[]) bundle.get("pdus"); 

 msgs = new SmsMessage[pdus.length]; 

 for (int i=1; i<msgs.length; i++){ 

 msgs[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[])pdus[i]); 

 if (i==1) { 

 //---get the sender address/phone number--- 

 str += msgs[i].getOriginatingAddress(); 

 str += ": "; 

 } 

 //---get the message body--- 

 str += msgs[i].getMessageBody().toString(); 

 } 

 //---display the new SMS message--- 
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 Toast.makeText(context, str, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 Log.d("SMSReceiver", str); 

 //---launch the SMSActivity--- 

 Intent mainActivityIntent = new Intent(context, SMSActivity.class); 

 mainActivityIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

 context.startActivity(mainActivityIntent); 

 //---send a broadcast intent to update the SMS received in the 

activity--- 

 Intent broadcastIntent = new Intent(); 

 broadcastIntent.setAction("SMS_RECEIVED_ACTION"); 

 broadcastIntent.putExtra("sms", str); 

 context.sendBroadcast(broadcastIntent); 

 } 

 } 

 تغییر دهید به صورت  AndroidManifest.xmlفایل و

<activity 

      android:name=".SMSActivity" 

      android:label="@string/app_name" 

      android:launchMode="singleTask" > 

      <intent-filter> 

        <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

      </intent-filter> 

    </activity> 

 به activity فشار دهید  را Home دکمه نمیاش داده می شود SMSActivity کنید اجرا برنامه را

background رود می 

 ForeGround به backGround از activity که کنید کنید توجه ارسال پیام یک DDMSبا

 پیام نمایش دتاده می شود.  و می آید

 

 

 توضیحات

 متد  در جای کردید . به ثبت registered  را onCreate()    BroadcastReceiverدر متد  شما SMSActivityکلاس در

onResume() جای  و بهunregistering  در متدonPause() متد  در شماonDestroy() انجام دادید. این  را کار این
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می  هم روید هنوز می backgground  به avtivity زمانی که سازید مطمئن می را  شما کار

 دهد  گوش سراسری broadcast تواند به

 

 تغییر دادید SMSReceiver در  را ()onReceive شما رویداد سپس

Intent mainActivityIntent = new Intent(context, SMSActivity.class); 

 mainActivityIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

 context.startActivity(mainActivityIntent); 

 //---send a broadcast intent to update the SMS received in the 

activity--- 

 Intent broadcastIntent = new Intent(); 

 broadcastIntent.setAction("SMS_RECEIVED_ACTION"); 

 broadcastIntent.putExtra("sms", str); 

 .sendBroadcast(broadcastIntent);context 

  اجرا می کنید  زمینه می باشد را پس  در کهactvityتعیین می کنید که   startcActivityکه 

زیر ا   تنظیم کنید را Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASKفلگ  که شما نیاز دارید می باشد این نکته

  داردFLAG_ACTIVITY_NEW_TASK فلگ نیاز به  activity یک context خارج از در ()startActivityفراخوانی 

تنظیم  :singleTask به AndroidManifestدر فایل  <activity>عنصر در launchModeصفت   شما نیار داربد همچنین

 کنید

 <activity 

      android:name=".SMSActivity" 

      android:label="@string/app_name" 

      android:launchMode="singleTask" > 

 اجرا می  پیام  دریافت برای activyt چندیین نمونه از یک  این کار را انجام ندهید شما اگر

 شوند.

 

 Homکه  می رود )زمانی background  به Activity نکته مهم دیگر اینجا است که زمانی که

Button فشار می دهیم (  و. راactivity  و پیام دریافت و میتواند TextView رسانی  به روز را
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  زمانی که مثلا بسته شد(   Killedرفت ) از بین  کامل طور  به activyt که وقتی  کند. ولی

 TextView ولی شود دوباره اجرا می تواند activyشد  نابود activyt زنیم و را می back دکمه

 رسانی نمی کند. روز به را

 هشدار ها رعایت ها و

 زمانی که ..............

 

 

 ارسال ایمیل 

 را شما در اندروید Gmail/Email برنامه های کند پشتیبانی می ایمیل هم  اندروید از SMS همانند

دریاف و  Gmail/Email  های برنامه کنا کنید در تنظیمی ایمیل خود را .POP3 or IMAP با قادر می سازد

رح ش در ادامه آن را ارسال کنید که بر نامه نویسی طریق از ایمیل را  میتوانید شما راسال ایمیل

 میدهیم.

 

 کنید ایجاد .Emailsپروژه جدید به نام

 تغییر دهید زیر صورت به main.xmlفایل

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btnSendEmail" 

    android:layout_width="fill_parent" 
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    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClick" 

    android:text="Send Email" /> 

 

</LinearLayout> 

 تغییر دهید  صورت زیر به EmailsActivityفایل

package com.MehrdadJavidi.Emails; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

public class EmailsActivity extends Activity { 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

 } 

 

 public void onClick(View v) { 

  // ---replace the following email addresses with real ones--- 

  String[] to = { "someguy@ Ably.ir", "anotherguy@ Ably.ir" }; 

  String[] cc = { "busybody@ Ably.ir" }; 

  sendEmail(to, cc, "Hello", "Hello my friends!"); 

 } 

 

 // ---sends an SMS message to another device--- 

 private void sendEmail(String[] emailAddresses, String[] carbonCopies, 

   String subject, String message) { 

  Intent emailIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 

  emailIntent.setData(Uri.parse("mailto:")); 

  String[] to = emailAddresses; 

  String[] cc = carbonCopies; 

  emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, to); 

  emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_CC, cc); 

  emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, subject); 

  emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, message); 

  emailIntent.setType("message/rfc822"); 

  startActivity(Intent.createChooser(emailIntent, "Email")); 

 } 

} 
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 مطئن شوید  کلیک کنید)قبل از آنم Send Email دکه  بر روی   کنید لجزرا F11برنامه را با 

 انجام داده اید.( اندروید را در دساگاه email تنظیمات که

 

 توضیحات 

و از طریق آن ایمیل را ارسال کردید  کرده استفاده اندروید را خود ایمیل  برنامه  شما در اینجا

   طرق کنید که شما م یتواندی انواع پارامتر ها از استفاده Intentشی  کا شما می توانید از برای این

 تنظیم کنید  ()setData(), putExtra(),setType متد های

Intent emailIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 

  emailIntent.setData(Uri.parse("mailto:")); 

  String[] to = emailAddresses; 

  String[] cc = carbonCopies; 

  emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, to); 

  emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_CC, cc); 

  emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, subject); 

  emailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, message); 
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  emailIntent.setType("message/rfc822"); 

  startActivity(Intent.createChooser(emailIntent, "Email")); 

 

 خلاصه

گونه چ که گرفتید یاد گرفتید شما یاد را خارج برنامه با ارتباط اصلی برای راه 0  فصل در این شما

را  ایمیل یک یاد گرفتید که چگونه می توان همچنین کنید. شما  ازسال و دریافت یک پیغام را

 کنید. ارسال

 تمرینات

  ببرید؟ نام  پیام را ارسال کرد طریق از آن که می توان راه های 

 نام permission در فایل که باید ها AndroidManifest.xml بتوانید   شما  کرد تا از آن تعریف

sms کنید.  ارسال و را در سافت 

 از طرق  چگونه میتوان BroadcastReceiver?  یک بهactivyt  راnotify   کرد 

 

 توضیحات خلاصه عنوان

 SmsManagerکلاس  استفاد ه از  پیام  ارسا ل برنامه نویسی

متد  شی در PendingIntentدو استفاده از  ارسال پیام  پس از feedbackگرفتن یک 
sendTextMessage() 

 .vnd.android-dir/mms-smsبه  intetn تنظیم Intentطرق  ارسال پیام از

فایل  و تنظیم BroadcastReceiverاستفاده از   دریافت پیام
AndroidManifest.xml 

 .message/rfc811به  intent  تنظیم  Intentبا  ارسال ایمیل

 فصل نهم
 رحمت از! اید كرده ستم و اسراف خود بر كه من بندگان اى: بگو

 .آمرزد مى را گناهان همه خدا كه نشوید نومید خداوند

 زمر سوره 35 آیه
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گرفت: خواهید فصل یاد پایان آنچه در  

 

 در  لازم پکیج های نصبsdk سر کار دارند. با نقشه ها که هایبرنامه  ایجاد برای 

 تست برنامه دستگاه برای  تنظیم 

 نمایش نقشه گوگل در برنامه کاربردیتان 

که یسیار  از برنامه های دسته ای برنامه های موبایل رشد زیادی داشته است. اما در سال های اخیر

مکان  .LBSمشهور می باشند. برنامه های  .LBSمی باشد که به  location-based servicesمشهور می باشند 

رفاهی  نمایش مکان های از قبیل می کند . همچنین امکانات اضافی که شما هستید را ردیابی

پیشنهاد خود را برای برنامه ریزی مسیر حرکت و .. را به شما  نزدیک شما را نمیاش می دهد یا

د که تصویر ی از محل زندگی شما را نقشه های می باشن LBSمیدهد.یکی از اجزای اصلی برنامه 

 نشان می دهد.

  sdkدر  لازم پکیج های نصب

 ا درر  نقشه توانیم آن می وسیله به که کنیم  نصب  را  های پکیج باید ها  نقشه با کار برای 

 کنیم. تست دستگاه واقعی در نوشته شده را کاربردی استفاده و برنامه ها برنامه

 

 
 امکان  تست  برنامه های  كابردی كه   نقشه ها به  كار می  گیرند در  دستگاه  مجازی  وجود  ندارد.

 باید  حتما روی دستگاه  واقعی  تست شود
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 شده بروید: به مسیر مشخص پکیج های نصب برای
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 خود را برنامه های خواهیم می که دستگاهی به مربوط درایور  باید بالا های پکیج بعدر از نصب

 کنیم. نصب  دانلود و  کنیم تست روی آن

 

  تست کنم Samsung  قصد دارم برنامه ها را نوشته شده رو بر روی گوشی های  چون در اینجا

انجام   مراحل زیر را کنیم. که را دانلود و نصب سامسونگ های گوشی های مربوط به درایور باید

 دهم. می

   google Play Seervicesبا نصب 

امکان  استفاده  از  سرویس ها ی 

google   را داریم . که یکی از سرویس

های گوگل ارائه نقشه گوگل  در برنامه 

 های کاربردی  اندروید می باشد

امکان  تست برنامه ها   google Usb Driverبا نصب 

 روی  دستگاهی  واقعی برای ما فراهم می شود.
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را    Samsung Usb Driverبه گوگل بروید   و  

را  و  به  لینک  مشخص شده    کنید  جست و  جو  

 انتخاب  کنید.

 سرچ  کنيد   LG Usb Driverمی باشد   LGاگر مدل  گوشی شما  

 سرچ  کنيد   HTC Usb Driverمی باشد   HTCاگر مدل  گوشی شما  

 و به همين تربيت ..
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انجام می   كه مرا حلی زیر را دهیم انجام خود باید تنظیماتی را روی دستگاه درایور بعد از نصب

 دهیم.

 بروید  Eclipse به محیط

بر روی  لینک مشخص شده   كلیک  

كنید  تا درایور مربوط به  گوشی های 

سامسونگ  دانلود  و سپس آن را 

 نصب  كنید
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 نمایید. لصو كامپیوتر  به usb دستگاه را با كابل 

 دهید. انجام وارد شوید و تنظیمات زیر را به محیط گوشی
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 ل زیر را برویدكنید مراح را مشاهده نمی DEVELOPER OPTIONSاگر گزینه 

 

 بروید About DeViceبه قسمت 
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 بروید. Developer Options قسمتبه 

   هفت بار  کليک کنيد    Build Numberبر روی  

 کليک می  کنيد  Build Numberزمانی  که شما بر روی   

یک شمارنده  به شما  نمایش می دهد  که  تعداد  کليک ها 

را نمایش می دهد. زمانی  که به  شماره  صفر شده  به 

   Developer optionبر گردید  گزینه   Settingقسمت 

 اضافه  شده است  . 
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 را  بزنید  usb Debuggingتیک  
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 پیغامی شبیه زیر به شما نمایش داده می شود.   كردید فعال  usb debugging اینکه بعد از

 

 

 

 

بعد از 

 دستگاه شما نمایش داده شود. DDMSدر  Devicesقسمت  در تنظیمات بالا باید
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 امتحان دستگاه نمایش داده نمی شود . راه حل های زیر را ولی هنوز انجام دادید بالا را اگر تنظیمات

 كنید :

 زیر باشد : به صورت چک كنید كه تنظیمات دستگاه را
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 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

494 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 
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 كنید ReStartگوشی خود را 
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بعد از بالا  آمدن دستگاه  باید  دستگاه  شما 

 نمایش داده شود
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 نصب را MoboRobo نرم افزار كه كنم پیشنهاد می به شما نمایش داده نشد . دستگاه  باز هم اگر

 كنید.

 

 اتوماتیک به صورت نرم افزار این كنید گوشی نصب را به usbنرم افزار را وقتی كابل  بعد از نصب

 دانلود و نصب می كند . درایور های آن را لزوم و در صورت تشخیص می دهد گوشی شما را

 را می بینید.  پیغامی شبیه دستگاه ودر
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Eclipse را 

 یک بار

ReStart كنید 

 

 شوید. Eclipse وارد و دوباره .كنید ReStartكامپیوتر را 

 

  ایجاد پروژه و تست آن بر روی دستگاه

 ایجاد كنید MyFirstMap به نام پروژه جدیدی
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 كنید اجرا به صورت زیر  پروژه آن را بعد از ایجاد
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 اجرا شده است. دستگاه شما برنامه بر روی كنید همان طور كه مشاهده می بروید دستگاه به محیط

 

 

 نمایش نقشه گوگل در برنامه کاربردیتان

 قصد داریم دادیم. حال انجام واقعی را  تست برنامه در دستگاه   تنظیمات لازم برای  قبل قسمت در

 از جمله دادن )مراحل مختلفی را نقشه كنیم.برای نمایش  كاربردی استفاده  در برنامه نقشه را كه

Permission گرفتن  های لارم به برنامه ApiKey .. به   مراحل را دهیم كه در ادامه انجام  باید (و

 می دهیم. آموزش شما
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 ها permissionتنظیم اول :  مرحله

 این كار به فایل بدهیم . برای خود  برنامه را به های Permission  باید یک سری نقشه برای نمایش

AndroidManifest.xml دهید. تغییر زیر صورت به آن  و بروید پروژه 

 

 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.myfirstmap" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk 

    android:minSdkVersion="01" 

    android:targetSdkVersion="01" /> 

   

  <permission 

android:name="com.MehrdadJavidi.myfirstmap.MAPS_RECEIVE" /> 

  <uses-permission 

android:name="com.MehrdadJavidi.myfirstmap.MAPS_RECEIVE"/> 

   

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

  <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/> 

  <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 
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  <uses-permission 

android:name="com.google.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES

"/>  

  <uses-feature android:glEsVersion="0x00000000" 

        android:required="true" 

    /> 
   

  

 

  <application 

    android:allowBackup="true" 

    android:icon="@drawable/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> 

 

 : توضیحات

ها زیر را به  Permission رو باید داشته باشیم از این دسترسی اینترنت  به باید نقشه برا ی نمایش

 بدهیم.  برنامه

 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/> 

  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

 كنیم. تعیینزیررا  Permission باید  كنیم می گوگل استفاده  نقشه  سرویس برای اینکه از

<uses-permission 

android:name="com.google.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES"/>  

 

 

كنید و بزرگ دقت کكوچ حروفبه  نوشته شود به شکل بالا دقیقا باید  
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 كنیم. تعیین  آن را كه توسط تگ زیر باید كنیم استفاده می ۷  ورژن    google apiاز  ما همچنین

  
  <uses-feature android:glEsVersion="1x11121111" 

        android:required="true" 

/> 

 

كه برنامه ما امکان نمایش نقشه را  كند می كه مشخص كردیم تعیین ی را Persmissionزیر  ودر

 كرده ایم  دریافت گوگل  از نظر را  مورد  ApiKey دارد و

<permission android:name="com.MehrdadJavidi.myfirstmap.MAPS_RECEIVE" /> 

 

 

 

 

 

 باشد  برنامه Package Name باید  :1

۷  :MAPS_RECEIVE نوشته شود  بزرگ حروف با باید 

 كنیم.  استفاده بالا را در برنامه Permissionبعد 

 
<uses-permission android:name="com.MehrdadJavidi.myfirstmap.MAPS_RECEIVE"/> 

 apiKeyگرفتن دوم:  مرحله

 ما به عبارت دیگر به گوگل می باشد .  از  Api Key یک دریافت  نقشه دوم برای نمایش مرحله

 ما می به  Api Key  نام منحصر به فرد به كد  یک كنیم .  اعلام می  گوگل   به خود را برنامه  اطلاعات

 كرد.  گوگل استفاده نقشه سرویس امکانات از  می توانیم وسیله آن كد كه به دهد

 كنیم: صورت زیر استفاده می گوگل به از سایت apiKey برای دریافت

1 2 
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 كنید   Loginتوسط یک جی میل 

شما را  تغییر می  دهد     Ipیا  نرم افزار ی  كه   vpnیک   بعد

را  اجرا  كنید. چون  كشور ما  تحریم است  امکان دسترسی 

 به  سایت را به  نمی دهد.

Api Console google را  سرچ كنید 

 روی لینک مشخص شده  

 

 منست ِ  دست  زیر جهان سر به سر   منست   دانی كه ایران نشست

 بکــس    را     ژیان    شـیر   ندادند  بـــس  و است  ایرانیان  نزد   هنر

 هـراس   بـد  از  ندارنـد  نیکـی   بـه  شناس   یـزدان   یکدلانند   همه

 كام  شاد  او بر دشمـن  بـه از زنـده  بنام   مرد كه   موبد  گفت  چنین

 زار كـــار در  مـرگ  از  تر نیکــو چــه   روزگــار را تو  خواهــد  كُشــت  اگر

 آوریم  تنـگ   اندیـش بـد   جــهان بر   آوریــم  بجـنگ  یکسر  همـه روی

 بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  مـبـاد من  تن  نباشد ایـران چـو 

 از آن به كه كشور به دشمن دهیم  اگر سر به سر تن به كشتن دهیم

 شــود    شیران  و   پلنگان     كنام  ایـران كه ویـران شــوددریغ است 
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 یک نام برای پروژه  تعيين  کنيد

در این  قسمت سرویس های كه  گوگل 

در اختیار ما قرار می دهد را می توانید  

 مشاهده  كنید
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را  به  طور پیش فرض یک سری  سرویس  برای   پروژه كه  ایجاد  می كنیم  فعال  هستند  آنها 

 حذف می كنیم.

 Google Mapsدر اینجا  ما قصط  داریم  كه   نقشه  را در برنامه های  اندروید   به  كار بگیریم پس باید  سرویس 

Android api  .را   فعال   كنیم 
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 Googleکه داریم از    متعين  کردی  android Manifestدر  فایل 

Api V2  استفاده   ميکنيم 

<uses-feature android:glEsVersion="1x11121111" 

          android:required="true" 

      /> 
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 بروید Eclipse تعیین شده در  به مسیر SHA1كد  آوردن برای بدست

در پنجره  باز  شده  برای دریافت  

Api Key    ا  ما  ساختار  زیر را  از

 ما  می خواهد 

SHA1   كد ; PackageName 

 

بعد  سمی کولون    SHA1باید  کد  

برنامه را      Package Nameوبعد   

 وارد  کنید
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 سایت   گوگل پيست   کنيد  در کپی  کنيد و
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  SHA1 Package Nameکد 
 سمی کولن

Api key    .ایجاد  شد

   آن را   کپی  کنيد

و به محيط   

Eclipse  

 بروید
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 تغییر دهید. زیر به صورت را androidManefist.xml فایل

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.myfirstmap" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk 

    android:minSdkVersion="01" 

    android:targetSdkVersion="01" /> 

   

  <permission android:name="com.MehrdadJavidi.myfirstmap.MAPS_RECEIVE" /> 

  <uses-permission android:name="com.MehrdadJavidi.myfirstmap.MAPS_RECEIVE"/> 

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/> 

  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

  <uses-permission 

android:name="com.google.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES"/> 

   

  <uses-feature android:glEsVersion="1x11121111" 

        android:required="true" 

    /> 

  <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> 

  <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/> 

 

  <application 

    android:allowBackup="true" 

    android:icon="@drawable/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> 

     

    <meta-data android:name="com.google.android.maps.v0.API_KEY" 

        android:value="AIzaSyCAB5b_HksbzUrTMt_3QoiLtIOS0JDcO8" 

/> 

     

    

  </application> 

 

</manifest> 

 

 نوشته شودبا حروف بزرگ  با حروف كوچک نوشته شود

Api_Key   مورد نظر را  در قسمتPaste   کنید 
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  Google Play Servicesاستفاده از  مرحله سوم

  را باید Google Plays Services پکیج  ها باید نقشه برای نمایش كردیم قبلا بیان  همان طور كه 

 ما قرار می دهد اختیار كه در كلاس های با بتوانیم تا كنیم  اضافه  به برنامه  آن را در و كنیم نصب

 ن كار مراحل زیر را انجام دهید.به كار بگیریم. برای ای برنامه نقشه را در
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در آن  می باشد    sdkبه  مسیر ی  كه  

 بروید.

…./Sdk/extras/google/libProjec

t 

 را انتخاب  كنید
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را به  پروژه اضافه    Google Play Serviceباید  

 كنیم

را    Propertiseبر روی پروه  كلیک راست  و  

 انتخاب  كنید
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 تغییر دهید به صورت زیر وآن برویدandroidManifest به فایل

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.myfirstmap" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk 

    android:minSdkVersion="01" 

    android:targetSdkVersion="01" /> 

   

  <permission android:name="com.MehrdadJavidi.myfirstmap.MAPS_RECEIVE" /> 

  <uses-permission android:name="com.MehrdadJavidi.myfirstmap.MAPS_RECEIVE"/> 

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/> 

  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

  <uses-permission 

android:name="com.google.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES"/> 

   

  <uses-feature android:glEsVersion="1x11121111" 

        android:required="true" 

    /> 
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  <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> 

  <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/> 

 

  <application 

    android:allowBackup="true" 

    android:icon="@drawable/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> 

     

    <meta-data android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" 

        android:value="AIzaSyCAB0b_HksbzUrTMt_3QoiLtIOS1JDcO8" /> 

 

    <meta-data android:name="com.google.android.gms.version" 

       

 android:value="@integer/google_play_services_version"  

      /> 
    

  </application> 

 

</manifest> 

 

 فایل انجام شده یا خیر به موفقیت با بالا عملیات  كه آیا كنیم حاصل اطمینان اینکه برای

MainActivity.java كلاس  ازویک شی  برویدGoogleMap  كنید . ایجاد 

public class MainActivity extends Activity { 

  

 GoogleMap mMap; 

 

  @Override 

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

    super.onCreate(savedInstanceState); 

    setContentView(R.layout.activity_main); 

  } 

..... 

 مرحله چهارم 

ببینید  كلاس  

Google Map   به

برنامه  اضافه می شود 

 یا  خیر 
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نصب  دستگاه روی Google Play Servicesباید  قابل نمایش باشد در دستگاه نقشه اینکه برای

   نصب می باشد(. گوشی ها باشد )در اكثر

 

 وجود ندارد. امکان نمایش نقشه  نباشد نصب  Googe Play Services اگر

می  نصب  Google Play Service كه آیا چک كنیم شود نمایش داده نقشه اینکه قبل از ما باید

 كاربر نمایش را به دیالوگ   غیر این صورت در نمایش داده شود نقشه بود نصب باشد یا خیر . اگر

 كند. برای این كار به رسانی به روز یا نصب را GooglePlay Services تا بخواهد كاربر تا از دهد

 كنیم. می عمل صورت زیر
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 تغییر دهید.  به صورت زیر اوآن ر بروید MainActivity.java به فایل

package com.MehrdadJavidi.myfirstmap; 

 

import android.app.Activity; 

import android.app.Dialog; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.android.gms.common.ConnectionResult; 

import com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil; 

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 

 GoogleMap mMap; 

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

if (servicesOk()) { 

Toast.makeText(this, "Ready To Map", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

} else { 

 

} 

 } 

 

 @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; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

  // Handle action bar item clicks here. The action bar will 

  // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 

  // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 

  int id = item.getItemId(); 

  if (id == R.id.action_settings) { 

   return true; 

  } 

  return super.onOptionsItemSelected(item); 

 } 

 

 private boolean servicesOk() { 

  int isAvailable = GooglePlayServicesUtil 

    .isGooglePlayServicesAvailable(this); 

  if (isAvailable == ConnectionResult.SUCCESS) { 
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   return true; 

 

  } else if 

(GooglePlayServicesUtil.isUserRecoverableError(isAvailable)) { 

   Dialog dialog = 

GooglePlayServicesUtil.getErrorDialog(isAvailable, 

     this, 109); 

   dialog.show(); 

  } else { 

   Toast.makeText(this, "Cant Access To Service", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 

  } 

  return false; 

 } 

 

} 

 

 توضیحات

 private boolean servicesOk() { 

  int isAvailable = GooglePlayServicesUtil 

    .isGooglePlayServicesAvailable(this); 

  if (isAvailable == ConnectionResult.SUCCESS) { 

   return true; 

 

  } else if 

(GooglePlayServicesUtil.isUserRecoverableError(isAvailable)) { 

   Dialog dialog = 

GooglePlayServicesUtil.getErrorDialog(isAvailable, 

     this, 110); 

   dialog.show(); 

  } else { 

   Toast.makeText(this, "Cant Access To Service", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 

  } 

  return false; 

} 

 Google Playآیا  كه می كنیم چک آن وسیله به كه كرده ایم را تعریف ServicesOk به نام  متد

Services  خیر .  یا نصب می باشد دستگاه رو 

 را بر می گر داند Trueمقدار    اگر نصب بود

 كار نمایش می دهد مناسبی را به دیالوگ بود بر طرف مشکل قابل اگر
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كاربر  به را در دسترس نمی باشد Google Play Service مبنی بر اینکه پیغام صورت در غیر این

 بر می گرداند. را Falseو مقدار  نمایش

 

  نصب بود  Google Play servicesاگر  كرده ایم.  استفاده  OnCreate  متدآن را در  وآخر هم

 پیغام مناصبی را نمایش دهد.

if (servicesOk()) { 

   Toast.makeText(this, "Ready To Map", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } else { 

 

} 

 نمایش نقشه پنجم مرحله

قت و حال انجام داده ایم  بتوان نقشه را نمایش دهیم تا بود لازم كه تنظیماتی را تمام در قسمت قبل

 نشان دهیم .  نقشه كه رسیده آن

 View استفاده از دو ،  Fragmentیک  استفاده از یک وجو دارد ها نمایش نقشه برای چندین روش

 می دهیم. را شرح هر كدام ادامه كه در  MapView نام ی به

 Fragmentروش اول : نمایش نقشه با 

 تغییر دهید. آن را به صورت زیر كنید ایجاد map_activity.xml به نام LayOut  فایل  یک

 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 
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<fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:id="@+id/map" 

  android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment" 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="match_parent" /> 

 

 تغییر دهید. صورت زیر و محتوای آن را به بروید mainActivityبه فایل 

package com.MehrdadJavidi.myfirstmap; 

 

import android.app.Activity; 

import android.app.Dialog; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v1.app.FragmentActivity; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.android.gms.common.ConnectionResult; 

import com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil; 

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 

 

public class MainActivity extends FragmentActivity { 

 

 GoogleMap mMap; 

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 

  if (servicesOk()) { 

   Toast.makeText(this, "Ready To Map", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   setContentView(R.layout.map_activity); 

  } else { 

   setContentView(R.layout.activity_main); 

  } 

 } 

 

 @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; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

  // Handle action bar item clicks here. The action bar will 

  // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 

  // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 

  int id = item.getItemId(); 

  if (id == R.id.action_settings) { 
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   return true; 

  } 

  return super.onOptionsItemSelected(item); 

 } 

 

 private boolean servicesOk() { 

  int isAvailable = GooglePlayServicesUtil 

    .isGooglePlayServicesAvailable(this); 

  if (isAvailable == ConnectionResult.SUCCESS) { 

   return true; 

 

  } else if 

(GooglePlayServicesUtil.isUserRecoverableError(isAvailable)) { 

   Dialog dialog = 

GooglePlayServicesUtil.getErrorDialog(isAvailable, 

     this, 110); 

   dialog.show(); 

  } else { 

   Toast.makeText(this, "Cant Access To Service", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 

  } 

  return false; 

 } 

 

} 

 

 كنید اجرا  F11 برنامه را
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 MapView: نمایش نقشه با  دومروش 

 زیر تغییر دهید صورت و آن را به بروید activity_main.xml به 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="match_parent" 

  android:orientation="vertical"> 

 

   <com.google.android.gms.maps.MapView 

     android:id="@+id/mapView9" 

     android:layout_width="fill_parent" 

     android:layout_height="fill_parent" 

     /> 

 

 

</LinearLayout> 

 توضیحات

نمایش  را نقشه  می توانیم آن وسیله به كه كرده ایم تعریف را MapView  به نام ی View  در بالا

 كل ایم كه كرده تعیین طوری آن height و width و  قرا داده ایم mapView1  آن را Idدهیم. 

activity در بر بگیرد. را 

 تغییر دهید. صورت زیر و آن را به بروید mainActivity.java به فایل

package com.MehrdadJavidi.myfirstmap; 

 

import android.app.Dialog; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v1.app.FragmentActivity; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.android.gms.common.ConnectionResult; 

import com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil; 

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 

import com.google.android.gms.maps.MapView; 

 

public class MainActivity extends FragmentActivity { 

 

 GoogleMap mMap; 
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 MapView mapView; 

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 

  // if (servicesOk()) { 

  // Toast.makeText(this, "Ready To Map", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  // setContentView(R.layout.map_activity); 

  // } else { 

  // setContentView(R.layout.activity_main); 

  // } 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

  mapView = (MapView) findViewById(R.id.mapView9); 

  mapView.onCreate(savedInstanceState); 

 

 } 

 

 @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; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

  // Handle action bar item clicks here. The action bar will 

  // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 

  // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 

  int id = item.getItemId(); 

  if (id == R.id.action_settings) { 

   return true; 

  } 

  return super.onOptionsItemSelected(item); 

 } 

 

 private boolean servicesOk() { 

  int isAvailable = GooglePlayServicesUtil 

    .isGooglePlayServicesAvailable(this); 

  if (isAvailable == ConnectionResult.SUCCESS) { 

   return true; 

 

  } else if 

(GooglePlayServicesUtil.isUserRecoverableError(isAvailable)) { 

   Dialog dialog = 

GooglePlayServicesUtil.getErrorDialog(isAvailable, 

     this, 110); 

   dialog.show(); 

  } else { 

   Toast.makeText(this, "Cant Access To Service", 

Toast.LENGTH_LONG) 

     .show(); 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

517 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

  } 

  return false; 

 } 

 

 @Override 

 protected void onDestroy() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onDestroy(); 

  mapView.onDestroy(); 

 } 

 

 @Override 

 public void onLowMemory() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onLowMemory(); 

  mapView.onLowMemory(); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onPause() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onPause(); 

  mapView.onPause(); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onResume() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onResume(); 

  mapView.onResume(); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onSaveInstanceState(outState); 

  mapView.onSaveInstanceState(outState); 

 } 

 

} 

 توضیحات

(داشته  Refrence)  دسترسی   MapView1 تعریف كردهایم تا به  ایجاد كلاس شی از بک ابتدا

 باشیم 

public class MainActivity extends FragmentActivity { 

 

 GoogleMap mMap; 

 MapView mapView; 

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 
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  // if (servicesOk()) { 

  // Toast.makeText(this, "Ready To Map", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  // setContentView(R.layout.map_activity); 

  // } else { 

  // setContentView(R.layout.activity_main); 

  // } 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

  mapView = (MapView) findViewById(R.id.mapView9); 

  mapView.onCreate(savedInstanceState); 

 

 

 

 } 

…… 

 

 كنیم فراخوانی متد های زیر را  باشد شود نمایش داده mapView  در نقشه برای اینکه

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 

  // if (servicesOk()) { 

  // Toast.makeText(this, "Ready To Map", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  // setContentView(R.layout.map_activity); 

  // } else { 

  // setContentView(R.layout.activity_main); 

  // } 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

  mapView = (MapView) findViewById(R.id.mapView0); 

  mapView.onCreate(savedInstanceState); 
 

 } 

@Override 

 protected void onDestroy() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onDestroy(); 

  mapView.onDestroy(); 

 } 

 

 @Override 

 public void onLowMemory() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onLowMemory(); 

  mapView.onLowMemory(); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onPause() { 
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  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onPause(); 

  mapView.onPause(); 
 } 

 

 @Override 

 protected void onResume() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onResume(); 

  mapView.onResume(); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onSaveInstanceState(outState); 

  mapView.onSaveInstanceState(outState); 

 }  

 

 

 

. 

 

 

 

 

در   این فصل  برای درخواست آموزش خصوصی  یا  خرید  پکیج آموزشی  مباحث  کاربری

 کنید  ارسال  Gmail.com16367Mehrdad.j@خواست خود را به ایمیل 
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 باید بشود ما حال شامل آمرزشش و لطفش،رحمتش خدا اینکه برای الرحيم الرحمن الله بسم

 چيزمان همه از که خواهد می سرمایه باشيم داشته اخلاص ما اینکه برای و باشيم داشته اخلاص

 همه و وجودمون و دلمون روز شبانه باید بگذریم چيزمون ازهمه هميشه اینکه وبرای بگذریم

 داریم برمی باشد،کاغذ خدا رضای برای داریم برمی قدم باشد خدا با چيزمون

 دهيم می باشد،شعار خدا رضای برای زنيم می باشد،حرف خدا رضای برای

 برای چيزمون همه باشد خدا رضای برای جنگيم باشد،می خدا رضای برای

 ناراحتی و هست آن در پيروزی برود پيش اینطوری کارهامون اگر.باشد خدا رضای

 ما برای تشکس و. پيروزیم بشيم کشته چه بکشيم چه ندارد معنایی برایمان شکست و

 .ندارد معنایی
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 دهم فصل

 
 موارد زیر آشنا می شوید: با شما پایان این فصل در

  بااستفاده از  وب ارتباط به چگونهHTTP 

 سرویس ها استفاده کنیم وب مربوط به  های  چگونه از

  گریم. وب سرویس ها را به کار های چکونه

 چگونه با Socket server ارتباط بر قرار کنیم

  خارج جهان  و ایمیل با  استفاده از با چگونه میتوانید که گرفتید یاد شما قبل در فصل

بی  ایشبکه ه استفاده از کنیدارتباط بر قرار  دیگری که شما می توانید راه قرار کنید. بر ارتباط

 با هچگون یاد می گیرید که فصل شما این بنابراین در می باشد. اندروید دستگاه که در سیمی

 را  یا  فایل  چگونه می توانید کنید و ارتباط برقرار سرور  با  پروتکل

اداه های خود را از آن دو  دهخوان  را  فایل چگونه که می گیرید  کنید. همچنین یاد  دانلود

وب   به برای دسترسی تکنولوژی که  را بدست آوردن فایل قسمت های مختلف  بازیابی کنیم.

 JSON )JavaScript Objectها  کنار قدرتمند میابشد .در بسیار ها سرویس

 بکاهد شما ارزش از كه نیاورید زبان بر را چیزى

 (ع)حسین امام. 
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Notation( . برای  جایگزین یک که را شرح میدهیم )میباشد  جایگزینی  سبک)کم حجم

را تغییر دهید. وجود دارد که شما میتوانید محتوای  اندروید  کلاس های که در

 با استفاده از  ها های  به کار گیر

آشنا می  مردم  اکثر  می باشدکه برای .HTTP استفاده از  خارج جهان برای ارتباط یبا رایج راه یک

می باشد وب موفقیت های  بسیاری از باعتپروتکل  باشد. و این

  صفحات  دانلود  قبیل  دهید. از انجام کار ها را انواع توانید شما می پروتکل  با استفاده از

 غیره.  و فایل ها باینری سرور. دانلود وب از وب

 

داده را  نوع های انواه چگونه میتوانید ایجاد می کنیم و شرح می دهیم که پروژه در ادامه یک

 کنید. دانلود

 

 کنید ایجاد.Networkingپروژه جدیدی به نام 

 تغیییر دهید صورت زیر به AndroidManifest.xmlفایل

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.networking" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk 

    android:minSdkVersion="01" 

    android:targetSdkVersion="00" /> 

 

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

  <application 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 

    android:label="@string/app_name" 

    android:theme="@style/AppTheme" > 
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    <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> 

  </application> 

 

</manifest> 

 تغییر دهید.  به صورت زیر mainActivity.javaفایل

package com.MehrdadJavidi.networking; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.net.HttpURLConnection; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLConnection; 

import android.util.Log; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

 } 

} 

 تعریف کنید mainActivity.javaفایل در ()OpenHttpConnectionمتد به نام

public class MainActivity extends Activity { 

  

 private InputStream OpenHttpConnection(String urlString) throws 

IOException { 

  InputStream in = null; 

  int response = -0; 

  URL url = new URL(urlString); 

  URLConnection conn = url.openConnection(); 

  if (!(conn instanceof HttpURLConnection)) 

   throw new IOException("Not an HTTP connection"); 

  try { 

   HttpURLConnection httpConn = (HttpURLConnection) conn; 

   httpConn.setAllowUserInteraction(false); 

   httpConn.setInstanceFollowRedirects(true); 
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   httpConn.setRequestMethod("GET"); 

   httpConn.connect(); 

   response = httpConn.getResponseCode(); 

   if (response == HttpURLConnection.HTTP_OK) { 

    in = httpConn.getInputStream(); 

   } 

  } catch (Exception ex) { 

   Log.d("Networking", ex.getLocalizedMessage()); 

   throw new IOException("Error connecting"); 

  } 

  return in; 

 } 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

 } 

}

 

 توضیحات

  به تعریف نیاز برنامه شما استفاده کردید. وب با ارتباط  برایHTTPشما از پروتکل 

 دارد INTERNETبه نام 

تعریف کرده اید. سپس متد  AndroidManifest.xmlفایل رادرشما ابتدا این 

OpenHttpConnection() آد رس کردید. که یک  تعریف راURL یک شی ورا دریافت می کنیدInputStream  را

 بایت های شی خواندن شما می توانید داده ها را با InputStreamشی  بر می گرداند با استفاده از

 کنید.  دانلود  

  باز می کنیید با را      ارتباط کردید که یک  را ایجاد HttpURLConnectionشی شما یک

 موارد دیگر ارتباط و قبیل متد های درخواست زیادی برای ارتباط دارید. از ها یشما 

 قبیل : این از

HttpURLConnection httpConn = (HttpURLConnection) conn; 
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httpConn.setAllowUserInteraction(false); 

httpConn.setInstanceFollowRedirects(true); 

httpConn.setRequestMethod(“GET”);

اتجام  موفقط با اگر ارتباط رابر می گرداندresponse codeیک  سرور.  سعی برای ارتباط با بعداز

 ارتباط را از InputStreamمی باشد( شما می توانید شی  HTTP_OKبرابر  ) شد

 کنید دریافت

httpConn.connect(); 
response = httpConn.getResponseCode(); 

if (response == HttpURLConnection.HTTP_OK) { 

in = httpConn.getInputStream(); 

}

 کنید. شروع سرور از داده ها ر ا شما می توانید دانلود InputStreamبا استفاده از شی 

 دانلود داده ها باینری

  شما به ممکن است دهید. انجام  باینری را هایدانلود داده  یک کار رایج این است که شما باید

 انجام این  نحوه ای کنید و در برنامه نمایش دهید.که در زیر وب دانلود  را از عکس نیاز داربد یک

 کار را شرح میدهیم.

 

 زیر تغییر دهید صورت آن را به  و  رفته  به فایل

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 

 

  <ImageView 

    android:id="@+id/img" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_gravity="center" /> 

 

</LinearLayout> 

 تغییر دهید  رابه صورت زیر NetworkingActivity.javaفایل
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package com.MehrdadJavidi.networking; 

 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.net.HttpURLConnection; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLConnection; 

import android.util.Log; 

 

import android.widget.ImageView; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.os.AsyncTask; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 ImageView img; 

 

 private InputStream OpenHttpConnection(String urlString) throws 

IOException { 

  InputStream in = null; 

  int response = -0; 

  URL url = new URL(urlString); 

  URLConnection conn = url.openConnection(); 

  if (!(conn instanceof HttpURLConnection)) 

   throw new IOException("Not an HTTP connection"); 

  try { 

   HttpURLConnection httpConn = (HttpURLConnection) conn; 

   httpConn.setAllowUserInteraction(false); 

   httpConn.setInstanceFollowRedirects(true); 

   httpConn.setRequestMethod("GET"); 

   httpConn.connect(); 

   response = httpConn.getResponseCode(); 

   if (response == HttpURLConnection.HTTP_OK) { 

    in = httpConn.getInputStream(); 

   } 

  } catch (Exception ex) { 

   Log.d("Networking", ex.getLocalizedMessage()); 

   throw new IOException("Error connecting"); 

  } 

  return in; 

 } 

 

 private Bitmap DownloadImage(String URL) { 

  Bitmap bitmap = null; 

  InputStream in = null; 

  try { 

   in = OpenHttpConnection(URL); 

   bitmap = BitmapFactory.decodeStream(in); 

   in.close(); 

  } catch (IOException e0) { 

   Log.d("NetworkingActivity", e0.getLocalizedMessage()); 

  } 

  return bitmap; 
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 } 

 

 private class DownloadImageTask extends AsyncTask<String, Void, Bitmap> 

{ 

  protected Bitmap doInBackground(String... urls) { 

   return DownloadImage(urls[1]); 

  } 

 

  protected void onPostExecute(Bitmap result) { 

   ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.img); 

   img.setImageBitmap(result); 

  } 

 } 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  new DownloadImageTask() 

    .execute("http://www.mayoff.com/0-

10cablecarDCP10131.jpg"); 

 } 

} 

 شود نمایش داده می .ImageViewشده ودر  عکس از وب دانلود کنید را اجرا برنامه

 

 توضیحات



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

538 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 یک ارتباط را با دریافت می کند سپس عکس رابرای دانلود  یک آدرس ()DownloadImageمتد 

 بر گردانده شده از ارتباط . و InputStreamشی  می کند. سپس با استفاده از ایجاد ()OpenHttpConnectionمتد 

 سپس  و دانلود برای استفاده می شود  BitmapFactoryکلاس در ()decodeStreamمتد  با سپس

 گرداند.را بر می  Bitmapشی یک ()DownloadImageمتد   Bitmapبه شی آن تبدیل

 استفاده کردهید. با ()DownloadImageمتد شما از  آن در نمیاش و  دانلود عکس شما برای

 به نسب انجام شود و زمان کمتر را  تواند می (synchronousهمزمانی )  عملیات های Android 353  شروع

 صورت مستقیم را به ()DownloadImageمتد  شما دارد. اگر  مربوط   در دانلود اجرای مستقیم

 می شود crash جدیدتر و 8 اندروید های شما در برنامه کنید استفاده ()onCreateدر

/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.main); 

//---download an image--- 

//---code will not run in Android 0.5 and beyond--- 

Bitmap bitmap = 

DownloadImage(“http://www.mayoff.com/0-51cablecarDCP51901.jpg”); 

img = (ImageView) findViewById(R.id.img); 

img.setImageBitmap(bitmap); 

}

 نشده دانلود عکس تازمانی که شود کنترل انجام می همزمان  صورت به ()DownloadImageاز انجا که متد 

  حالت کنید برنامه به فراخوانی  مستقیم به صورت است باز گردانده نمی شود. اکر آن را

 رود )( می

 شود.        کلاس توسط باید همزمانی کد های تمام

در در  در  کار های را در که قادر می سازد شمار AsyncTaskکلاس  استفاده از

 شما می توانید روش بر گردانده شود. با این  نتیجه را به  دهید و انجام مختلف های 

 کنترل  پیچیده ای را برای  کار نیاز به اینکه بدون انجام دهید  در عملیاتی را

داشته باشد. ها در بر
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 به نام   با را خود را کد که نیاز دارید شما . ()DownloadImageهمزمان   متد فراخوانی برای 

AsyncTask       wrapمانند زیر:  کنید 

private class DownloadImageTask extends AsyncTask<String, Void, Bitmap> { 

  protected Bitmap doInBackground(String... urls) { 

   return DownloadImage(urls[1]); 

  } 

 

  protected void onPostExecute(Bitmap result) { 

   ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.img); 

   img.setImageBitmap(result); 

  } 

 }

 دو شده است .AsyncTaskمشتق  کردید که از ایجاد (DownloadImageTask به نام کلاسی ساده شما طور  به

 که کد های تمام می باشد شما .()onPostExecuteو ()doInBackgroundنام های  بهDownloadImageTaskدر کلاس  متد

 کامل  کهزمانی  می دهید. ()doInBackgroundقرار   شود در اجرا   نیاز دارید در

 یک  شما بر گزدانده می شود که در اینجا ()onPostExecuteتوسط  کار نتیجه شد.

 را نمایش میدهد. شده عکس دانلود  میباشد که

 

 

 

 

 

 

متد  سپس  ایجاد کنید و ازآن  شما می توانید یک نمونه DownloadImageTaskکلاس فرخوانی برای

execute() می کنید.. ارسال عکس که می خواهید به آن  آدرس بزنیدر سپس صدا 

 thread   UIها درtaskاجرای همزمان 

یا  کمتر تعيين  کنيد  و  بر نامه   9رابه   AndroidManifest.xmlرادر فایل  android:minSdkVersionبرای  تععين این  کار. اگر شما     صفت

یا   جدیدتر  اجرا  کنيد  کد  همزمان  سازی  هنوز  هم کار   می کند)که البته این  کار  پيشنهاد نميش شود.( 3android را در 

 کار  نمی  کند. Thrad UIانی  در  و بالاتر  مقدار دهس کنيم. کد  همزم 10را به   مقدار  android:minSdkVersionاگر

را  با  جزئیات بیشتری  توضیح  می دهیم. AsyncTaskکلاس   11در فصل 
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@Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  new DownloadImageTask() 

    .execute("http://www.mayoff.com/0-

10cablecarDCP10131.jpg"); 

 }

کلاس   همزمان دانلود کنید شما می توانید طور به از عکس ها را سری کی اگر می خواهید

DownloadImageTaskزیر تغییر دهید صورت  به

package com.MehrdadJavidi.networking; 

 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.net.HttpURLConnection; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLConnection; 

import android.util.Log; 

 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.Toast; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.os.AsyncTask; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 ImageView img; 

 

 private InputStream OpenHttpConnection(String urlString) throws 

IOException { 

  InputStream in = null; 

  int response = -0; 

  URL url = new URL(urlString); 

  URLConnection conn = url.openConnection(); 

  if (!(conn instanceof HttpURLConnection)) 

   throw new IOException("Not an HTTP connection"); 

  try { 

   HttpURLConnection httpConn = (HttpURLConnection) conn; 

   httpConn.setAllowUserInteraction(false); 

   httpConn.setInstanceFollowRedirects(true); 

   httpConn.setRequestMethod("GET"); 

   httpConn.connect(); 

   response = httpConn.getResponseCode(); 

   if (response == HttpURLConnection.HTTP_OK) { 

    in = httpConn.getInputStream(); 

   } 

  } catch (Exception ex) { 

   Log.d("Networking", ex.getLocalizedMessage()); 

   throw new IOException("Error connecting"); 
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  } 

  return in; 

 } 

 

 private Bitmap DownloadImage(String URL) { 

  Bitmap bitmap = null; 

  InputStream in = null; 

  try { 

   in = OpenHttpConnection(URL); 

   bitmap = BitmapFactory.decodeStream(in); 

   in.close(); 

  } catch (IOException e0) { 

   Log.d("NetworkingActivity", e0.getLocalizedMessage()); 

  } 

  return bitmap; 

 } 

 

 private class DownloadImageTask extends AsyncTask<String, Bitmap, Long> 

{ 

  // ---takes in a list of image URLs in String type--- 

  protected Long doInBackground(String... urls) { 

   long imagesCount = 1; 

   for (int i = 1; i < urls.length; i++) { 

    // ---download the image--- 

    Bitmap imageDownloaded = DownloadImage(urls[i]); 

    if (imageDownloaded != null) { 

     // ---increment the image count--- 

     imagesCount++; 

     try { 

      // ---insert a delay of 3 seconds--- 

      Thread.sleep(3111); 

     } catch (InterruptedException e) { 

      e.printStackTrace(); 

     } 

     // ---return the image downloaded--- 

     publishProgress(imageDownloaded); 

    } 

   } 

   // ---return the total images downloaded count--- 

   return imagesCount; 

  } 

 

  // ---display the image downloaded--- 

  protected void onProgressUpdate(Bitmap... bitmap) { 

   img.setImageBitmap(bitmap[1]); 

  } 

 

  // ---when all the images have been downloaded--- 

  protected void onPostExecute(Long imagesDownloaded) { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), 

     "Total " + imagesDownloaded + " images 

downloaded", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } 

 } 
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 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  new DownloadImageTask() 

    .execute("http://daryon.ir/wp-

content/uploads/iran.gif"); 

 } 

} 

 

 

که میتواند  زیرا کار های .()onProgressUpdateوجود دارد  های بیشتری متد کلاس که در این کنید توجه

 داشته باشد. طولانی  زمان های  شوند می توانید اجرا  AsyncTaskکلاس در

 فراخوانی کنید با روند پیشرفت عملیات رسانی بر روز برای  را ()publishProgressمتد شما می توانید 

نمیاش داده می شود. متد  شده دانلود عکس های  صورت این که در ()onProgressUpdateمتد فراخوانی

onProgressUpdate()یک  حال این با اجرا می شود.   درthread-safe رسانی به روز برای 

 سرور را نمایش می دد می باشد  شده از دانلود   که 

 

نمونه  شما می توانید یکعکس ها از سرور در  یک سری از برای دانلود

 کنید فراخوانی مانند زیر را ()executeمتد  و کنید ایجاد  را ()DownloadImageTaskاز

@Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  img = (ImageView) findViewById(R.id.img); 

  new DownloadImageTask() 

    .execute( 

      "http://www.mayoff.com/0-

10cablecarDCP10131.jpg", 
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 "http://www.hartiesinfo.net/greybox/Cable_Car_Hartbeespoort.jpg", 

     

 "http://mcmanuslab.ucsf.edu/sites/default/files/imagepicker/m/mmcmanus/

CaliforniaSanFranciscoPaintedLadiesHz.jpg", 

      "http://www.fantom-

xp.com/wallpapers/63/San_Francisco _-_Sunset.jpg", 

     

 "http://travel.roro11.com/europe/france/Paris_France.jpg", 

      "http://wwp.greenwichmeantime.com/time-

zone/usa/nevada /las-vegas/hotel/the-strip/paris-las-vegas/parislas-

 vegas-hotel.jpg", 

     

 "http://designheaven.files.wordpress.com/2101111/eiffel_tower_paris_fra

nce.jpg"); 

 

 }

 

 

 

گذشت چند  بعد از   دانلود تصاویر در   قبلی را اجرا می کنید کد  زمانی که

  عدادت دانلود مبنی بر یک پیغام شده دانلود عکس زمانی که آخرین  داده می شوند. نمایش ثانیه

 داده می شود. نمایش Toastکلاس  با  عکس ها

 

 

 

 

 

 

 EMULATORاز  طریق   LOCALHOSTمراجعه به

کار می  کنيد  ممکن  شما نياز  به   داده های  وب  سرور به  داشته باشد  . به عنوان  مثال  شما  نياز   Android emulatorزمانی که  با 

در کامپيوتر  خود دارید که  مانند  وب سرور  واقعی  عمل کند. شما  می ه=خواهدی  تمام  تست های  برنامه    webServerبه  یک 

( که  اشاره  به (546535355استفتاده  کنيد )نه آدرس  53535454با  شماره  Ipاینجا شما باید از  کاربردی را  با  آن   انجام  دهيد.  در 
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 متنی محتوای دانلود

متنی نیز هم محتوای  با شما می توانید شما می توانید داد های داد های باینری دانلود کنار در

یک فایل  سرویس که شما می خواهید به یک وب شما ممکن است عنوان مثال به  کنید. دانلود

 شرح می دسترسی داشته باشید. که در ادامه به شما متفاوت دارد  قول های نقل  که رشته شامل

 انجام دهید. این کار را چگونه میتوانید که دهیم

 

کنید اضافه آن به قرمز رنگ را قسمت NetworkingActivity.javaرفته و محتوای زیر را به فایل

 

 private String DownloadText(String URL) { 

  int BUFFER_SIZE = 2111; 

  InputStream in = null; 

  try { 

   in = OpenHttpConnection(URL); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.d("Networking", e.getLocalizedMessage()); 

   return ""; 

  } 

  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(in); 

  int charRead; 

  String str = ""; 

  char[] inputBuffer = new char[BUFFER_SIZE]; 

  try { 

   while ((charRead = isr.read(inputBuffer)) > 1) { 

    // ---convert the chars to a String--- 

    String readString = String 

      .copyValueOf(inputBuffer, 1, charRead); 

    str += readString; 
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    inputBuffer = new char[BUFFER_SIZE]; 

   } 

   in.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.d("Networking", e.getLocalizedMessage()); 

   return ""; 

  } 

  return str; 

 } 

 

 private class DownloadTextTask extends AsyncTask<String, Void, String> 

{ 

  protected String doInBackground(String... urls) { 

   return DownloadText(urls[1]); 

  } 

 

  @Override 

  protected void onPostExecute(String result) { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), result, 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } 

 } 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  new DownloadTextTask().execute( 

   

 "http://iheartquotes.com/api/v0/random?max_characters=206&max_lines=01"

); 

 

 

 } 

 میدهیم.نمایش  Toastکلاس آن را با  بر میگردانیم و را کنید. فایل  اجرا  برنامه را
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 توضیحات

دریافت و آن را دانلود می  مورد نظر می باشد را فایل که آدرس URLپارامتر  یک ()DownloadTextمتد 

 کند.

 هر InputStreamReaderکردید. سپس شی ب باز با سرور  ارتباط  یک : شمااساسی  طور  به

شما یک زیر  قبل کنید. همانند ذخیر ه می  شی  ودر خواند می   کاراکتر را

 کار بربد. همزمان آن را به طور به که بتوانید ()DownloadTextمتد  کردید برای ایجاد AsyncTaskکلاس 
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 متد  وب سرویس ها از طرق به دسترسی

 د. شماکنی متنی را دانلود  باینری و چگونه می توانید فایل های که گرفتید یاد شما بخش های در

کنید تجزیه و تحلیل وان را  کنید  را دانلود که فایل های  نیاز داربداغلب 

 ده ازشوید با استفا متصل به وب سرویسی چگونه می توانید که میگیرید یاد شما قسمت در این

و  آن را دانلود میکنید میباشد. شما   وب سرویس  نتیجه یک .به  مربوط  متد

 محتوانی آن را نمایش میدهید. و میکنید و تحلیل آن تجزیه

 

وب در  متد  از شما از دراین مثال

دیکشنری است که توضیحات در  سرویسوب  یک این متد وب استفاده می کنید 

 را بر می گرداند. کلمه مورد یک

 دریافت می کند. شکل زیر این متد درخواستی به

GET /DictService/DictService.asmx/Define?word=string HTTP/0.0 
Host: services.aonaware.com 

HTTP/0.0 111 OK 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length

 آن به شکل زی می باشد و پاسخ

<?xml version=”0.1” encoding=”utf-8”?> 
<WordDefinition xmlns=”http://services.aonaware.com/webservices/”> 

<Word>string</Word> 

<Definitions> 

<Definition> 

<Word>string</Word> 

<Dictionary> 

<Id>string</Id> 

<Name>string</Name> 

</Dictionary> 

<WordDefinition>string</WordDefinition> 

</Definition> 

<Definition> 
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<Word>string</Word> 

<Dictionary> 

<Id>string</Id> 

<Name>string</Name> 

</Dictionary> 

<WordDefinition>string</WordDefinition> 

</Definition> 

</Definitions> 

</WordDefinition>

داردید و  ارتباط  یک ایجاد  به نیاز کلمه شما  یک برای بدست آوردن توضیحات از این رو

شرح  مثال کنید.. که در ادامه آن را با  دریافتی تجزیه و تحلیل  شما باید فایل سپس

 میدهیم.

 

 رنگ زیر را واردنماییید. قرمزبه کد های  NetworkingActivity.javaودر فایل بروید به برنامه قبل

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

import org.w0c.dom.Document; 

import org.w0c.dom.Element; 

import org.w0c.dom.Node; 

import org.w0c.dom.NodeList; 
private String WordDefinition(String word) { 

  InputStream in = null; 

  String strDefinition = ""; 

  try { 

   in = 

OpenHttpConnection("http://services.aonaware.com/DictService/DictService.asmx

/Define?word=" 

     + word); 

   Document doc = null; 

   DocumentBuilderFactory dbf = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

   DocumentBuilder db; 

   try { 

    db = dbf.newDocumentBuilder(); 

    doc = db.parse(in); 

   } catch (ParserConfigurationException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } catch (Exception e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 

   doc.getDocumentElement().normalize(); 

   // ---retrieve all the <Definition> elements--- 

   NodeList definitionElements = doc 

     .getElementsByTagName("Definition"); 
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   // ---iterate through each <Definition> elements--- 

   for (int i = 1; i < definitionElements.getLength(); i++) { 

    Node itemNode = definitionElements.item(i); 

    if (itemNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) { 

     // ---convert the Definition node into an 

Element--- 

     Element definitionElement = (Element) itemNode; 

     // ---get all the <WordDefinition> elements 

under 

     // the <Definition> element--- 

     NodeList wordDefinitionElements = ((Document) 

definitionElement) 

      

 .getElementsByTagName("WordDefinition"); 

     strDefinition = ""; 

     // ---iterate through each <WordDefinition> 

elements--- 

     for (int j = 1; j < 

wordDefinitionElements.getLength(); j++) { 

      // ---convert a <WordDefinition> node 

into an Element--- 

      Element wordDefinitionElement = (Element) 

wordDefinitionElements 

        .item(j); 

      // ---get all the child nodes under the 

      // <WordDefinition> element--- 

      NodeList textNodes = ((Node) 

wordDefinitionElement) 

        .getChildNodes(); 

      strDefinition += ((Node) 

textNodes.item(1)) 

        .getNodeValue() + ". \n"; 

     } 

    } 

   } 

  } catch (IOException e0) { 

   Log.d("NetworkingActivity", e0.getLocalizedMessage()); 

  } 

  // ---return the definitions of the word--- 

  return strDefinition; 

 } 

 

 private class AccessWebServiceTask extends AsyncTask<String, Void, 

String> { 

  protected String doInBackground(String... urls) { 

   return WordDefinition(urls[1]); 

  } 

 

  protected void onPostExecute(String result) { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), result, 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } 

 } 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 
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 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  // ---access a Web Service using GET--- 

  new AccessWebServiceTask().execute("apple"); 

 

 

 

 نمایشن می دهیمباکلاس  برنامه را اجرا نماید و خروجی را
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 توضیحات

کند. وسپس کلمه موردنظر را مانند  یا وب سرویس باز میارتباط  ابتدایک ()WordDefinitionمتد

 به آن ارسال می کند. زیر

in = 

OpenHttpConnection("http://services.aonaware.com/DictService/DictService.asmx

/Define?word=" 

     + word); 

  Documentشی  است که کرده  استفاده DocumentBuilderFactory and DocumentBuilderشما از شی های  سسپ

 می باشد( وب سرویس  بر گردانده شده از بر می گیرند)نتیجه را در  فایل ( از)

Document doc = null; 

   DocumentBuilderFactory dbf = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

   DocumentBuilder db; 

   try { 

    db = dbf.newDocumentBuilder(); 

    doc = db.parse(in); 

   } catch (ParserConfigurationException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } catch (Exception e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 

   doc.getDocumentElement().normalize(); 

 کنید  جو می جست و را <Definition>عنصر های  .شما تمامایجاد شد را Documentزمانی که شما شی 

NodeList definitionElements = doc 

     .getElementsByTagName("Definition"); 

 را مشاهد می کنید. توسط  باز گردانده شده   شما زیر شکل در
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 کنید آنها را باز یابی می باشد که شما باید <WordDefinition>عنصر   کلمه در مورد توضیحات در  تمام

for (int i = 1; i < definitionElements.getLength(); i++) { 

    Node itemNode = definitionElements.item(i); 

    if (itemNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) { 

     // ---convert the Definition node into an 

Element--- 

     Element definitionElement = (Element) itemNode; 

     // ---get all the <WordDefinition> elements 

under 

     // the <Definition> element--- 

     NodeList wordDefinitionElements = ((Document) 

definitionElement) 

      

 .getElementsByTagName("WordDefinition"); 

     strDefinition = ""; 

     // ---iterate through each <WordDefinition> 

elements--- 

     for (int j = 1; j < 

wordDefinitionElements.getLength(); j++) { 

      // ---convert a <WordDefinition> node 

into an Element--- 

      Element wordDefinitionElement = (Element) 

wordDefinitionElements 

        .item(j); 

      // ---get all the child nodes under the 

      // <WordDefinition> element--- 

      NodeList textNodes = ((Node) 

wordDefinitionElement) 

        .getChildNodes(); 

      strDefinition += ((Node) 

textNodes.item(1)) 

        .getNodeValue() + ". \n"; 
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     } 

    } 

   }

 عنصر  متنی محتوای کنید و چک می  را <Definition>در <WordDefinition>تمام   بالا شما کد در

  را کلمه های  از  توضیحات سپس  و کلمه می باشد  در مورد توضیح یک شامل <WordDefinition>که

 را بر می گرداند ()WordDefinitionوسپس متد  می چسباند ( کند )به همی  می   به هم

 // ---return the definitions of the word--- 

  return strDefinition; 

  صورت  به ()WordDefinitionمتد فراخوانی کنید برای ایجاد AsyncTaskزیر کلاس از   یک شما باید سپس 

 همزمان.

private class AccessWebServiceTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 

  protected String doInBackground(String... urls) { 

   return WordDefinition(urls[1]); 

  } 

 

  protected void onPostExecute(String result) { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), result, 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } 

 }

داشته باشد دسترسی سرویس وب به همزمان صورت می توانید به ()execute  متد فراخوانی سپس با

/** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  // ---access a Web Service using GET--- 

  new AccessWebServiceTask().execute("apple"); 

 } 

 

  های سرویس  اجرای
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از  ها را با استفاده   توان چگونه می گرفتید که شما یاد قبل  قمست در

کنید. همچنین شما از  استفاده نتیجه  و باز کرداندن وب سرویس اتصا ل به  برای

DOM فایل کردن تجزیه برایXML پر هزینه  عملیات  فایل های  استفاده از کردید استفاده 

به شرح زیر میباشد: دلایل آن که اندروید می باشد  برای دستگاه های ای

  استفاده می کنند ذخیزه اطلاعات  برای تگ ها از بزرگی هستند. انها ها فایل های 

 به این  بزرگ  افزایش یابد. یک فایل سریع آن حجم شود کار باعت می که این

 کند. استفاده می  پهنای باند زیادی را آن که دانلود است معنی

 کردید  قبل مشاهده قسمت که در می باشد. همان طور مشکل بسیار فایل های پردازش

 کرد اید.وقبل از آن استفاده و دسترسی به محتوای آن درختی پیمایش برای DOMشما از

 حافظه ایجاد ان در ساختار درختی ساخته شود و باید  هم پیمایش درختی خود 

مصرف می کند پردازنده را  و حافظه خود شود. که این

قالب  یک  میباشد.  اطلاعات استفاده از نمایش  کارامد تر برای یکی از را های بسیار

می  سادگی و به تغییر می باشد( فایل سادگیمی باشد)کم حجم و به  کم حجم پذیر تغیر ای داده

خواند و در آن نوشت. آن را توان از

 

 

 از نمونه  و تجزیه می کند می کند درزیز تولید کامپیوتر و...( آن را آسانی ماشین)موبایل و وبه

کنید. مشاهد می را  پیام های

 

[ 
{ 
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“appeId”:”0”, 

“survId”:”0”, 

“location”:””, 

“surveyDate”:”1118-13 04”, 

“surveyTime”:”01:09:47”, 

“inputUserId”:”0”, 

“inputTime”:”1118-13-04 01:10:50”, 

“modifyTime”:”1111-11-11 11:11:11” 

}, 

{ 

“appeId”:”1”, 

“survId”:”31”, 

“location”:””, 

“surveyDate”:”1118-13-04”, 

“surveyTime”:”11:43:19”, 

“inputUserId”:”31”, 

“inputTime”:”1118-13-04 11:43:37”, 

“modifyTime”:”1111-11-11 11:11:11” 

}, 

{ 

“appeId”:”3”, 

“survId”:”31”, 

“location”:””, 

“surveyDate”:”1118-13-05”, 

“surveyTime”:”17:59:33”, 

“inputUserId”:”31”, 

“inputTime”:”1118-13-05 18:11:44”, 

“modifyTime”:”1111-11-11 11:11:11” 

}, 

{ 

“appeId”:”4”, 

“survId”:”0”, 

“location”:””, 

“surveyDate”:”1118-13-05”, 

“surveyTime”:”01:45:41”, 

“inputUserId”:”0”, 

“inputTime”:”1118-13-05 01:46:14”, 

“modifyTime”:”1111-11-11 11:11:11” 

}, 

{ 

“appeId”:”5”, 

“survId”:”31”, 

“location”:””, 

“surveyDate”:”1118-13-06”, 

“surveyTime”:”18:14:49”, 

“inputUserId”:”31”, 

“inputTime”:”1118-13-06 18:15:16”, 

“modifyTime”:”1111-11-11 11:11:11” 

}, 

{ 

“appeId”:”6”, 

“survId”:”31”, 

“location”:””, 

“surveyDate”:”1118-13-11”, 

“surveyTime”:”11:09:10”, 

“inputUserId”:”31”, 

“inputTime”:”1118-13-11 11:09:31”, 

“modifyTime”:”1111-11-11 11:11:11” 

} 

] 
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جفت های  قالب  ها را نمایش می دهد. توجه کنید که اطلاعات در داده مجموعه از بالا در بلاک

key/value جفت های گروه از می باشد وkey/value قرار گرفته اند. برخلاف   در قالب یک

 استفاده می کنند. در زیر براکت ها و اکولاد ها  اینجا از کنند ها استفاده می که از  ها 

 و JSONArrayشی های  ده ازارا با استف پیام های   چگونه می توان که به شما شرح می دهیم

JSONObjectرا پردازش کرد میباشند  که در 

 

 کنید ایجاد.JSONجدیدی به نام  پروژه

 

 تغییر دهید زیر صورت  به AndroidManifest.xmlفایل

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.json" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk 

    android:minSdkVersion="01" 

    android:targetSdkVersion="00" /> 

 

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

  <application 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 

    android:label="@string/app_name" 

    android:theme="@style/AppTheme" > 

    <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> 

  </application> 

 

</manifest> 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

557 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 وارد نمایید. mainActivity.javaکد های زیر در فایل 

 

package com.MehrdadJavidi.json; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import org.apache.http.HttpEntity; 

import org.apache.http.HttpResponse; 

import org.apache.http.StatusLine; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.methods.HttpGet; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONObject; 

import android.app.Activity; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.widget.Toast; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 public String readJSONFeed(String URL) { 

  StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(); 

  HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

  HttpGet httpGet = new HttpGet(URL); 

  try { 

   HttpResponse response = client.execute(httpGet); 

   StatusLine statusLine = response.getStatusLine(); 

   int statusCode = statusLine.getStatusCode(); 

   if (statusCode == 211) { 

    HttpEntity entity = response.getEntity(); 

    InputStream content = entity.getContent(); 

    BufferedReader reader = new BufferedReader( 

      new InputStreamReader(content)); 

    String line; 

    while ((line = reader.readLine()) != null) { 

     stringBuilder.append(line); 

    } 

   } else { 

    Log.e("JSON", "Failed to download file"); 

   } 

  } catch (ClientProtocolException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return stringBuilder.toString(); 

 } 

 

 private class ReadJSONFeedTask extends AsyncTask<String, Void, String> 

{ 
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  protected String doInBackground(String... urls) { 

   return readJSONFeed(urls[1]); 

  } 

 

  protected void onPostExecute(String result) { 

   try { 

 

    JSONArray jsonArray = new JSONArray(result); 

    Log.i("JSON", 

      "Number of surveys in feed: " + 

jsonArray.length()); 

    // ---print out the content of the json feed--- 

    for (int i = 1; i < jsonArray.length(); i++) { 

     JSONObject jsonObject = 

jsonArray.getJSONObject(i); 

     Toast.makeText( 

       getBaseContext(), 

       jsonObject.getString("appeId") + " 

- " 

         + 

jsonObject.getString("inputTime"), 

       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

   } catch (Exception e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 } 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  new ReadJSONFeedTask() 

   

 .execute("http://extjs.org.cn/extjs/examples/grid/survey.html"); 

 } 

} 

 

 

 می دهد. را نمایش تاریخ زمان و  که می کنیدمشاهده  را اجر ا کنید. شما یک  برنامه را
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 توضیحات

 کردید.  تعریف را()readJSONFeed  متد  که شما باید انجا دادید کاری اولین

public String readJSONFeed(String URL) { 

  StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(); 

  HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

  HttpGet httpGet = new HttpGet(URL); 

  try { 

   HttpResponse response = client.execute(httpGet); 

   StatusLine statusLine = response.getStatusLine(); 

   int statusCode = statusLine.getStatusCode(); 

   if (statusCode == 211) { 

    HttpEntity entity = response.getEntity(); 

    InputStream content = entity.getContent(); 

    BufferedReader reader = new BufferedReader( 

      new InputStreamReader(content)); 

    String line; 

    while ((line = reader.readLine()) != null) { 

     stringBuilder.append(line); 

    } 

   } else { 

    Log.e("JSON", "Failed to download file"); 

   } 

  } catch (ClientProtocolException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return stringBuilder.toString(); 

 } 
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سرور  شود. و سپس نتایج را از وب وصل می مشخص شده متد به ادرس  اینساده  طور به

 بر می گردند. نتیجه عنوان به را   ویک می خواند

 

 کردید ایجاد AsyncTaskزیر کلاس از . شما یک همزمان طور به ()readJSONFeedمند فراخوانی برای

private class ReadJSONFeedTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 

  protected String doInBackground(String... urls) { 

   return readJSONFeed(urls[1]); 

  } 

 

  protected void onPostExecute(String result) { 

   try { 

 

    JSONArray jsonArray = new JSONArray(result); 

    Log.i("JSON", 

      "Number of surveys in feed: " + 

jsonArray.length()); 

    // ---print out the content of the json feed--- 

    for (int i = 1; i < jsonArray.length(); i++) { 

     JSONObject jsonObject = 

jsonArray.getJSONObject(i); 

     Toast.makeText( 

       getBaseContext(), 

       jsonObject.getString("appeId") + " 

- " 

         + 

jsonObject.getString("inputTime"), 

       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

   } catch (Exception e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 }

بدست  را    سپس  کردید فرخوانی ()doInBackgroundدر متد  را()readJSONFeed متد شما

ارسال کردید. متن  ()onPostExecuteمتد  به کردید( و آورید )

 لیست از شی های بدست آوردن برای استفاده شده است  http://extjs.org.cn/extjs/examples/grid/survey.htmlاز

سازنده آن ارسال  به راJSON feedاستفاده کرده اید که JSONArrayاز کلاس  شما متن  از 

 می کنید
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JSONArray jsonArray = new JSONArray(result); 

    Log.i("JSON", 

      "Number of surveys in feed: " + 

jsonArray.length()); 

length() های که شی شی تعدادjsonArray لیستی از مشخص می کند. با بر میگرداند را jsonArray  ذخیره

 می آورید. بدیت را شی هر ()getJSONObjectمتد  . شما باjsonArrayشده در 

for (int i = 1; i < jsonArray.length(); i++) { 

     JSONObject jsonObject = 

jsonArray.getJSONObject(i); 

     Toast.makeText( 

       getBaseContext(), 

       jsonObject.getString("appeId") + " 

- " 

         + 

jsonObject.getString("inputTime"), 

       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

 که در های مقادیر  گرفتن بر میگرداند. برای .JSONObjectنوع شی از یک ()getJSONObjectمتد 

 همچنیم میتوانید از میکنید)شما استفاده ()getStringاز متد  شما می باشد  جفت

getInt(), وgetLong(), وgetBoolean() )برای دیگر نوع داد های استفاده مکنید 

 

 کرده اید استفاده ()executeاز به در اخر هم شما برا دستری همزمان

new ReadJSONFeedTask() 

   

 .execute("http://extjs.org.cn/extjs/examples/grid/survey.html"); ایندر 

 و سریع آن را ساده طور کنید و به را استفاده وب سرویس  چگونه که شما یاد گرفتید مثال

استفاده می   از شما زندگی واقعی در واقعی و مثال های کنید. برای تحلیل تجزیه و

 کنید.

وسپس  بدست آورید  اخیر در   های زیر تغییر دهید که  صورت برانامه را به

 نمایش دهید ها را راباکلاس 
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private class ReadJSONFeedTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 

  protected String doInBackground(String... urls) { 

   return readJSONFeed(urls[1]); 

  } 

 

  protected void onPostExecute(String result) { 

   try { 

    JSONArray jsonArray = new JSONArray(result); 

    Log.i("JSON", 

      "Number of surveys in feed: " + 

jsonArray.length()); 

    // ---print out the content of the json feed--- 

    for (int i = 1; i < jsonArray.length(); i++) { 

     JSONObject jsonObject = 

jsonArray.getJSONObject(i); 

     /* 

      * Toast.makeText(getBaseContext(), 

      * jsonObject.getString("appeId") + " - " + 

      * jsonObject.getString("inputTime"), 

      * Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

      */ 

     Toast.makeText( 

       getBaseContext(), 

       jsonObject.getString("text") + " - 

" 

         + 

jsonObject.getString("created_at"), 

       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

   } catch (Exception e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 } 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  /* 

   * new ReadJSONFeedTask().execute( 

   * "http://extjs.org.cn/extjs/examples/grid/survey.html"); 

   */ 

  new ReadJSONFeedTask() 

   

 .execute("https://twitter.com/statuses/user_timeline/weimenglee.json"); 

 } 
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 کنید را اجرا   و وب سرویس ها چگونه که گرفتید یاد تا اینجا شما

 و دریافت ارسال  پیغام های و شود متصل  برنامه شما به یک که بخواهدی اگر شما

شناخته  به عنوان که دارید نیار تکنولوژی برنامه نویسی شما به کنید

به  که تکنولوژی میباشد یک می شود. 

چگونه  که به شما شرح میدهیم ادامه را می دهید. در  و بین اتصال امکان شما

استفاده می  از طرق   از طریق کنید که اندروید ایجاد چت یک برنامه چگونه می توانید

 کنند. چت باهم شده و وصل سرور به چندین برنامه می توانند شود.

 

 

 کنید ایجاد .Socketsجدیدی به نام پروژه

 زیر تغیر دهید صورت به AndroidManifest.xml فایل

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.sockets" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk android:minSdkVersion="01" /> 

 

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

  <application 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 

    android:label="@string/app_name" > 

    <activity 

      android:name=".MainActivity" 

      android:label="@string/app_name" > 

      <intent-filter> 

        <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
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        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

      </intent-filter> 

    </activity> 

  </application> 

  </manifest> 

 کنید اضافه main.xmlفایل و دستورات زیر را در 

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 

  android:orientation="vertical" > 

 

  <EditText 

    android:id="@+id/txtMessage" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

 

  <Button 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="onClickSend" 

    android:text="Send Message" /> 

  <TextView 

     android:id="@+id/txtMessagesReceived" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="211dp" 

    android:scrollbars="vertical" /> 

 

</LinearLayout> 

 آن وارد کنید و دستورات زیر را در کنید ایجاد .CommsThreadیک کلاس به نام

 

package com.MehrdadJavidi.sockets; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.net.Socket; 

import android.util.Log; 

 

public class CommsThread extends Thread { 

 private final Socket socket; 

 private final InputStream inputStream; 

 private final OutputStream outputStream; 

 

 public CommsThread(Socket sock) { 

  socket = sock; 

  InputStream tmpIn = null; 

  OutputStream tmpOut = null; 

  try { 

   // ---creates the inputstream and outputstream objects 
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   // for reading and writing through the sockets--- 

   tmpIn = socket.getInputStream(); 

   tmpOut = socket.getOutputStream(); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.d("SocketChat", e.getLocalizedMessage()); 

  } 

  inputStream = tmpIn; 

  outputStream = tmpOut; 

 } 

 

 public void run() { 

  // ---buffer store for the stream--- 

  byte[] buffer = new byte[0121]; 

  // ---bytes returned from read()--- 

  int bytes; 

  // ---keep listening to the InputStream until an 

  // exception occurs--- 

  while (true) { 

   try { 

    // ---read from the inputStream--- 

    bytes = inputStream.read(buffer); 

    // ---update the main activity UI--- 

    MainActivity.UIupdater.obtainMessage(1, bytes, -0, 

buffer) 

      .sendToTarget(); 

   } catch (IOException e) { 

    break; 

   } 

  } 

 } 

 

 // ---call this from the main activity to 

 // send data to the remote device--- 

 public void write(byte[] bytes) { 

  try { 

   outputStream.write(bytes); 

  } catch (IOException e) { 

  } 

 } 

 

 // ---call this from the main activity to 

 // shutdown the connection--- 

 public void cancel() { 

  try { 

   socket.close(); 

  } catch (IOException e) { 

  } 

 } 

} 
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}

 وارد نماییدSocketsActivity.javaدستورات زیر را در 

 

package com.MehrdadJavidi.sockets; 

 

import java.io.IOException; 

import java.net.InetAddress; 

import java.net.Socket; 

import java.net.UnknownHostException; 

import android.app.Activity; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 

import android.util.Log; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 static final String NICKNAME = "Mehrdad Javidi"; 

 InetAddress serverAddress; 

 Socket socket; 

 // ---all the Views--- 

 static TextView txtMessagesReceived; 

 EditText txtMessage; 

 // ---thread for communicating on the socket--- 

 CommsThread commsThread; 

 // ---used for updating the UI on the main activity--- 

 static Handler UIupdater = new Handler() { 

  @Override 

  public void handleMessage(Message msg) { 

   int numOfBytesReceived = msg.arg0; 

   byte[] buffer = (byte[]) msg.obj; 

   // ---convert the entire byte array to string--- 

   String strReceived = new String(buffer); 

   // ---extract only the actual string received--- 

   strReceived = strReceived.substring(1, numOfBytesReceived); 

   // ---display the text received on the TextView--- 

   txtMessagesReceived.setText(txtMessagesReceived.getText() 

     .toString() + strReceived); 

  } 

 }; 

 

 private class CreateCommThreadTask extends AsyncTask<Void, Integer, 

Void> { 

  @Override 

  protected Void doInBackground(Void... params) { 

   try { 

    // ---create a socket--- 
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    serverAddress = 

InetAddress.getByName("012.068.0.012"); 

    // --remember to change the IP address above to match 

your own-- 

    socket = new Socket(serverAddress, 011); 

    commsThread = new CommsThread(socket); 

    commsThread.start(); 

    // ---sign in for the user; sends the nick name--- 

    sendToServer(NICKNAME); 

   } catch (UnknownHostException e) { 

    Log.d("Sockets", e.getLocalizedMessage()); 

   } catch (IOException e) { 

    Log.d("Sockets", e.getLocalizedMessage()); 

   } 

   return null; 

  } 

 } 

 

 private class WriteToServerTask extends AsyncTask<byte[], Void, Void> { 

  protected Void doInBackground(byte[]... data) { 

   commsThread.write(data[1]); 

   return null; 

  } 

 } 

 

 private class CloseSocketTask extends AsyncTask<Void, Void, Void> { 

  @Override 

  protected Void doInBackground(Void... params) { 

   try { 

    socket.close(); 

   } catch (IOException e) { 

    Log.d("Sockets", e.getLocalizedMessage()); 

   } 

   return null; 

  } 

 } 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

  // ---get the views--- 

  txtMessage = (EditText) findViewById(R.id.txtMessage); 

  txtMessagesReceived = (TextView) 

findViewById(R.id.txtMessagesReceived); 

 } 

 

 public void onClickSend(View view) { 

  // ---send the message to the server--- 

  sendToServer(txtMessage.getText().toString()); 

 } 

 

 private void sendToServer(String message) { 

  byte[] theByteArray = message.getBytes(); 

  new WriteToServerTask().execute(theByteArray); 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

569 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 } 

 

 @Override 

 public void onResume() { 

  super.onResume(); 

  new CreateCommThreadTask().execute(); 

 } 

 

 @Override 

 public void onPause() { 

  super.onPause(); 

  new CloseSocketTask().execute(); 

 } 

} 

 

 کنید. استفاده که همرا ه کتاب می باشد  فایل باید از شما تست برنامه برای

  تمام هب را دریافتی های پیام  و سپس وصل شده  به به برنامه  چندبن کاربر می تواند برنامه این

 وارد رفته و دستور زیر را  به سرور  اجرای  شده ارسال کنند.. برای وصل  کلاینت های

 C:\>Server.exe Your_IP_Address کنند.
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صورت زیر می باشد. به دستور  میباشد5045557555534 شما  اگر مثال عنوان به

 

C:\>Server.exe 091.068.0.011 

 

 

 

 بکهش  به دستگاه  کنید. مطئن شوید که اجرا واقعی دسگاه را بر روی برنامه قبل از اینکه شما

  دیگر وصل می شوند و wireless router شبکه کامپیوتر به یک  عبارتی دیگر هستند. به متصل  یکسان

 وسایل هم به آن و صل می شوند.

 کلیک Send Messageدکمه   سپس بر روی وارد و متن را و کنید اجرا برنامه را اجرا کنید برنامه را

کنید
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 شده دریافت می شود. ارسال پیام  که می بینید همان طور

 

 

 توضیحات

 ایجاد CommsThreadبه نام کلاس جدا شما یک سوکتی.  ارتباط های  پیچیدگی ها ی کنترل برای

  می تواندد در مشتق شده است که تمام ارتبایاط سوکتی Threadکلاس کلاس از اینکردید

. به مربوط شوند. جدا از  اجرا مختلفی های
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public class CommsThread extends Thread { 

}

 

 کردید. تعریف سه شی شما در کلاس

 private final Socket socket; 

 private final InputStream inputStream; 

 private final OutputStream outputStream; 

فراهنم می آورد. وشی  را سمت کاربر  سوکت می باشد. که  اولین آنها شی

InputStreamبخوانید. وشی سوکت ارتباط های از کمک می کند تا داده ها را به شماOutputStream  به شما

 بنویسید سوکت ها را در ارتباطات داده می کند تا کمک

سعی میکند  را دریافت می کند. و بع از آن یک شی از  CommsThreadکلاس   سازنده برای

 را بدست آورد InputStream and OutputStreamهای  که شی

 public CommsThread(Socket sock) { 

  socket = sock; 

  InputStream tmpIn = null; 

  OutputStream tmpOut = null; 

  try { 

   // ---creates the inputstream and outputstream objects 

   // for reading and writing through the sockets--- 

   tmpIn = socket.getInputStream(); 

   tmpOut = socket.getOutputStream(); 

  } catch (IOException e) { 

   Log.d("SocketChat", e.getLocalizedMessage()); 

  } 

  inputStream = tmpIn; 

  outputStream = tmpOut; 

 } 
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.زمانی InputStreamتوسط شی  آمدن دادهها و خواند آنها گوش می دهد برای ارتباط )( به به ()runمتد

 روز رسانی می کند و پیام را که را بعه  مربوط به  سپس  که داده ها دریافت شد

 ارسال می کند. داده های دریافتی می باشد به آن شامل

 public void run() { 

  // ---buffer store for the stream--- 

  byte[] buffer = new byte[0121]; 

  // ---bytes returned from read()--- 

  int bytes; 

  // ---keep listening to the InputStream until an 

  // exception occurs--- 

  while (true) { 

   try { 

    // ---read from the inputStream--- 

    bytes = inputStream.read(buffer); 

    // ---update the main activity UI--- 

    MainActivity.UIupdater.obtainMessage(1, bytes, -0, 

buffer) 

      .sendToTarget(); 

   } catch (IOException e) { 

    break; 

   } 

  } 

 }

 

 بنویسید socketارتباط  کمک می کند تا داده هار ا در به شما ()writeمتد 

//---call this from the main activity to 
// send data to the remote device--- 

 public void write(byte[] bytes) { 

  try { 

   outputStream.write(bytes); 

  } catch (IOException e) { 

  } 

 } 

 کند قطع می ارتباط سوکت را ()cancelو متد 

public void cancel() { 

  try { 

   socket.close(); 

  } catch (IOException e) { 

  } 

 } 
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 شده اند مشتقAsyncTaskکلاس  کردید که از زیر کلاس ایجاد 8 شما SocketsActivity.javaدر فایل 

private class CreateCommThreadTask extends AsyncTask<Void, Integer, Void> { 

  @Override 

  protected Void doInBackground(Void... params) { 

   try { 

    // ---create a socket--- 

    serverAddress = 

InetAddress.getByName("012.068.0.012"); 

    // --remember to change the IP address above to match 

your own-- 

    socket = new Socket(serverAddress, 011); 

    commsThread = new CommsThread(socket); 

    commsThread.start(); 

    // ---sign in for the user; sends the nick name--- 

    sendToServer(NICKNAME); 

   } catch (UnknownHostException e) { 

    Log.d("Sockets", e.getLocalizedMessage()); 

   } catch (IOException e) { 

    Log.d("Sockets", e.getLocalizedMessage()); 

   } 

   return null; 

  } 

 } 

 

 private class WriteToServerTask extends AsyncTask<byte[], Void, Void> { 

  protected Void doInBackground(byte[]... data) { 

   commsThread.write(data[1]); 

   return null; 

  } 

 } 

 

 private class CloseSocketTask extends AsyncTask<Void, Void, Void> { 

  @Override 

  protected Void doInBackground(Void... params) { 

   try { 

    socket.close(); 

   } catch (IOException e) { 

    Log.d("Sockets", e.getLocalizedMessage()); 

   } 

   return null; 

  } 

 }

 

 قرار می کند. بر سرور که همزمان می باشد می باشد یک ارتباط باCreateCommThreadTaskکلاس 

عنوان نام  انجام شده به ارتباط کلاینت بعد از توسط شده متن ارسال اولین سوکت سرور برای

 گرفته می شود. نظر کلاینت در مستعار برای
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سرور ارسال می کنید که در بر   پیام به یک بل فاصله بر قرار شد شما که ارتباط زمانی رو  از این

 کلاینت می باشد. مستعاری برای نام گیرند

 sendToServer(txtMessage.getText().toString()); 

 ارسال کنید و درحای امکان می دهد تا داده ها را به صورت همرمان به شما WriteToServerTaskکلاس

   به متن را دریافت و یک ()sendToServerمیکند و متد  قطع  ارتباط را CloseSocketTaskکلاس 

 ارسال داده ها به صورت را برایWriteToServerTaskاز کلاس   ()executeمتد می کند. و سپس تبدیل

 فراخوانی می کند. همزمانی

private void sendToServer(String message) { 

  byte[] theByteArray = message.getBytes(); 

  new WriteToServerTask().execute(theByteArray); 

 } 

وزمانی  می شود.قطع  سوکت  ارتباط می رود ,pausedحالت  به  که زمانی آخر هم ودر

 ایجاد می شود می شود ارتباط ,resumedدوباره  که

@Override 

 public void onResume() { 

  super.onResume(); 

  new CreateCommThreadTask().execute(); 

 } 

 

 @Override 

 public void onPause() { 

  super.onPause(); 

  new CloseSocketTask().execute(); 

 }

 خلاصه

بر  ارتباط HTTPپروتکل  با  خارج با جهان چگونه می توانید  که برنامه یاد گرفتید  فصا در این شما

 برنامه کنید. یک سرور دانلود  انوا ع داده ها را از وب شما می توانبد HTTPپروتکل کند با قرارر

لیل و تح تجزیه به  نیازحال شما  با این ارتباط داشته باشید  وب سرور که شما با خوب این است

ارتباط  وب سرور  با چگونه می توانید که گرفتید یاد دارید. همچنین شما  فایل
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سوکت پروگرامینگ هم آشنا شدید. یک از مهمترین مباحث که در   شما با داشته باشید. همچنین

همزمان انجام دهید. که طور  به عملیات ها را چگونه میتوانید که بود یاد گرفتیئ این فصل این

 کنید استفاده AsyncTaskکلاس شما باید از

 تمرینات

  تا بتوانید از کنید تعریفAndroidManifest.xmlدرفایل  کا شما باید ینام  .1

 کنید چیست؟ استفاده

چیست/ استفاده می کندیپیام های  تجزیه نام کلاس های که برای .0

نام ببرید. شود استفاده می در  همزمان اجرای نام کلاسی که برای .8

گرفتید. یاد فصل انچه که شما در این

توضیحاتعنوان

HttpURLConnectionکلاس   از استفادهارتباط با 

 و   Document, DocumentBuilderFactoryاستفاده ار کلاس هایبه وب سرویس  دسترسی

برگردانده   تجزیه برای DocumentBuilderکلاس استفاد از

سرور شده ار وب

JSONArray and JSONObjectکلاس های با استفاده ازپیام های  تجزیه

کلاس  استفاده از   برای ارتباط Socketکلاس استفاده از

 نویشن و دریافت برای InputStream and OutputStreamهای 

هاداده 

.()onPostExecuteو ,()onProgressUpdateو ()AsyncTask doInBackgroundمتد در کلاس  8

 

 
در   این فصل  برای درخواست آموزش خصوصی  یا  خرید  پکیج آموزشی  مباحث  کاربری

 کنید  ارسال  Gmail.com16367Mehrdad.j@خواست خود را به ایمیل 
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ً  َو َأنْ َُتْم َو اتَِّبُعوا َأْحَسَن ما أُْنِزَل ِإَلْيُکْم ِمْن رَبِ ُکْم ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأتَِيُکُم اْلَعذاُب بَ غْ  ََت
 ال َتْشُعُرونَ 

از  آن که عذاب، به طور ناگهانى و بى آن که متوجه باشيد، بر شما در رسد،و پيش از  

نيکوترین حقایقى که از جانب خدا به سوى شما 

 .نازل شده است پيروى کنيد
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 یازدهم  فصل

 اندروید سرویس های توسعه 

Android Services 
 آشنا می شوید: زیر موارد این فصل با پایان شما در

   چگونه یکService را ایجاد کنید که در background  اجرا می شود 

 طولانی در یک  اجرای زمان های کار را با چگونه یکThread .جداگانه اجرا کنید 

 چگونه ( کارهایtask جداگانه ای را در )Service اجرا کنید 

  چگونه یکActivity ( با سرویسserviceارتباط بر قرار) .می شود 

 

 کاربر نیاز به اینکه با اجرا می شود بدو ن background اندروید است که در برنامه سرویس یک

 می خواهید یک این برنامه استفاده می کنید زمانی که شما از  تعامل داشته باشد. به عنوان مثال

دهم پاسخ شما به تا بخوانید رام  

۶0 آیه غافر.   
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 اجرا می شود background موزیک در  ارددر این مو اجرا شود. در زمان مشخص موزیک

 بسیار ها سرویس اجرا شود. سرویس یک کاربر نمی باشد. در نتیجه میتواند در تعامل به به ونیازی

 دهید. یک را نمایش UIکاربر  نمی خواهید به که شما زمان های هستند و ایدال برای مناسب

  یک شما موارد ثبت شود. در این  دستگاه  جغرافیای مکان های  که است خوب این مثال

 استفاده می شود. شما در این backgroundبرای این کار استفاده می کنید که در  سرویس

طور  به  backgroundو کار ها را در  کنید ایجاد چگونه یک سرویس را که فصل یاد می گیرید

 همزمانی اجرا کنید.

 خودتان ایجاد سرویس

کنید.  سرویس را راه اندازی که یک سرویس ها این است نحوه ای کار فهمیدن را ه برای بهترین

 کنید. ساده را راه اندازی سرویس چگونه یک که شرح می دهیم در ادامه

 )متوقف(کنید.  stop )راه اندازی(وstart که چگونه یک سرویس را شما یاد میگیرید

 

 ایجاد کنید .Servicesپروژه جدیدی به نام

 کنید و دستورات زیر را در آن وارد نمایید. ایجاد .MyServiceنام به کلاس جاوای

package com.MehrdadJavidi.services; 

 

import android.app.Service; 

import android.content.Intent; 

import android.os.IBinder; 

import android.widget.Toast; 

 

public class MyService extends Service { 

 @Override 

 public IBinder onBind(Intent arg1) { 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
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  // We want this service to continue running until it is 

explicitly 

  // stopped, so return sticky. 

  Toast.makeText(this, "Service Started", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  return START_STICKY; 

 } 

 

 @Override 

 public void onDestroy() { 

  super.onDestroy(); 

  Toast.makeText(this, "Service Destroyed", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 } 

} 

 

 تغییر دهید. زیر صورت به AndroidManifest.xmlفایل

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.services" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk 

    android:minSdkVersion="01" 

    android:targetSdkVersion="00" /> 

 

  <application 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 

    android:label="@string/app_name" 

    android:theme="@style/AppTheme" > 

    <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> 

 

    <service android:name=".MyService" /> 

  </application> 

 

</manifest> 

 به صورت زیر تغییر دهید. main.xmlقایل

<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  android:layout_height="fill_parent" 
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  android:orientation="vertical" > 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btnStartService" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="startService" 

    android:text="Start Service" /> 

 

  <Button 

    android:id="@+id/btnStopService" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="stopService" 

    android:text="Stop Service" /> 

 

</LinearLayout> 

 نمایید. زیر رادر قایل واردMAINaCTIITY.javaدستورات 

package com.MehrdadJavidi.services; 

 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.view.View; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 /** Called when the activity is first created. 

*/ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

{ 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

 } 

 

 public void startService(View view) { 

  startService(new Intent(getBaseContext(), 

MyService.class)); 

 } 

 

 public void stopService(View view) { 

  stopService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class)); 

 } 

} 
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 شود. بر روی سرویس اجرا کلیک کنید تا Start Serviceدکمه  اجرا کنید بر روی F11برنامه را برازدن 

 کلیک کنید تا سرویس متوقف شود StopServiceدکمه

 توضیحات

 کنید ایجاد سرویس را یک  چگونه میتواندی به سادگیکه  این مثال مشخص می کند

  شده است مشتق Serviceکلاس  یک کلاس تعریف کردید که از اول شما

 به کار گرفته اید کردند متد 8شما  MyService در کلاس

@Override 
public IBinder onBind(Intent arg1) { ... } 

@Override 

public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { ... } 

@Override 

public void onDestroy() { ... } 

 قادر شما کنید. این متد bindسرویس  را بر activity سازد تا یک می  شما را قادر ()onBindمتد 

داشته  سترسید سرویس  (و متد هایmemberاعضا ) مستقیم به شما دسترسی می سازد که

  بعدی رابرای این متد برگرداندید. در قسمت های nullمقدار  شما باشید. در اینجا برای سادگی

 را انجام دهید. Bindکه چگونه این  می گیرید یاد شما

 شود. به طور خلاصه شده اجرا سرویس بخواهید زمانی که صدا زده می شود ()onStartCommandمتد

 عملیاتی اجرا می کند. و کدی که می حواهید استفاده می شود. این متد سرویس را ()startServiceاز

 این بنابراین را بازگردانید START_STICKYثابت  می گیرد. دراین متد شما قرار دهید در آن انجام

 کنید. Stopطور صریح  به تا زمانی که آن را ادامه می یابد سرویس
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 خلاصه از طور  فراخوانی می شود. به متوقف شود سرویسبخو.اهیم  زمانی که()onDestroyمتد

stopService() اسفتاده می شود 

 کنید تعریف AndroidManifest.xmlباید در فایل   ایجاد کردید شما های که سرویس  تمام

   <service android:name=".MyService" /> 

 intent شما می توانید یک در دسترس باشد برنامه های دیگر توسط سرویس اگر شما بخواهید

filter  کنید. زیر استفاده  شبیه 

<service android:name=”.MyService”> 
<intent-filter> 

<action android:name=”com.MehrdadJavidi.MyService” /> 

</intent-filter> 

</service> 

 اده کردیداستف ()startServiceاجرای سرویس شما از  برای

startService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class)); 

 کنید. باید به صورت زیر استفاده توسط برنامه های دیگر شما سرویس اجرای برای

stopService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class)); 

 استفاده می کنید. ()stopServiceشما از برنماه کردن متوقف برای

stopService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class)); 

 

 سرویس ها  با استفاده از طولانی  با زمان های اجرای کار ها

 قسمت شما انجام نمی دهد. در این مفیدی را  کار ساختید  قبل سرویسی که شما در قسمت

ازی س فایل را به صورت شبیهسرویس یک  دهید.. در زیر انجام را  یک کار میدهیم تا تغییراتی

 دانلود میکند. از اینترنت شده

 تغییر دهید. صورت زیر به MainActivity.javaبروید و فایل قبلی به پروژه
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package net.learn1develop.Services; 
import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import android.app.Service; 

import android.content.Intent; 

import android.os.IBinder; 

import android.widget.Toast; 

public class MyService extends Service { 

 @Override 

 public IBinder onBind(Intent arg1) { 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 

  // We want this service to continue running until it is 

explicitly 

  // stopped, so return sticky. 

  // Toast.makeText(this, "Service Started", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  try { 

   int result = DownloadFile(new URL( 

     "http://www.amazon.com/somefile.pdf")); 

   Toast.makeText(getBaseContext(), "Downloaded " + result + " 

bytes", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return START_STICKY; 

 } 

 

 private int DownloadFile(URL url) { 

  try { 

   // ---simulate taking some time to download a file--- 

   Thread.sleep(0111); 

  } catch (InterruptedException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  // ---return an arbitrary number representing 

  // the size of the file downloaded--- 

  return 011; 

 } 

 

 @Override 

 public void onDestroy() { 

  super.onDestroy(); 

  Toast.makeText(this, "Service Destroyed", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 } 

} 
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اجرا تا برنامه  کلیک کنید Service buttonبرنامه را اجراکنید بر روی

لحظه به حالت می هنگ  چند که برنامه برای شود نکته این است

 Downloadedپیام نمایش Toast شدن می رودتا زمانی که

122 bytes دهد 

 :توضیحات

 طور را برای دانلود فایل به ()DownloadFileمتد  سرویس  در اینجا شما

شبیه سازی فراخوانی کرد این متد تعداد بایت های که دانلود 

که  زمانی مدت  سازی کرده است را نمایش میدهید. برای شبیه

 اده می کنیداسستف ()Thread.Sleepفایل دانلود شما از  می کشد طول

 برورد را دریافت pauseحالت  که میخواهید به که ای متد زمانی

 .می کند)برحسب میلی ثانیه(

می رود که این مدت suspended حالتثانیه به  2 برای کنید که برنامه توجه سرویس بعد از اجرای

 هیچ مدت توجه داشته در این باید اینترنت می باشد. از فایل سازی شده برای دریافت شبیه زمان

 Acitivity نمی توانیم هیچ کاری با که این کار تمام نشود تا زمانی  نداریم activity پاسخی از

  activity مربوط به Thread با همزمان سرویس مهم می باشد که بسیار و این داشته باشیم

 می برد. suspended به حات را acitivityِ    سرویس دلیل به همین و اجرا می شود.

طولانی   مهم است که کار ها بازمان های بسیار این طولانی  سرویس های با زمان برای رو از این

 انجام کار را چگونه این که شرح می دهیم  که د ر ادامه گانه اجرا شوند. جدا Threadیک  در

 دهیم.

 صورت زیر تغییر دهید. به MyService.javaفایل
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package com.MehrdadJavidi.services; 

 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import android.app.Service; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.IBinder; 

import android.util.Log; 

import android.widget.Toast; 

 

public class MyService extends Service { 

 @Override 

 public IBinder onBind(Intent arg1) { 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 

  // We want this service to continue running until it is 

explicitly 

  // stopped, so return sticky. 

  // Toast.makeText(this, "Service Started", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  try { 

   new DoBackgroundTask().execute(new URL( 

     "http://www.amazon.com/somefiles.pdf"), new 

URL( 

     "http://www.wrox.com/somefiles.pdf"), new URL( 

     "http://www.google.com/somefiles.pdf"), new 

URL( 

     "http://www.learn2develop.net/somefiles.pdf")); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return START_STICKY; 

 } 

 

 private int DownloadFile(URL url) { 

  try { 

   // ---simulate taking some time to download a file--- 

   Thread.sleep(0111); 

  } catch (InterruptedException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  // ---return an arbitrary number representing 

  // the size of the file downloaded--- 

  return 011; 

 } 

 

 private class DoBackgroundTask extends AsyncTask<URL, Integer, Long> { 

  protected Long doInBackground(URL... urls) { 

   int count = urls.length; 

   long totalBytesDownloaded = 1; 

   for (int i = 1; i < count; i++) { 
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    totalBytesDownloaded += DownloadFile(urls[i]); 

    // ---calculate percentage downloaded and 

    // report its progress--- 

    publishProgress((int) (((i + 0) / (float) count) * 

011)); 

   } 

   return totalBytesDownloaded; 

  } 

 

  protected void onProgressUpdate(Integer... progress) { 

   Log.d("Downloading files", String.valueOf(progress[1]) 

     + "% downloaded"); 

   Toast.makeText(getBaseContext(), 

     String.valueOf(progress[1]) + "% downloaded", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } 

 

  protected void onPostExecute(Long result) { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), "Downloaded " + result + " 

bytes", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   stopSelf(); 

  } 

 } 

 

 @Override 

 public void onDestroy() { 

  super.onDestroy(); 

  Toast.makeText(this, "Service Destroyed", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 } 

} 

 

 نمایش که شامل پیام های را Toast. کلاسService buttonاجرا کنید. با کلیک بر روی  F11برنامه را با 

 .them: 412, 132, 612, and 5332  فایل می باشند را نمیش میدهد. شما دانلود  تکمیل شدن درصد

 مشاهده می کنید

 کنید مشاهده می توانید LogCatپنجره  در همچنین شما می توانید

 

01-16 10:58:14.967: D/Downloading files(6111): 152 downloaded 
01-16 10:58:31.109: D/Downloading files(6111): 512 downloaded 

01-16 10:58:35.178: D/Downloading files(6111): 752 downloaded 

01-16 10:58:41.196: D/Downloading files(6111): 0112 downloaded 

 توضیحات
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اجرا کنید  طور همزمانی به را task یک چگونه شما می توانید میدهد که شما نشان این مثال به

امکان میدهد  به شما کلاس این شده است AsyncTaskمشتق ازکه  شما با ساخت یک کلاس داخلی

 کنید. ها اجرا Thread کنترل بدون نیاز به  background خود رادر عملیات

 کرده ایم. تعیین  Generic سه نوع مشتق شده است که AsyncTaskاز  DoBackgroundTaskکلاس

private class DoBackgroundTask extends AsyncTask<URL, Integer, Long> { 

  که متد های برای کرداید. این نوع داده های .URL, Integer and Longتعیین  در اینجا شما نوع داده های

 تعین کرد اید. به کار گرفته شده AsyncTask کلاس در

را دریافت می  تعیین شده است. اول نوع generic آرایه از نوع داد های یک ()doInBackgroundمتد  

 جای اجرا می شوند و backgroundدر  Threadیک  در این متد میباشد .URLکند که در اینجا 

 کار شما پیشرفت گزارش از میدهید. برای قرار طولانی را با زمان اجرای کد های  شما که است

فراخوانی  ()publishProgressمتد 

 می کنید که

را اجرا  ,()onProgressUpdateمتد

کنید مقدار برگشتی  می

 داده این متد نوع

generic  سوم را دریافت

 می کند که در اینجا

Long.میباشد 

onProgressUpdate()- این متد 

thread  مربوط بهuiرا 

 ()publishProgressزمانی که 
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دوم دریافت می کند که در   genericآرایه از نوع  یک فراخوانی می کند اجرا میکند این متد

 می باشد .Integerاینجا 

 

 

onPostExecute()-  این متدthread مربوط به UI  را زمانی که متدdoInBackground() اجرا شد  طور کامل به

می  .Longرا دریافت می کنند که در اینجا genericنوع داد های  8 یکی از اجرای میکند ای متد

سپس  و را ایجاد DoBackgroundTaskشما یک نمونه از  طور همزمان  فایل به چندین دانلود باشد. برای

execute() فراخوانی کردید و سپس آرایه ای از  وURL کرد هایم به آن ارسال را 

 

try { 

   new DoBackgroundTask().execute(new URL( 

     "http://www.amazon.com/somefiles.pdf"), new 

URL( 

     "http://www.wrox.com/somefiles.pdf"), new URL( 

     "http://www.google.com/somefiles.pdf"), new 

URL( 

     "http://www.learn2develop.net/somefiles.pdf")); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 درصد  گزارش پیشرفت و  دانلود می کند background فایل ها را در سرویس  در کد قبل 

حال دانلود  در  که فایل در حالی  است که ما این  مهم اینجا میدهد. نکته فایل را نمایش دانلود

 های Thread عملیات در که میباشد این  کار کنیم. دلیل  UIشدن می باشد می توانیم با 

 اجرا می باشند. حال جداگانه در
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 پایان که به اجرا میباشد زمانی حال در background  در threadکه  این میباشد دیگر نکته

 متوفق کنید سرویس را ()stopSelfمتد  با  دستی طور  به شما می توانید رسید

protected void onPostExecute(Long result) { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), "Downloaded " + result + " 

bytes", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   stopSelf(); 

  } 

 میباشد کردن متوقف برای ()stopServiceبرابر با  ()stopSelfمتد

 

 سرویس شدنی در تکرار اجرای کار های

تکرار می شوند   که کار های از بعضی زمان بر در سرویس ها. شما ممکن است  کار های علاوه بر

پیوسته در  طور  به اجرا کنید که را alarm clockیک بخواهید کنید ممکن است شما اجرا را

background پیوسته طور  به بخواهد شما سرویس  است ممکن یادر مواردی .اجرا می شود 

 شما از چنین کار های کاربر بدهد. برای به Alarm یک خواصی شرایط و در  چک کند هوا آب و

را شرح  شرح می دهیم. که در ادامه آن آن را استفاده می کنید .که در زیر در سرویسTimerکلاس 

 میدهیم.

 

 وارد نمایید MyService.javaقبلی رفته و در فایل به پروژه

package com.MehrdadJavidi.services; 

 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import java.util.Timer; 

import java.util.TimerTask; 

import android.app.Service; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.IBinder; 

import android.util.Log; 
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import android.widget.Toast; 

 

public class MyService extends Service { 

 int counter = 1; 

 static final int UPDATE_INTERVAL = 0111; 

 private Timer timer = new Timer(); 

 

 @Override 

 public IBinder onBind(Intent arg1) { 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 

  // We want this service to continue running until it is 

explicitly 

  // stopped, so return sticky. 

  // Toast.makeText(this, "Service Started", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  doSomethingRepeatedly(); 

  try { 

   new DoBackgroundTask().execute(new URL( 

     "http://www.amazon.com/somefiles.pdf"), new 

URL( 

     "http://www.wrox.com/somefiles.pdf"), new URL( 

     "http://www.google.com/somefiles.pdf"), new 

URL( 

     "http://www.learn2develop.net/somefiles.pdf")); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return START_STICKY; 

 } 

 

 private void doSomethingRepeatedly() { 

  timer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() { 

   public void run() { 

    Log.d("MyService", String.valueOf(++counter)); 

   } 

  }, 1, UPDATE_INTERVAL); 

 } 

 

 private int DownloadFile(URL url) { 

  try { 

   // ---simulate taking some time to download a file--- 

   Thread.sleep(0111); 

  } catch (InterruptedException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  // ---return an arbitrary number representing 

  // the size of the file downloaded--- 

  return 011; 

 } 

 

 private class DoBackgroundTask extends AsyncTask<URL, Integer, Long> { 
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  protected Long doInBackground(URL... urls) { 

   int count = urls.length; 

   long totalBytesDownloaded = 1; 

   for (int i = 1; i < count; i++) { 

    totalBytesDownloaded += DownloadFile(urls[i]); 

    // ---calculate percentage downloaded and 

    // report its progress--- 

    publishProgress((int) (((i + 0) / (float) count) * 

011)); 

   } 

   return totalBytesDownloaded; 

  } 

 

  protected void onProgressUpdate(Integer... progress) { 

   Log.d("Downloading files", String.valueOf(progress[1]) 

     + "% downloaded"); 

   Toast.makeText(getBaseContext(), 

     String.valueOf(progress[1]) + "% downloaded", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } 

 

  protected void onPostExecute(Long result) { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), "Downloaded " + result + " 

bytes", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   stopSelf(); 

  } 

 } 

 

 @Override 

 public void onDestroy() { 

  super.onDestroy(); 

  if (timer != null) { 

   timer.cancel(); 

  } 

  Toast.makeText(this, "Service Destroyed", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 } 

} 

 کنید اجرا برنامه را

 کلیک کنید Start Serviceدکمه بر روی

 کنید مشاهده را LogCatپنجره  

01-16 11:37:54.008: D/MyService(7751): 0 
01-16 11:37:55.019: D/MyService(7751): 1 

01-16 11:37:56.011: D/MyService(7751): 3 

01-16 11:37:57.000: D/MyService(7751): 4 

01-16 11:37:58.015: D/MyService(7751): 5 

01-16 11:37:59.037: D/MyService(7751): 6 
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 توضیحات

آن را در  ()scheduleAtFixedRateکردید و سپس متد ایجاد Timerشما یک شی در اینجا

 فراخوانی کردید ()doSomethingRepeatedlyمتد

private void doSomethingRepeatedly() { 

  timer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() { 

   public void run() { 

    Log.d("MyService", String.valueOf(++counter)); 

   } 

  }, 1, UPDATE_INTERVAL); 

 } 

 

 ()runبلاکی از دستورات را درون  کردید ارسال()scheduleAtFixedRateرا به  TimerTaskشما یک نمونه از کلاس

بر جسب میلی ثانیه   را زمان ()scheduleAtFixedRateپارامتر  کنید دومین اجرا به صورت تکرار شدنی

 اجرای های بر ای تعیین می کند. سومین پارامتر زمان را بر حسب میلی ثانیه مشخص می کند

 تکرار شدنی. 

 میلی ثانیه( در1222ثانیه ) هر یک را counterکه مقدار  تعیین کردید که قبل شما در کد

 خروجی چاپ کنید

@Override 

 public void onDestroy() { 

  super.onDestroy(); 

  if (timer != null) { 

   timer.cancel(); 

  } 

  Toast.makeText(this, "Service Destroyed", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 } 

 زمانی مشخص و ثابت اجرا می کند ......... به عنوان بازه های شما را در کد , ()scheduleAtFixedRateمتد 

  پایان بعد از بلافاصله دوم شما شود . کد کامل طول می کشد که ثانیه دو ()runمتد  کد درون مثلا

 ثانیه  8زمانی  فاصله که برنامه در کردهاید تعیین شما  طور مشابه شود. به می اجرا  کار اول
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 1این  بماند تا منتظر  دوم باید شود. کار تمام می کشد تا طول  ثانیه 0شما  شود. و کد تکرار

 اجرا شود. شود. تا تمام ثانیه

بدون نیاز به اینکه زیر کلاس  قرار دادید. ()onStartCommandرا در ()doSomethingRepeatedlyهمچنین شما متد

AsyncTask دلیل این که کلاس  کنید به تعریفTimerTask ( واسطinterface) Runnable  را به کار گرفته

 انجام شود. تمتفاو ها Thread کار ها در اجازه می دهد است که

 

 

 

 های متفاوت با استفاده از Thread همزمای کار ها در  اجرای

IntentService 

چگونه میتوانید یک یک سرویس را با استفاده  فصل شما یاد گرفتید که قبلی این در قسمت های

 چگونه میتوانید گرفتید که یاد متوقف کنید هم چنین شما ()stopServiceمتد و با اجرا()startServiceمتد از 

 نکته ای بسیار مهم این کنید .  اجرا جداگانه های Thread طولانی را در  کار های با زمان های

 امکان این شما پایان می رسید. سرویس به پایان می رسید به Task اجرای که زمانی که است

شوند . هدر  آزاداستفاده شده  تا منابع  متوقف کنید  سرویس را زودتر  خودتان که را داشتید

  بسیار ی از توسعه دهندگان می کنید. متاسفانه استفاده ()stopSelfمتد مار شما از نروند.برا ی این

 شد سرویس را متوقف کنند  اجرا طور کامل کار به زمانی که فراموش می کنند

 و بعد از کند اجرا طور همزمان که کار ها را به کنید ایجاد سرویس را می توانید شما به آسانی

 انجام می دهید باIntentServiceکار را شما  اینکه کار را انجام داد خود را متوفق کند که این
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IntentService پایه برای  یک کلاسService کنترل می کند. این  همزمان را می باشد که درخواست های 

زمانی که کار کامل  و اجرا می کند ها Thread ها می باشد و کارها را در ون سرویس شبیه دقیقا

 استفادهIntentServiceاز   چگونه می توانید که میدهیم متوقف می کند در ادامه شر ح را خود شد

 کنید

 

 کنید ایجادMyIntentService.javaکلاس جدیدی به نام  رفته و Servicesبه پروژه 

 درآن وارد نمایید. دستورات زیر را

package net.learn1develop.Services; 

package com.MehrdadJavidi.services; 

 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import android.app.IntentService; 

import android.content.Intent; 

import android.util.Log; 

 

public class MyIntentService extends IntentService { 

 public MyIntentService() { 

  super("MyIntentServiceName"); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onHandleIntent(Intent intent) { 

  try { 

   int result = DownloadFile(new URL( 

     "http://www.amazon.com/somefile.pdf")); 

   Log.d("IntentService", "Downloaded " + result + " bytes"); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

 private int DownloadFile(URL url) { 

  try { 

   // ---simulate taking some time to download a file--- 

   Thread.sleep(0111); 

  } catch (InterruptedException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return 011; 

 } 

} 
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 تغییر دهید صورت زیر به AndroidManifest.xmlفایل

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  package="com.MehrdadJavidi.services" 

  android:versionCode="0" 

  android:versionName="0.1" > 

 

  <uses-sdk 

    android:minSdkVersion="01" 

    android:targetSdkVersion="00" /> 

 

  <application 

    android:icon="@drawable/ic_launcher" 

    android:label="@string/app_name" 

    android:theme="@style/AppTheme" > 

    <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> 

 

 

    <service android:name=".MyService" > 

      <intent-filter> 

        <action android:name="com.MehrdadJavidi.MyService" /> 

      </intent-filter> 

    </service> 

    <service android:name=".MyIntentService" /> 

  </application> 

 

</manifest> 

 وارد نمایید. mainActivity.javaفایل  دستورات زیر را در

public void startService(View view) { 

  // startService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class)); 

  // OR 

  

  startService(new Intent(getBaseContext(), 

MyIntentService.class)); 

 } 

 اجرا کنید F11برنامه را با 

 کلیک کنید Start Serviceبر روی دکمه 
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 مشاهده می کنید LogCatپنجره  ثانیه نتیجه را در 2بعد از 

01-16 03:35:31.080: D/IntentService(860): Downloaded 011 bytes 

 توضیحات

 مشتق شده است IntentService تعریف کردید که از MyIntentServiceاول شما کلاس 

MyIntentService extends IntentService { 

  کنید فراخوانی نام با را superclassکنید و درآن  سازنده کلاس را تعریف که نیاز دارید شما

public MyIntentService() { 

  super("MyIntentServiceName"); 

 } 

 میکند. اجرا Threadبه کار گرفته اید که کار را در یک  را ()onHandleIntentمتد  سپس شما

@Override 

 protected void onHandleIntent(Intent intent) { 

  try { 

   int result = DownloadFile(new URL( 

     "http://www.amazon.com/somefile.pdf")); 

   Log.d("IntentService", "Downloaded " + result + " bytes"); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 

  جداگانه Threadکه می خواهید در  دستورا ت خود را شما جایی است که ()onHandleIntentمتد 

ان پای کار به اجرای  که زمانی مثال دانلود فایل از اینترنت. در آن قرار میدهید. به عنوان شود اجرا

 متوقف میکند. اتوماتیک صورت به متوقف می شود سرویس را thread رسید

 activityسرویس و  ارتباط بین ایجاد

صدا   ها activity اجرا می شوند. ومستقل از خودشان به مربوط thread ها در اغلب سرویس

 اجرا کنید و ها  سرویس کار های در بخواهید اگر نمی کنند ایجاد زده می شوند. هیچ مشکلی
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Activity  مکان ممکن است سرویس مثال سرویس ها ندارد. به عنوان وضعیت دانستن  به نیاز 

 acivityبا  سرویس  که نیازی نیست مورد ثبت نمایید. در این دیتابیس دستگا ها رادر  جغرافیای

که  وجود دارد ذخیره اطلاعت در دیتایس میباشد. زمان های اصلی هدف ارتباط داشته باشد. زیرا

نحوه ای انجام این کار را  ارتباط داشته باشد که در ادامه acitivtyبا  شما می خواهید که سرویس

 را شرح میدهیم.

 

 acitivityبه یک  .BroadcastReceiverسرویس می تواند با  درزیر به شما شرح میدهیم که چگونه یک

 داشته باشد ارتباط

 

 وارد نمایید.MyIntentService.javaدستورات مشخص شده را در فایل  استفاده می کنیم Servicesپروژه

package com.MehrdadJavidi.Services; 

 

 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import android.app.IntentService; 

import android.content.Intent; 

import android.util.Log; 

public class MyIntentService extends IntentService { 

 public MyIntentService() { 

  super("MyIntentServiceName"); 

 } 

 @Override 

 protected void onHandleIntent(Intent intent) { 

  try { 

   int result = 

     DownloadFile(new 

URL("http://www.amazon.com/somefile.pdf")); 

   Log.d("IntentService", "Downloaded " + result + " bytes"); 

   //---send a broadcast to inform the activity 

   // that the file has been downloaded--- 

   Intent broadcastIntent = new Intent(); 

   broadcastIntent.setAction("FILE_DOWNLOADED_ACTION"); 

   getBaseContext().sendBroadcast(broadcastIntent); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 
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 private int DownloadFile(URL url) { 

  try { 

   //---simulate taking some time to download a file--- 

   Thread.sleep(0111); 

  } catch (InterruptedException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return 011; 

 } 

} 

 

 وارد نمایید mainActiviy.javaدر فایل  دستورات

 

package com.MehrdadJavidi.services; 

 

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.Toast; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 IntentFilter intentFilter; 

 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

 } 

 

 @Override 

 public void onResume() { 

  super.onResume(); 

  // ---intent to filter for file downloaded intent--- 

  intentFilter = new IntentFilter(); 

  intentFilter.addAction("FILE_DOWNLOADED_ACTION"); 

  // ---register the receiver--- 

  registerReceiver(intentReceiver, intentFilter); 

 } 

 

 @Override 

 public void onPause() { 

  super.onPause(); 

  // ---unregister the receiver--- 

  unregisterReceiver(intentReceiver); 
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 } 

 

 public void startService(View view) { 

  // startService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class)); 

  // OR 

  // startService(new Intent("net.learn2develop.MyService")); 

  startService(new Intent(getBaseContext(), 

MyIntentService.class)); 

 } 

 

 public void stopService(View view) { 

  stopService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class)); 

 } 

 

 private BroadcastReceiver intentReceiver = new BroadcastReceiver() { 

  @Override 

  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), "File downloaded!", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } 

 }; 

} 

 

 

 اجرا کنید F11 برنامه را با

ثانیه پیامی نمایش داده می شود که تعیین میکند فایل  2 کلیک کنید بعد ازStart Serviceبر روی 

 دانلدو شده است.
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 توضیحات

متد  استفاد ه از شما با به پایان رسید سرویس زمانی که Activiyt برای پیغام دادن به

sendBroadcast() یک intent یرا به طور سراسر ارسال می کن( دbroadcastمی کنید ) 

protected void onHandleIntent(Intent intent) { 

  try { 

   int result = DownloadFile(new URL( 

     "http://www.amazon.com/somefile.pdf")); 

   Log.d("IntentService", "Downloaded " + result + " bytes"); 

   // ---send a broadcast to inform the activity 

   // that the file has been downloaded--- 

   Intent broadcastIntent = new Intent(); 

   broadcastIntent.setAction("FILE_DOWNLOADED_ACTION"); 

   getBaseContext().sendBroadcast(broadcastIntent); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

تنظیم شده است  ”FILE_DOWNLOADED_ACTIONکردید به  broadcastکه شما   ی intentدر این اینجا 

 میباشد باید intentاین  در حال گوش دادن به  که acivityکه به این معنی می باشد که 

invoked.رو فایل  شود از اینmainActivity.java  شما به .intent متد گوش میدهد باregisterReceiver() از 

 IntentFilterکلاس 
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@Override 

 public void onResume() { 

  super.onResume(); 

  // ---intent to filter for file downloaded intent--- 

  intentFilter = new IntentFilter(); 

  intentFilter.addAction("FILE_DOWNLOADED_ACTION"); 

  // ---register the receiver--- 

  registerReceiver(intentReceiver, intentFilter); 

 } 

می  )فرخوانی( invokes کردهایم تعریف کهBroadcastReceiverدریافت شد یک نمونه از کلاس  intentزمانی که 

 شود
 
 

 

private BroadcastReceiver intentReceiver = new BroadcastReceiver() { 

  @Override 

  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), "File downloaded!", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } 

 }; 

 

 

 

 

 ارسال acivityنمایش دادید اگر شما بخواهید یک سری داده را به   ”!File downloadedدر اینجا شما

 بعدی آن را شرح می دهیم قسمت کنید.که در استفاده Intentباید ازشی  کنید ر اینجا شما

 

 

 

 

Bind  کردنactivity سرویس ها به 

 زدر استفاده ا  متوفق کردو شما و سرویس ها راه اندازی  چگونه می توان شما یادگرفتید کهاینجا 

 اضافه  ر ا counterمثال شما یک انکردید به عنو اسفتاده ساده از آن های به طور  سرویس ها

 را با  جزئيات  بيشتر  شرح داده ایم  BroadcastReceiver  8در فصل  
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 و رتبسیار کارامد  سرویس ها معمولا واقعی جهان کردید. که در ثابت را دانلود چند فایل  کردید یا

 پرکاربر تر می باشند

 

  قبل تر شرح دادیم شما فایل های را از اینترنت دانلود می کردید. در سرویس های که

 کنیم. ارسال  سرویس ها به Activity  اطلاعات را از خواهیم حال می

 

سرویس را فراخوانی  آن وا توسط می کردید ایجاد  intent یک شی صورت زیر شما به ابتدا در

 کردید.می 
public void startService(View view) { 

  Intent intent = new Intent(getBaseContext(), MyService.class); 

  } 
 سرویس ارسال به را به Urlشی ها ی  Intent در شی()putExtra توسط متد شما می توانید

 کنید.

public void startService(View view) { 

  Intent intent = new Intent(getBaseContext(), MyService.class); 

  try { 

  URL[] urls = new URL[] { 

  new URL("http://www.amazon.com/somefiles.pdf"), 

  new URL("http://www.wrox.com/somefiles.pdf"), 

  new URL("http://www.google.com/somefiles.pdf"), 

  new URL("http://www.learn2develop.net/somefiles.pdf")}; 

  intent.putExtra("URLs", urls); 

  } catch (MalformedURLException e) { 

  e.printStackTrace(); 

  } 

  startService(intent); 

  } 

 داده شده است intentها به  objectنوان آرایه ای از ع به Urlکه شی های  کنید باید توجه

 

 باز یابی onStartCommand در intent ارسال شده توسط شی اطلاعات تا نیاز داریم ما در آخر هم

 کنید

@Override 

 public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 

 // We want this service to continue running until it is explicitly 

 // stopped, so return sticky. 
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 Toast.makeText(this, "Service Started", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 Object[] objUrls = (Object[]) intent.getExtras().get("URLs"); 

 URL[] urls = new URL[objUrls.length]; 

 for (int i=1; i<objUrls.length-0; i++) { 

 urls[i] = (URL) objUrls[i]; 

 } 

 new DoBackgroundTask().execute(urls); 

 return START_STICKY; 

 } 

برای  کردید. که در ایتجا استفاده و  بازیابی داد های را ()getExtrsمتد   در بالا داده های را با 

 درستی به نوع اولیه به بشوید که داده های مطمئن باید کار سخت می شود پیچیده داده های

 پیچیده می کند. کار را اینو تبدیل می شوند

 حلی دیگری را ارائه میدهیم. که ادامه راه

 

 تغییر دهید به صورت زیر MyServiceبه پروژه قبل بروید و فایل 

import android.os.Binder; 

import android.os.IBinder; 

public class MyService extends Service { 

int counter = 1; 

URL[] urls; 

static final int UPDATE_INTERVAL = 0111; 

private Timer timer = new Timer(); 

private final IBinder binder = new MyBinder(); 

public class MyBinder extends Binder { 

MyService getService() { 

return MyService.this; 

} 

} 

@Override 

public IBinder onBind(Intent arg0) { 

return binder; 

} 

@Override 

public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 

// We want this service to continue running until it is explicitly 

// stopped, so return sticky. 

Toast.makeText(this, “Service Started”, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

new DoBackgroundTask().execute(urls); 

return START_STICKY; 

} 

private void doSomethingRepeatedly() { … } 

private int DownloadFile(URL url) { ... } 

private class DoBackgroundTask extends AsyncTask<URL, Integer, Long> { ... } 
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@Override 

public void onDestroy() { ... } 

} 

 

 تغییر دهید به صورت زیر mainActivityدر 

import android.content.ComponentName; 

import android.os.IBinder; 

import android.content.ServiceConnection; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

public class ServicesActivity extends Activity { 

IntentFilter intentFilter; 

MyService serviceBinder; 

Intent i; 

private ServiceConnection connection = new ServiceConnection() { 

public void onServiceConnected( 

ComponentName className, IBinder service) { 

//—-called when the connection is made—- 

serviceBinder = ((MyService.MyBinder)service).getService(); 

try { 

URL[] urls = new URL[] { 

new URL("http://www.amazon.com/somefiles.pdf"), 

new URL("http://www.wrox.com/somefiles.pdf"), 

new URL("http://www.google.com/somefiles.pdf"), 

new URL("http://www.learn0develop.net/somefiles.pdf")}; 

//---assign the URLs to the service through the 

// serviceBinder object--- 

serviceBinder.urls = urls; 

} catch (MalformedURLException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

 

startService(i); 

} 

public void onServiceDisconnected(ComponentName className) { 

//---called when the service disconnects--- 

serviceBinder = null; 

} 

}; 

public void startService(View view) { 

i = new Intent(ServicesActivity.this, MyService.class); 

bindService(i, connection, Context.BIND_AUTO_CREATE); 

} 

@Override 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { ... } 

@Override 

public void onResume() { ... } 

@Override 

public void onPause() { ... } 

public void stopService(View view) { ... } 

private BroadcastReceiver intentReceiver = new BroadcastReceiver() { 

... 
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}; 

} 

 توضیحات

از کلاس  که کلاس داخلی شما یک ابتدا شما  Service به یک Activityکردن یک   bindبرای 

 می کنید. تعریف مشتق شده Binderپایه 

public class MyBinder extends Binder { 

MyService getService() { 

return MyService.this; 

} 

} 

 را بر می گرداند. نمونه از سرویس که یک می کنید تعریف ()getServiceدرون اون متد 

 ایجاد می کنید MyBinderنمونه از  سپس یک

;MyBinder() newIBinder binder =  final private 

 گرداندبر می  MyBinderکه یک نمونه از  غییر دادید را ()onBindمتد  شما همچنین یک

از  که را می گیرد Urlاز  آرایه یک که کردید را فراخوانی ()executeمتد  شما ()onStartCommand در متد

 کند. استفاده می می باشد Publicکه به صورت  Service آرایه تعریف شده در

public class MyService extends Service { 

int counter = 1; 

URL[] urls; 

... 

... 

@Override 

public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 

// We want this service to continue running until it is explicitly 

// stopped, so return sticky. 

Toast.makeText(this, “Service Started”, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

new DoBackgroundTask().execute(urls); 

return START_STICKY; 

} 

} 

 

 ادامه می بینید که در مقدار دهی می شود  Activityاز  مستقیم به صورت این آرایه که
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 کردید تعریف Intentیک شی  ServicesActivity.javaدر 

MyService serviceBinder; 

Intent i;  

 شود. استفاده می واشاره به آن دسترسی مستقیم به سرویس به عنوان serviceBinderشی 

 کنید. مانیتور می وضعیت سرویس را که کردید ایجاد ServiceConnection شما یک نمونه از سپس

private ServiceConnection connection = new ServiceConnection() { 

public void onServiceConnected( 

ComponentName className, IBinder service) { 

//---called when the connection is made--- 

serviceBinder = ((MyService.MyBinder)service).getService(); 

try { 

URL[] urls = new URL[] { 

new URL(“http://www.amazon.com/somefiles.pdf”), 

new URL(“http://www.wrox.com/somefiles.pdf”), 

new URL(“http://www.google.com/somefiles.pdf”), 

new URL(“http://www.learn2develop.net/somefiles.pdf”)}; 

//---assign the URLs to the service through the 

// serviceBinder object--- 

serviceBinder.urls = urls; 

} catch (MalformedURLException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

startService(i); 

} 

public void onServiceDisconnected(ComponentName className) { 

//---called when the service disconnects--- 

serviceBinder = null; 

} 

;} 

 به Activity زمانی که به کار بگیرید .()onServiceConnected() and onServiceDisconnectedمتد  دو  شما باید

 ()onServiceDisconnected و متد فراخوانی میشود ()onServiceConnectedمتد  می شود connect سرویس

 اجرا می شوند.  می شوند DisConnect و سرویس Activityکه  زمانی

 ها Threadفهمیدن 

صورت زیر تغیر  به main.xmlکنید وفایل  ایجاد .Threadingپروژه جدید به نام  برای شروع شما یک

 دهید
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<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_width="fill_parent" 

  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/btnStartCounter" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:onClick="startCounter" 

    android:text="Start" /> 

 

  <TextView 

    android:id="@+id/textView0" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="TextView" /> 

 

</LinearLayout> 

دستورات  ThreadingActivityدهیم. در فایل  نمایش را 1222تا  1اعداد  این است که در ایتنجا  هدف ما

 زیر را وارد نمایید

package com.MehrdadJavidi.Threading; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

public class ThreadingActivity extends Activity { 

 TextView txtView0; 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  txtView0 = (TextView) findViewById(R.id.textView0); 

 } 

 public void startCounter(View view) { 

  for (int i=1; i<=0111; i++) { 

   txtView0.setText(String.valueOf(i)); 

   try { 

    Thread.sleep(0111); 

   } catch (InterruptedException e) { 

    Log.d("Threading", e.getLocalizedMessage()); 

   } 

  } 
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 } 

} 

 

 

 

 

 

 

  مدتی و بعد از می رود,frozenکلیک کنید برنام به حاتStart buttonدکمه  برنامه را اجرا کنید و بر روی

 پیغام زیر را مشاهده می کنید

 

 می رود frozeحالت  به برنامه

کنید  استفاده می Thread and Runnableکلاس های  که از کد زیر قطعه شما باید از برای رفع این مشکل

 کار بگیرید. به

public void startCounter(View view) { 

 new Thread(new Runnable() { 

  public void run() { 

   for (int i=1; i<=0111; i++) { 

    txtView0.setText(String.valueOf(i)); 

    try { 

     Thread.sleep(0111); 

    } catch (InterruptedException e) { 

     Log.d("Threading", e.getLocalizedMessage()); 

    } 

   } 

  } 

 }).start(); 

} 
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لیل د روبرو می شود .به خطا با برنامه کنید  اجرا کند . اگر برنامه  نمی کار کدبالا قطعه با این حال

 کنید دیگر به روز رسانی  thread یک  از را ui می خو هدی  که شما این

 Runnable کنید که یک  استفاده  Viewبه  مربوط  Postمتد   شما باید از مسئله حل این برای

 کنید ایجاد می

public void startCounter(View view) { 

 new Thread(new Runnable() { 

  @Override 

  public void run() { 

   for (int i=1; i<=0111; i++) { 

    final int valueOfi = i; 

    //---update UI--- 

    txtView9.post(new Runnable() { 

     public void run() { 

      //---UI thread for updating--- 

     

 txtView9.setText(String.valueOf(valueOfi)); 

     } 

    }); 

    //---insert a delay 

    try { 

     Thread.sleep(0111); 

    } catch (InterruptedException e) { 

     Log.d("Threading", e.getLocalizedMessage()); 

    } 

   } 

  } 

 }).start(); 

} 

 

 میباشد Handlerکلاس  استفاده از دیگر Threadیک  در  Ui رسانی به روز دیگر برای روش یک

Handler همانند را پروسس های  پیام ها یا سازد تا شما را قاد ر می post  برایView انجام ها 

 کنیم. بیان می کار را این نحوه ای انجام که در زیر دهید .

 اجرا می  شود  Threadقطعه  کدی است  که  در   Runnable یک



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

600 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

//---used for updating the UI on the main activity--- 

static Handler UIupdater = new Handler() { 

 @Override 

 public void handleMessage(Message msg) { 

  byte[] buffer = (byte[]) msg.obj; 

  //---convert the entire byte array to string--- 

  String strReceived = new String(buffer); 

  //---display the text received on the TextView--- 

  txtView9.setText(strReceived); 

 

  Log.d("Threading", "running"); 

 } 

}; 

public void startCounter(View view) { 

 new Thread(new Runnable() { 

  @Override 

  public void run() { 

   for (int i=1; i<=0111; i++) { 

    //---update the main activity UI--- 

    ThreadingActivity.UIupdater.obtainMessage( 

      0, String.valueOf(i).getBytes() 

).sendToTarget(); 

    //---insert a delay 

    try { 

     Thread.sleep(0111); 

    } catch (InterruptedException e) { 

     Log.d("Threading", e.getLocalizedMessage()); 

    } 

   } 

  } 

 }).start(); 

} 

 

  کردیم. بیان جداگانه thrad یک  در  UI  کردن یک update شمابه  تا ایجا

تغییر  صورت زیر کد را به توانید شما می که می باشد AsyncTaskکلاس  ساده استفاده از یک راه حل

 دهید.

private class DoCountingTask extends AsyncTask<Void, Integer, Void> { 

 protected Void doInBackground(Void... params) { 

  for (int i = 0; i < 9000; i++) { 

   //---report its progress--- 

   publishProgress(i); 

   try { 

    Thread.sleep(9000); 

   } catch (InterruptedException e) { 

    Log.d("Threading", e.getLocalizedMessage()); 

   } 

  } 
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  return null; 

 } 

 protected void onProgressUpdate(Integer... progress) { 

  txtView9.setText(progress[0].toString()); 

  Log.d("Threading", "updating..."); 

 } 

} 

public void startCounter(View view) { 

 new DoCountingTask().execute(); 

} 

  Thread کردن Stop  داد ه ایم .اما در مورد انجام  را را  Ui  کردن Update ما بالا کد در

 چیزی نگفتیم. 

به  شروع صفر  از Counter  می کنیم  کلیک  Start دکمه  روی که بر زمانی  بالاکد  در

  Activity و شویم خارج از برنامه و بزنیم را  Back دکمه  اگر حال با این دادن می شود نمایش

 مانند کد را   Thread کردن Stop  برای اجرا می باشد. حال در thread هنوز هم  شود نابود

 می دهیم.تغییر  زیر

public class ThreadingActivity extends Activity { 

 static TextView txtView0; 

 DoCountingTask task; 

 /** Called when the activity is first created. */ 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.main); 

  txtView0 = (TextView) findViewById(R.id.textView0); 

 } 

 public void startCounter(View view) { 

  task = (DoCountingTask) new DoCountingTask().execute(); 

 } 

 public void stopCounter(View view) { 

  task.cancel(true); 

 } 

 private class DoCountingTask extends AsyncTask<Void, Integer, Void> { 

  protected Void doInBackground(Void... params) { 

   for (int i = 1; i < 0111; i++) { 

    //---report its progress--- 

    publishProgress(i); 

    try { 

     Thread.sleep(0111); 

    } catch (InterruptedException e) { 

     Log.d("Threading", e.getLocalizedMessage()); 

    } 

    if (isCancelled()) break; 

   } 

   return null; 
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  } 

  protected void onProgressUpdate(Integer... progress) { 

   txtView0.setText(progress[1].toString()); 

   Log.d("Threading", "updating..."); 

  } 

 } 

 @Override 

 protected void onPause() { 

  super.onPause(); 

  stopCounter(txtView0); 

 } 

} 

 

 خلاصه

 سرویسی ها اشنا شده اید در طولانی کار ها اجرای  چگونگی با شما فصل در این

  کنیم. ارسال سرویس به  Activity چگون داده ها از یک  گرفتید که همچنین یاد

 اشنا شدید.س مختلف های thrad کار ها در اجرای  و همچنین

 

 

 

 دوازدهم  فصل

Publish کردن برنامه های اندروید 

 از کافران، گروه تنها نشوید،که مایوس خدا رحمت از

11 آیه یوسف! شوند مى مایوس خدا رحمت  
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      آشنا می شوید: زیر موارد این فصل با پایان شما در

 تنظمات اولیه برنامه برای ارائه 

 قالب فایل  ارائه برنامه درAPK  

 کاربردی اندروید چگونگی توضیع برنامه های 

 اندروید در  چگونه ارائه برنامهAndroid Market 

ایجاد برنامه های کاربر دی اشنا شده اید.  چیز های بسیار زیاد و جالبی و برای  تا اینجا شما با

 یک را ه برای نیاز به شود. شما اجرا کاربران دستگاه آن رسیده است ک برنامه بر روی زمان حالا

نصب بروی  ایچگونه برنامه را بر که خواهدیگرفت توسعه و ارائه آن دارید. در این قصل شما یاد

 Android Market خود رادر برنامه کاربران تنظیم کنید. همچنین شما یاد می گیرید که چگونه دستگاه

 از ان کسب در آمد کنید. جایی است که شما می توانید آن را بفروشید و ارائه دهید

 ئه برنامه کاربردیاتنظیمات اولیه برای ار

 روال که اینپیشنهاد داده است   پایانی افزار به کاربر نرم ارائه  وpublishروال برای  یک گوگل

 زیر میابشد. صورت برای ارائه نرم افزار عموما به

  قالب فایل  تولید برنامه درAPK(android Package) 

 تولید certifi cate برنامه  برای امضای دیجیتال خودتان و 

 ......توصغه 

 استفاده از Android Market افزارفروش نرم  برای 

 

کرده ایم را به شما  ایجاد 2 فصل که در LBS یاد می گیرید. که ما نرم افزار را بالا در ادامه شما روال

 شرح میدهیم.
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 نسخه برنامه کاربردی

دارای صفت  کاربردی هر برنامه AndroidManifest.xml شروع می شود فایل 1.2 برنامه با اولین نسخه

 میباشد android:versionName و android:versionCodeهای 

<?xml version=”0.1” encoding=”utf-8”?> 
<manifest xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 

package=”net.learn1develop.LBS” 

android:versionCode=”1” 

android:versionName=”1.5” > 

<uses-sdk android:minSdkVersion=”04” /> 

<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET”/> 

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION”/> 

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION”/> 

<application 

android:icon=”@drawable/ic_launcher” 

android:label=”@string/app_name” > 

<uses-library android:name=”com.google.android.maps” /> 

<activity 

android:label=”@string/app_name” 

android:name=”.LBSActivity” > 

<intent-filter > 

<action android:name=”android.intent.action.MAIN” /> 

<category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” /> 

</intent-filter> 

</activity> 

</application> 

</manifest> 

android:versionCode 1ایجاد می کنید شما  نسخه که از برنامه هر میکنید شما ره نسخه برنامه را تعیین 

 اندروید استفده نمی شود. ولی برای سیستم دهید. این عدد هرگز توسط می واحد آن را افزایش

صفت  شماره نسخه آن را بدست می آورند.  توسعه دهندگان آن بسیار مفید می باشد که

android:versionCode توسط Android Market شود نرم افزار استفاده می فهمیدن نسخه برای android:versionName 

 PackageManagerاز کلاس  ()getPackageInfoمتد  را با android:versionCode مقدار شما با برنامه نویسی میتوانید

 بدست آورید مانند زیر:

import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 

import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 

private void checkVersion() { 

PackageManager pm = getPackageManager(); 

try { 

//---get the package info--- 

PackageInfo pi = 

pm.getPackageInfo(“net.learn1develop.LBS”, 1); 

//---display the versioncode--- 

Toast.makeText(getBaseContext(), 

“VersionCode: “ +Integer.toString(pi.versionCode), 
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Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} catch (NameNotFoundException e) { 

// TODO Auto-generated catch block 

e.printStackTrace(); 

} 

قابل نمایش می باشد را شامل می شود و  است که برای کاربر اطلاعاتی android:versionName صفت

 دارد................. .<major>.<minor>.<point>فرمتی مانند 

 ارائه دهید فایل )/Android Market )(www.android.com/ marketمی خواهید برنامه خود را در  اگر شما

AndroidManifest.xml صفات زیر را داشته باشد: باید 

  android:versionCode عنصر  درون<manifest> 

 android:versionName درون عنصر <manifest> 

 android:icon عنصر درون <application> 

 android:label عنصر درون <application> 

در دستگاه اندروید  Settings ➪ Appsقسمت  نام برنامه را تعیین می کند این نام در android:label صفت

 را تعیین می کنید Where Am I“شما نام   LBS نمایش داده می شود برای پروژه

<?xml version=”0.1” encoding=”utf-8”?> 
<manifest xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 

package=”net.learn1develop.LBS” 

android:versionCode=”0” 

android:versionName=”0.1” > 

<uses-sdk android:minSdkVersion=”04” /> 

<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET”/> 

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION”/> 

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION”/> 

<application 

android:icon=”@drawable/ic_launcher” 

android:label=”Where Am I” > 

<uses-library android:name=”com.google.android.maps” /> 

<activity 

android:label=”@string/app_name” 

android:name=”.LBSActivity” > 

<intent-filter > 

<action android:name=”android.intent.action.MAIN” /> 

<category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” /> 

</intent-filter> 

</activity> 

</application> 

</manifest> 
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ود میتوانید روی آن نصب ش  اندروید که برنامهسیستم عامل  کمترین نسخه  علاوه بر این شما باید

 تعیین می کنید. <uses-sdk> و در عنصر AndroidManifest.xmlکنید شما آن رادر فایل  را تعیین

<?xml version=”0.1” encoding=”utf-8”?> 
<manifest xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 

package=”net.learn1develop.LBS” 

android:versionCode=”0” 

android:versionName=”0.1” > 

<uses-sdk android:minSdkVersion=”03” /> 

<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET”/> 

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION”/> 

<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION”/> 

<application 

android:icon=”@drawable/ic_launcher” 

android:label=”Where Am I” > 

<uses-library android:name=”com.google.android.maps” /> 

<activity 

android:label=”@string/app_name” 

android:name=”.LBSActivity” > 

<intent-filter > 

<action android:name=”android.intent.action.MAIN” /> 

<category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” /> 

</intent-filter> 

</activity> 

</application> 

</manifest> 

کمترین نسخه سیستم عامل  که را تعیین کرید که به این معنی میباشد 18در کد قبل شما مقدار 

ای که  قدیمیترین نسخه  می باشد. به این معنی است که 8.0.1نسخه اندروید  نرم افزار برای

 میباشد. 8.0.1نسخع  اجرا شود برنامه می تواند رون آن

 

 

 کاربردی برنامه برای امضای دیجیتال

باید  حتماشوند نصب emulatorروی دستگاه یا  اینکه قبل از اندروید باید نرم افزار های تمام

و  دیجیتالامضای  که برای موبایل پلت فرم های از امضای دیجیتال داشته باشند برخلاف برخی

Certifuicate ان را باید از certifi cate authority (CA) می گرفتید. در اینجا شما می توانید 

Certifuicate کنید . خود را تولید 
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انجام می  کار را این اتوماتیک صورت به Eclipse اجرا می کنید F11با  زمانی که شما برنامه را

 دهد.

و سپس  Androidایتم کرد ن Expand وWindows ➪Preferences به شما میتوانید این کار را با رفتن

 مشاهده کنید. Buildانتخاب ایتم

 

Eclipse ازdebug keystore  که نام آن( پیش فرضdebug.keystore”) استفاده می )

 شناخته می شوند .digital certifi cateها به عنوان  keystoreکند 

 کنید. خود امضا .certifi cate کنید شما باید اون را با به publishاگر شما برنامه خود را 

........................ 

فراهم  Java SDKکه در  keytool.exeبا ابزار دستی صورت به خودcertifi catesشما می توانید بااین حال

  Wizardکاربر به آسانی برای شما انجام می دهید که یک  این Eclipseکنید.  ایجاد شده است
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شما می  jarsigner.exeراتولید کنید.)با ابزار  certifi cateبراحتی مراحلی میباشد که شما می تواند شامل

 د.دهی کنید(. در ادامه به شما شرح میدهیم که چگونه می تواندی این کار را انجام انرا امضا توانید

زیر  شما Export پنجره انتخاب کنید در File ➪ Exportانتخاب کنید. سپس  را LBS 2فصل  پروژه

 را انتخاب کنید Export Android Applicationو سپس Android مجموع

 

 را مشاده کنید lbsبعد باید پروژه  
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کنید سپس  انتخاب راCreate new keystore گزینه

انتخاب کنید و سپس  keystore مسیر برای ذخیره

 کنید تعیین keystoreاز رمزی را برای محافظت
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تعیین کنید )در  private keyمستعار برای یک نام

سپس یک  (DistributionKeyStoreAliasشکل 

گنید. شما همچنین باید  پسورد برای آن تعیین

طبق نظر  را تعیین کنید keyمیزان معتبر بودن 

Googleبا یک شما باید ، برنامه private key 

 October 4333 44 پایان اعتبار آن رمزنگاری شده و

جاری و  اختلاف بین سال  عدد باید باشد این

 خود را وارد نمایید باشد. شما سپس نام 0288

 کلیک کنید. را Nextو 

 

 

 تعیین کنید APKذخیره فایل  مسیری را برای

 lbsکردیم شما  بیان 1فصل  طور که در همان

را دارد  Google Maps API keyنیاز به استفاده از 

به آن  debug.keystoreمربوط  MD1 fi ngerprintشما 

 دادید

برای  keystoreحال تولید یک  انجا که شما در از

شما نیاز دارید که  توسعه نرم افزار هستید

Google Maps API keyکنید که شما  اعمال دوباره را

 استفاده می کنید MD1 fi ngerprintاز
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 کنید و زرا با command promptبرای این کار شما 

 مقدار دهی های متفاوت.... ( با keytool.exeدستورات زیر رادر آن وارد نمایید)ابزار 

C:\Program Files\Java\jre6\bin>keytool.exe -list -v -alias DistributionKeyStoreAlias 
-keystore “C:\Users\Wei-Meng Lee\Desktop\MyNewCert.keystore” 

-storepass keystorepassword -keypass keypassword -v 

 

انجام داده ایم را شامل می شود رفتن به  قدم های که قبلا از MD1 fi ngerprintبرای استفاده

-http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/maps-apiآدرس

signup.html  و گرفتن یکMaps API key .جدید 

 وارد نمایید. main.xmlآن را در فایل 

<?xml version=”0.1” encoding=”utf-8”?> 
<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”fill_parent” 

android:orientation=”vertical” > 

<com.google.android.maps.MapView 

android:id=”@+id/mapView” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”fill_parent” 

android:enabled=”true” 

android:clickable=”true” 
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android:apiKey=”your_key_here” /> 

</LinearLayout> 

کنید اگر  را اجرا 1تا  0قدم های  کنید دوباره آنرا امضا و Export حال شما برنامه را یکبار دیگر

محافظت از  کنید پسورد که شما قبلا برای انتخاب Use existing keystore“سوال پرسید شما   ,keystoreاز

keystore وارد نمایید کردید استفادهNext  .را بزنیدUse existing key راانتخاب کنید 

 کلیک کنید را Nextانتخاب کردید را وارد نمایید  private keyپسوردی که برای امنیت 

 

 کلیک کنید را   APKفایل  برای تولید
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 APKهای  ارائه فایل

آن بر ردستگاه های  ارائه یک راه برای نیاز به کردید شما را ایجاد APKاینکه شما فایل  بعد از

 دارید. اندروید

 راه را را شرح می دهیم 8دهید که  انواع راه های که شما می توانید ای کار را انجام در ادامه

 ابزار توسعه دستی با استفاده ازadb.exe 

 یک وب سرور بر روی میزبانی 

 سی 

 Publish  کردن از طریقAndroid Market 

 

 adb.exeاستفاده از 

  در adb.exe (Android Debug Bridge)شما می توانید آنرا با استفاده ازابزار  امضا شد. برنامه زمانی که

emulatorsمسیر این ابزار در و دستگاه ارائه( پوشه دهیدplatform-tools SDK )می باشد 

. برای نصب Android_SDK>\platform-tools>و پوشه  ,در ویندوز  command Promptبا استفاده از 

باید اجرا و دستگاه باید به کامپیوتر متصل باشد( شما دستور  emulator/و دستگاه )emulator برنامه در

 اجرا می کنید زیر را

adb install “C:\Users\Wei-Meng Lee\Desktop\LBS.apk” 
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 adb.exeمروری بر   ابزار 

(  اندروید را  emulatorابزار  بسیرا  قدرت مندی است که شما را را قادر می سارد  تا اتصال  دستگا ه های) adb.exeابزار   

 emulatorاستفاده می کنید او به  طور  مستقیم به یک دستگاه. adbبه طور  پیشفرض زمانی که شما از دستور .کنترل کنید

 خطای زی را می دهد.  adbه داشته باشد ارتباط بر قرار می کند. اگر شما بیش از یک دستگا

error: more than one device and emulator 

 مشاهده  کنید  devicesشما می توانید دستگاه های که وصل  هستند را با استفاده از  گزینه

D:\Android 4.1\android-sdk-windows\platform-tools>adb devices 
List of devices attached 

HT17YPY19335 device 

emulator-5554 device 

emulator-5556 device 

 دستور بالا  دستگاه های که متصل بودند را بر می گرداند.

 استفاده می کند s-برای اینکه مطئن شوید که  دستور فقط برای یک دستگاه  مشخص اجرا شود شما  از  

adb –s emulator-5556 install LBS.apk 

 کنید که  نرم افزار رابرو ی دستگاهی که قبلا  نصب  کردید مجددا نصب کنید  پیغام زیر را مشاهد می کنید  اگر شما سعی

Failure [INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS] 

 بروید Settings ➪ Apps ➪ LBS ➪ Uninstallاگر میخواهید برنامه که  نصب کردهاید را  حذف  کنید به  

در یک  زمان باز  هستند( که در این موارد شما می  ADVsهد)زمانی که بسیار از نرم افزار های خطا مید ADBبعضی مواقع 

 توانید سرور را    بسته و  دوباره راه اندازی کنید

adb kill-server 
adb start-server 
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 ایکن آنرا مشاهده نصب کردید شما می توانید emulatorبر روی دستگاه / زمانی که برنامه را 

 کنید

در دستگاه  Settings ➪Appsاگر شما به قسمت

/amulator  بروید میتوانیدWhere Am I  را مشاهده

 کنید

برای نصب شما می  adb.exeدر کنار استفاده از ابزار

 کنید توانید از آن برا حذف برنامه ها هم استفاده

 

adb uninstall net.learn1develop.LBS 

 

 

 

 

 

 

 وب سرور ده ازاستفا

 کنید. وب یرو استفاده خودتان را برای برنامه داشته باشید شما می توانید از hostاگر شما 

 hostا طریق سرویس از  کاربردی خود را کسانی که می خواهند برنامه های خوبی برای این ایده 

 ارائه دهند. رایگان صورت به خود



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

618 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 

... 

 

کپی  \c:\inetpub\wwwrootدر lbls.apkاستفاده می کنم.فایل  1ویندوز  در IISبرای شرح این. ما از 

 ایجاد کنید با محتوای زیر index با نام html یک فایل کنید

<html> 
<title>Where Am I application</title> 

<body> 

Download the Where Am I application <a href=”LBS.apk”>here</a> 

</body> 

</html> 

 

…………………………….. 

 

Publish کردن برنامه در android market 

تعداد زادی از کاربران  به ارئه برنامه های مناسبی برا تا اینجا راه های که به شما شرح دادیم راه 

 که میباشد Googleسرویس از  میباشد یک Android Marketطریق  نمی باشد. بهترین راه ارائه آن از

 کنند. پیدا و دانلود تا برنامه ها را به اسانی دهدکاربران امکان می  به

 انجام که باید را مراحلی  انجام دهید .شما که چگونه این کار را شما یاد می گیرید قسمت دراین

 فرا می گیرید.  دهید
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 (ههای اندروید توسعه دهنده برنامه پروفایل توسعه دهنده )یک حساب کاربری به عنوان یک ایجاد

 //:http  پروفایل توسعه دهند در یک انجام دهید این است که ایجاد کاری که شما باید اولین

market.android.com/publish/Home  حساب  میباشد برای این کار شما نیاز به یکGooogle  دارید

(Gmaile) که شما به  زمانیAndroid Market  Login توسعه دهنده پر.فایل ابتدا یک شدید شما 

 می کنید ایجاد

 کلیک کنید continueخواسته شده بر روی  بعدر از تکمیل اطلاعتا

 

 

ثبت نام  هزینه ای را برای یک شما نیاز دارید تا android marketبرنامه در Publishبرای 

 ا می کند و پس بررسی  را رول  کنید.که گوگل این پرداخت باید دلار آمریکا 02بدهید. حدودا 

 کنید. کلیک Continueپرداخت بر روی 
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  Iagreeموافقت کنید  با Android Market Developer Distribution Agreementبعد از این مرحله شما بای

 کلیک کنید I agree. Continueانتخاب و سپس بر روی لینک 

 

 خود ثبت برنامه

 ثبت نمایید  android market پروفایل خود.شما می توانید برنامه خود را در بعد از ایجاد

 Setupبر روی  صفحه پایین در لینک بر روی به فروش برسانید شما خود را برنامه اگر می خواهید

Merchant Account حساب بانکی  جمله خود را از  اطلاعات قسمت این کلیک نمایید شما می توانید در

 کلیک کنید Upload Applicationبرنامه بر روی  ارا رایگان و ... وادر نمایید. برای
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 برنامه از شما مورد را در اطلاعاتی

خواسته می شود. شکل زیر اطلاعتی 

فراهم  که شما باید برای نرم افزار

 نمایید.

 باید یک فایل Apk باشد 

 0 حداقل که شما نیاز دارید 

 داشته باشد .عکس 

 نیاز  154 _ 154ایکن شما یک

 دارید

 می باشد. انتخابی  مابقی اطلاعات

 

 میباشد. apkاول این که فایل   شده است Uploadدر  lbsمی دهد که فایل زیر نشان شکل

 ارائه داده است و همچنین  دارد را های که نرم افزر نیاز permitionمورد  اطلاعت ی در و کاربر 

 است. برنامه ها در سایت نیاز دارید را وارد کرده در نتایج جستو جوی  که ویژگی های را
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 عنوان برنامه توضیحات جمله در شکل زیرنمایش داده شده است از اعمال کنید  که باید اطلاعات

 که برنام شما در میکنید تعین برنامه. همچنین Updateبه  مربوط  مربوطه به برنامه. و اطلاعاتی

 قرار می گیری را تعیین میکند. دسته از برنامه ها را کدام
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 تواند از برنامه می که آیا کنید وارد نمایید. وتعین توانیدمی  سایت خود را آدرس شما همچنین

 یا خیر. گسترش یابد کپی و های گوشی طریق
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 کنید است و شما می تواند آن مشاهده دسترس اندروید در شما در حال برنامه
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 خلاصه

و  بگیرد خروجی apkقالب  در از برنامه می توانید چگونه این فصب شما یاد گرفتید که شما در

 که یدباد گرف کنید. همچنین شما چگونه می تواند برنامه ها را توزیع که گرفتیئ یاد همچنین شما

 که برنامه خود را می سازد کنید شما قدر توزیع android market خود رادر چگونه برنامه

 بفروشید .
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 تمرینات

جرا ا می تواند در آنکه برنامه  نسخه ی سیستم عامل اندروید کمترین چگونه می توانید .1

 می کنید. تعین شود را چگونه

 کنید. ایجاد برنامه را برای  خود و امضای certificateچگونه می توانید  .0

 

 انچه در این فصل یاد گرفتید

 توضیحات عنوان

   android marketشما برنامه خود رادر  برنامه  publishتنظیماتی برای 

publish زیر راد ر  صفات این کار شما کردید برای

AndroidManifest.xml .تعین می کردید 
android:versionCode 
android:versionName 

android:icon 

android:label 
 

 امضا شوند خودتان .certifi cateبا  تمام برنامه ها باید امضای برنامه
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 سيزدهم فصل

 برای توسعه دهندگان Eclipseاستفاده از  

پایه  محیط های  و  ,IntelliJبرنامه نویسی  های  محیط که از  توسعه دهندگان از Googleاگرچه 

 Android ه باهمرا  Eclipseاستفاده از  گوگل اما پشنهاد پشتیبانی می کند، ,Emacs  مانند ای

Development Tools   (ADT. می باشد) آسان تر و.. میباشد. در این  کاربردی توسعه برنام ههای  انجام

 می بهبود توسعه برنامه را بسیار کار را  شوید که آشنا می Eclipseاز  ویژگی های با  قسمت شما

 گرداند.

 

 Eclipseامکانات آشنای با

Eclipse پشتیبانی می کندئ  زبان را چنین که افزاری می باشد نرم  باشد کار را آمد می بسیار

وآن را  نویسی کنید برنامه PHP, Rubyوjava  و++Cزبان های  با می توانی شما عنوا ن مثال به

 .ویژگی های آن آشنا می شوید با ادامه کنید. تست

 

Workspaces 

Eclipse  مفهومworkspace. خود را در آن  شما تمام پروژه های که باشدفولدر می  داد یک را ارائه 

 تعیین می کنید workspaceمی کنید یک  اجرا ,Eclipseبار  اولین که شما برای کنید.زمانی ذخیره می

 

 كمک نماز و صبر از اید، آورده ایمان كه كسانى اى

135 آیه بقره.است صابران با خداوند كه بگیرید  
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 کنید در آن قرار می گیرد. تمام پروژهای که ایجاد می اجرا شود Eclipseزمانی که 

 کندی  چنیدین پنل را مشاهده می  Eclipse شما در
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 بدانید را شرح می دهیم. باید در قسمت پنل های مهمی که شما برای توسعه برنامه

Package Explorer 

 را نشان می دهد package Exploreزیر  شکل 

 جاری را نمایش می دهد. workspaceپروژه های در  تمام

 دابل کلیک است بر روی آن کافی شما فایل برای ویرایش یک

 می شود. شما نمیاشداده respective editor که محتوای ان در  کنید

  هک کنید راست کلیک آن ایتم های بر روی می توانید همچنین

 انتخای شده ایتم نمایش داده می شود که متناسب با منوی

 نمایشداده می شود.

 نام پکیج بر روی java.  یک فایل کردن شما برای اضفه 

(package Name کلیک )سپس   کرده راستNew ➪ Class  را

 کنتید انتخاب



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

640 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 

 

 دیگر قرار دارند های workspaceکه در  استفاده از پروژه های

 کرده اید پروزه های در ان ایجاد های متفاوتی با workSpace  که شما وجود دارد زمان های

 وجود دارد . این کاردو راه برای  دسترسی داشته باشد. آن پروژ های به که نیاز دارید شما اگر

  .File ➪ Switch Workspaceبه  رفتن کنید با سویچ آن های بین اول: می توانید
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workspace انتخاب کنید .  خود راEclipse راهاندازی کنید دوباره  را 

 ➪ General کنید سپس انتخاب …File ➪ Importمی باشد. برای ان کار  پروژه کردن وارد  روش دومین

Existing Projects into Workspace انتخاب کنید 
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 کنید. کلیک را finishو  انتخای خود را پروژه
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پی ک نکرده است. برای تغییر فیزیکی پروژه مکان که کنید کرده اید. توجه وارد پروژ خ را حالا شما

 انتخاب کنبد Copy projects into workspace“پروژه 
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 Eclipseداخل  Editors استفاده از

 کرده اید ، دابل کلیک Package Exploreبر روی ایتمی که در  این که که شما به بستگی

Eclipse یک Editor فایل زمانی که بر روی باز می کند. ویرایش فایل را برای .javaدابل کلیک سی 

 زیر باز می شود. صورت به  می کنید

 

زیر  Windows Photo Viewer application برنامه کنید آن را در کلیک c_launcher.pngاگر شما برو روی فایل 

 مشاهده می کنید.
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که   است  مشاهده می کنید ج ایی UI editorکنید شما  دابل کلیک main.xmlفایل  اگر شما بر روی

 کنید. ایجاد برنامه را ui گرافیکی صورت به شما یتوانید
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 سویچ کنید  XML view  به میتوانید شما Xml دستی صورت برنامه به  UIویرایش  برای

 کلیک کنید می باشد Editorکه در پایین  main.xmlتل  بر روی کار این برای
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 Eclipse در Perspectivesاشنای با 

های  ادیتور و ها Vie w ویژ.ال می باشد که در بر گیرند انواع یک Eclipse، Perspectivesدر 

 می باشد.

 می باشد Java perspectiveدر  ویرایش می کنید شما اندروید را جاوا در فایلکه شما  زمانی
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Java EE perspective می شود جاوا استفاد توسعه برنامه های برای 

نمایش داده  perspectiveنام  کنید. اگر نام های سویچ با کلیک بر روی perspectives بین شما می توانید

 کنید اضافه perspectiveکنید و  کلیک  Open Perspective رویددکمهبر  توانید می نمی شود شما

 

 

DDMS perspective با  که است شامل ابزار هایAndroid emulators و devices. که این ارتباط بر قرار می کند 

 شرح میدهیم. بعد بیشتر قصل دذر قسمت را

 

 (Packagesپکیج ها ) اتوماتیک کردن وارد

که شما از  وجود دارد گیرند. زمان های می پکیج های قرار در اندروید در کتابخانهکلاس ها  تمام

 مایید.وارد ن مانند زیر تا آن پکیج دارید نیاز استفاده می کنید شما پکیج خاص در یک کلاس یک

import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 

نی آسا کار تمام فضای نام آنها سپردن بسیار زیاد می باشد. به یاد  کلاس ها در  که تعداد از انجا

را  پیدا کنید. شما صحیح را می کند تا فضای نام کمک شما به Eclipse نمی باشد. خوشبختانه

 انجام دهید. کلیک آن را یک با تا سازد قادر می
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 نکرده وارد تعریف کرده ایم. اما پکیج آن را  Button شکل زیر نشان می دهد که ما یک شی

 پیغام خطا به خاطر آن به ما نمایش می دهد. زمانی که ماوس را روی یک Ecliopseایم.که 

button  می بریدElcipse  یک سری پیشنهاد به شما نمایش می دهد.که در این مورد شما نیاز

 تا به کلیک کنید ”Import ‘Button’ (android.widget)“بر روی  وارد نمایید android.widget.Buttonدارید تا پکیج 

 شود. وارد  پکیج اتوماتیک صورت

 

 کار را با فشار دادن را وارد نمایید. که این پکیج که شما میتوانید وجود دارد یک راه دیگر هم

 انجام میدهید  .Ctrl+Shift+oدکمه های 
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 (Code Completion) کد تکمیل کنند ویژگی استفاده از

-context یک لیست Code completion میباشد Eclipse    code completion در مفید و بسیار ویژگی دیگر

sensitive )توجه  کلاس ها ، متد ها، شی ها ، متغییر ها،با از)متفاوت می باشد نمایش داده شده محتوالی  بک الس توجه که با

 نمایش میدهد  می کنید را تایپ Editorدر  به متنی که

-Ctrl+space codeهای  دکمه فشار دادن تایپ می کنید سپس با را finمثال شما زمانی که  عنوان به 

completion نمایش داده می شود 

 

 نمیاشد داده می شود. تایپ می کنید نام شی و نام کلاس بع ا را نقطه  .   زمانی که
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Refactoring 

Refactoringرا  آ ن محیط های برنامه نویسی اکثر که مفید می باشد بسیار ویژگی یک

 پشتیبانی می کنند

 

 اشاره گر را به به  که شما زمانی  Eclipse  در

 متغیر های شی ها . قسمت خاص مانند یک

در می  highlight صورت قسمت به می برید. اون

 شکل روبرو. مانند اید

 متغییر در کدام قسمت های یا شی این بدانید  بخواهید زمانی که شما  مفید  بسیار ویژگی این

س سپ  کلیک راست و روی ان  می شود انجام آن به سادگی برنامه استفاد ه شده است. تغییر نام

Refactor ➪Rename. انتخاب کنید را 



 Ably.ir                                                                                               مهرداد جاویدی نویسنده: - آموزش برنامه نویسی  اندروید 

653 
 

 

ABLY.ir                                                                                                                       Believe in your 

Ability 

ABLY.ir                                                                                                               Believe in your Ability 

 

 اتوماتیک صورت به استفاده شده وشی و... متغییر که آن جاهای تمام جدید  کردن نام وارد از بعد

 می کنند. تغییر

 

 UIفایل  مفید میباشد اسفتاده در  بسیار و کنید استفاده extractاز دیگری که شما می توانید ناحیه

 می باشد.

 فایل را در آن  که می شود پیشنهاد کنید استفاده می ثابتی که در برنامه  متن های  تمام

strings.xml چند صورت خو را به برنامه خواهید بهزمانی که  زیر ثابت قرار دهید متن های صورتبه 
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صفت  متن شما می خواهید  مثال  راحت می گردد. به عنوان  بسیار کار شما زبانه ارائه دهید

android:text مربوط به View  یButton درآورید. ثابت صورت ره به 

<Button android:id=”@+id/btnSave” 
android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Save” /> 

 ➪ Refactor  سپس و انتخاب ثابت را متن استفاده می کنید شما refactoringها  ویژگی شما از

Android ➪ Extract  میروید 

 

 

 می زنید را okمی دهید . سپس  به نام شما یک
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 شود جایگزین می string/save@به صورت  android:textصفت   متن کار این انجام بعد از

<Button android:id=”@+id/btnSave” 
android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_conte 

 مشاهده می کنید جدید به صورت زیر یک entryشما  strings.xmlدر فایل 

<?xml version=”0.1” encoding=”utf-8”?> 
<resources> 
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<string name=”hello”>Hello World, BasicViews0Activity!</string> 

<string name=”app_name”>BasicViews0</string> 

<string name=”save”>Save</string> 

</resources> 

 آدرس زیر می روید. به در مورد بیشتر برای اطلاعات

www.ibm.com/developerworks/library/os-ecref/ 

 

DEBUGG کردن برنامه اشکال زدایی 

Eclipse و واقعی روی دستگا ه  برنامه کردن اشکال زدایی  ازAndroid emulators .پشتیبانی می کنید 

واقعی اجرای  که برنامه در دستگاه تعیین می کند اول  Eclipse زنید می  را F11 که شما زمانی

برنامه بر  وجو داشته باشدAndroid emulators یا دستگاه  یک حداقل . اگرAndroid emulators می شود یادز

 وجود داشته باشد Android emulatorدستگاه یا  یک بیش از اما اگر از آن ها اجرا می شود.  یک  ر وی

Eclipse می دهد.  نمایش به شما پنجره یک 
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 Breakpointقرار دادن 

متغییر ها و  محتوای کردن اینکه  مشاهده  و موقت برنامه کردن pause  خوب برای یک راه 

 شی ها چه چیزی میبشد.

 

 

نقطه ای که دابل   کنید در دابل کلیک  editorچپ  سمت بر روی ستوان قرار دادن شما برای

 رخ می دهد.  BreakPointیک  کردید کلیک

متوقف می  برنامه کداشته اید BreakPointکه  نقطه ای در اجرا می کنید را زمانی که برنامه

اینکه ایتن پجره دیگر  برای نمایش می دهد Confi rm Perspective Switch پنجره  Eclipse و شود. .

 را بزنید.  Yesکلیک کنید و  را checkboxنمایش داده نشود شما 

شکل  مانند نشان داده می شود highlightصورت به گذاشته اید . BreakPointکه شما  و آن جای

 زیر.
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( را Watch, Inspect, Displayگزینه های زیادی) کنید کلیک راست نظر متغیر مورد یا شی اگر بر روی

 زیر مانند مشاهد می کنید

 

 نمایش می دهد. کیند محتوای متغیر را انتخاب  Inspectاگر گزینه 
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 یابد:ادامه  گزینه دارید که اجرا شما چند 

 Step Into 
 Step Over 
 Step Over 
 Resume Execution 

 

Dealing with Exceptions 

که   های Exceptionنیاز دارید که بعضی از  اندروید شما ها ی توسعه دهند برنامه به عنوان یک

زمان اجرا  های Exeptionمثال بعضی از  جلوگیری نمایید. به عنوان باعت پایان برنامه میشوند

 موارد زیر میباشد./شامل 

……… 
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فأحبب لغیرك ما تحب لنفسک و اكره 

آنچه كه براى خود (؛ 1له ما تکره لها)

داری، برای دیگران هم دوست می

دوست بدار و آنچه براى خود 

 .پسندى، براى دیگران هم مپسندنمى
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 ضميمه الف

 جواب تمرینات
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 ضميمه ب

 جاوا
 


