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پيشگفتار

در اینجا جا دارد که از تمام دوستانی که نظرات خود در مورد کتاب برنامه نویسی
مقدماتی اندروید که توسط من و دوستم شهرام رامشت ارائه شده بود را ایمیل کردند
تشکر کنم .تا دیگه مشکلات کتاب قبلی در این کتاب وجود نداشته باشد .یکی از مشکلاتی
اساسی که در کتاب قبلی بیان شده بود غلط های املائی زیاد اون بود که به خاطر این از
تمام دوستان عذر خواهی میکنم.
در این کتاب سعی شده است که برنامه نویسی اندروید را به صورت کاربردی تر و همراه
مثال های عملی شرح داده شود و امیدوارم در پایان این کتاب تونسته باشم خوانندگان
کتاب را راضی کرده باشم.

شما می توانید برای ارتباط با به سایت  http://www.ably.irمراجعه کنید .یا نظرات
خود را به ایمیل  Android@Ably.irارسال کنید.

شما می توانید در خواست های زیر را به ایمیل  Android@Ably.irارسال نمایید.
 در خواست انجام پروژه
 در خواست آموزش خصوصی
 در خواست همکاری

https://telegram.me/ABLY_ir
@ ABLY_ir
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 این کتاب به صورت فایل  pdfبرای خوانندگان آن کاملا رایگان می باشد.
 حق کپی رایت برای نویسند کتاب و سایت  www.Ably.irمحفوظ می باشد

 فروش آن در قالب پکیج های کتاب الکترونیک ( )pdfباید به تایید نویسند کتاب
برسد.
 هر نوع استفاده که بار مالی برای خوانندگان کتاب داشته باشد باید به تایید
نویسنده برسد.

حق کپی رایت برای سایت  www.ably.irمحفوظ می باشد
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سخنی با خوانندگان کتاب :

خوانندگان کتاب بعد از مطلاعه کتاب در صورت تمایل

می توانند مبلغی را هر چند

اندک جهت کمک به حساب موسسه های زیر(یا هرجای که نیاز به کمک مالی دارد )...
واریز نمایند:

http://www.mahak-charity.org

http://www.ipro.ir
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پیش نیاز
قبل از اینکه شما شروع برنامه نویس اندروید کنید نیاز به آشنایی اولیه به زبان برنامه
نویسی جاوا دارید  .البه نیاز نیست که شما زبان جاوا را به صورت حرفه ای یاد بگیرید
فقط به مطالب که در زیر بیان می کنیم اگاهی داشته باشید شما می توانید شروع به
برنامه نویسی اندروید کنید
 آشنایی با انواع داده ها در جاوا مانند int ,stringو .....
 آشنایی با حلقه ها
 آشنایی با آرایه ها
 آشنایی با مفاهیم شی گرایی (بسیار مهم)
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بگو :اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید كه خدا همه
گناهان را مى آمرزد.
آیه  35سوره زمر
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فصل1

شروع برنامه نویسی اندروید
در پایان این فصل با موارد زیرآشنا می شود:
 اندروید چیست؟
 نسخه های مختلف و ویژگی های آنها
 معماری اندروید
 انواع وسایل که با اندروید کار می کنند
 ابزار های برنامه نویسی اندروید
 اجرای اولین برنامه کاربردی اندروید
به جهان اندروید خوش آمدید!
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اندروید چیست؟
اندروید یک سیستم عامل موبایل مبتنی بر نسخه ی تغییر یافته  linuxمی باشد .که این سیستم
عامل از همان ابتدا با نام اندروید توسعه و راه اندازی شد .در سال  0222طبق یک استراتژی برای
ورود به بازار موبایل شرکت گوگل  ،اندروید و ابزار های کار با آن را ارائه داد
شرگت گوگل می خواست که اندروید  open sourceو  freeباشد  ,بنابراین بیشتر کد های اندروید را
تحت  open source Apache License,منتشر کرد به ا ین معنی است که هر کسی می تواند
به آسانی سورس کد اندروید را به صورت کامل دانلود کند و از آن استفاده کند.علاوه بر این
فروشندگاه( )vendorsکه عموما تولید کنندگان سخت افزار هستند می توانند امکانات اضافی را به
اندروید اضافه کنند و اندروید مخصوص خود را همراه محصولاتشان به دیگران رائه دهند.این کار
باعث شد که اندروید بسیار سریع فراگیر و باب میل فروشندگان شود .و بسیاری از شرکت ها تحت
تاثیر این امر قرار گرفتند iphoneشرکت  appleارائه شد موفقیت بسیار بالای کسب کرد و باعث شد
تحول بسیار بزرگی در صنعت گوشی های هوشمند رخ دهد .بعضی از شرکت های مانند motoralو
 sony erycsoneکه سال ها سیستم های موبایل خود را داشتند بعد از ارائه  iphoneدر پی راه حلی
بودند که محصولا ت خود را دوباره احیا سازی کنند  .که بسیاری از شرکت ها راه حل را در اندروید
دیدند و باعث شد که این شرکت ها سخت افزار های خود را مبتنی بر اندروید تولید کنند که این
امر باعث تولید قدرتمند و فراگیر شدن اندروید شد.

ویژگی اصلی اندرید این است که توسعه برنامه های کاربردی یکپارچه شد و توسعه دهندگان نرم
افزار فقط کافی نرم افزار خود ارا برای اندروید توسعه دهند و نرم افزارشان قادر خواهد بود که بر
روی بسیاری از وسائل (  )Deviceاجرا شود .دراین جهان تلفن های هوشمند برنامه های کاربردی
مهمترین قسمت در زنجیره موفقیت می باشند.در نتیجه سازندگان وسائل متوجه شدند که بهترین
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را برای به چالش کشیدن و یورش بردن به  , iphneاندروید می باشد .که در حال حاضر تعداد
فراوانی از برنامه های کاربردی را مشادهده می کنید.

نسخه های مختلف اندروید
اززمانی که اندروید برای اولین بار ارئه شد نسخه های مختلفی از آن ارائه شد جدول زیر نسخه
های مختلف اندروید همراه با نام آنها نمایش می دهد .
نام

تاریخ ارائه

نسخه

Cupcake
Donut
Éclair
Froyo
Gingerbread
Honeycomb
Ice Cream Sandwich

2 February 0222
82 April 0222
12 September 0222
01 October 0222
02 May 0212
1 December 0212
00 February 0211
12 October 0211

1.1
1.2
1.1
0.2/0.1
0.0
0.8
8.2/8.1/8.0
1.2

در  , February 0211,گوگل اندروید  8.2را ارائه داد یک  Tabler-onlyاست که برای پشتیبانی از
وسایل باصفحات پهن ( )widescreenارائه شده است که تغییرات اساسی در اندروید  8.2شامل
موارد زیر می باشد:
 یک  User Interfaceبهینه شده برای کاربران
 یک دسکتاپ  8Dبا  widgetهای جدید
 بهتر کردن multitasking
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 ویژگی های  web browserجدید ,از قبیل tabbed browsing ,form auto-fill,bookmark ,
synchronization, , private browsing
 پشتیبانی از multi-core processors
برنامه های کاربردی که برای نسحه ها قبلی نوشته شده ایت با اندروید  8.2سازگار هستند و بدون
تغیر اجرا می شوند .برنامه های کاربردی برای تبلت ها که از ویژگی های جدید اندروید  8.2استفاده
می کنند قادر به اجرا بر روی دستگاه های قدیمی تر نمی باشد .برای اینکه مطمئن شوید که آیا
برنامه های کاربردی می تواند بر روی نسخه های قدیمتر اجرا می شود یا خیر شما باید مطمئن
شوید که از ویژگی های که آن دستگاه پشتیبانی می کند در برنامه کاربردی استفده کرده اید.
در October 0211 ,گوگل اندروید  1.2را ارائه داد .که این نسخه از اندروید تمام ویژگی های
اندروید  8.2را دارا می باشد علاوه بر آن دارای ویژگی های جدید نیز می باشد که این ویژگی های
شامل بازکردن با تشخیص صورت ( )facial recognition unlockو  data usage monitoring and controlو
) Near Field Communication (NFCارتباطات میدان نزدیک و موارد دیگر می باشد

ویژگی های اندروید
به دلیل اینکه اندروید  open Sourceو  Freeدر دسترس سازندگان و برای شخصی سازی می باشد
پیکربندی سخت افزاری و نرم افزاری ثابتی ندارد ولی با این حال اندروید از موارد زیر پشتیبانی
میکند:
 ذخیره سازی ( :)Storageبا  SQLiteکه یک پایگاه داده ارتباطی کم حجم( lightweight
 )relational databaseبرای ذخیره داده ها می باشد .که در فصل  1جزئیات را بیان می
کنیم.
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 اتصال ( : )Connectivityاز GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO,
 UMTSو ( Bluetoothکه شامل  )A0DP and AVRCPو Wi-Fi, LTE, and
 WiMAXپشتیبانی می کند .که در فصل  1جزئیات را شرح می دهیم.
 : Messaging که SMSو  MMSپشتیبانی می کند که در فصل  1آن را بیان می کنیم
 مرروگر وب ( : )Web browserکه مبتنی open source WebKitبر می باشد
 پشتیبانی از رسانه ( : ) Media supportکه از رسانه های 8GP or ( H.018, H.011
 )MP1و  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 BMPپشتیبانی می کند
 پشتیبانی از سخت افزار (Accelerometer Sensor, :)Hardware support
Camera, Digital Compass, Proximity Sensor, and GPS
 : Multi-touch که از صفحه های  multi-touchپشتیبانی می کند
 :Multi-tasking که از برنامه های  multi Taskingپشتیبانی می کند
 پشتیبانی از  : )Flash support(Flashاندروید  0.8از  Flash 12.1.پشتیبانی می کند
 : Tethering از ارتباطات اینترنتی پشتیبانی می کند مانند wired/wireless hotspot

معماری اندروید
برای اینکه متوجه شوید که اندروید به چه نحوه کار می کند به شکل نگاه کنید
سیستم عامل اندروید به  2قسمت در  1لایه اصلی تقسیم شده است.
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 : Linux kernel این هسته ای( )kernelاست که اندروید بر اساس آن بنا شده است .این لایه
شامل تما م درایور های وسائل سطح پایین برای انواع سخت افزار های اندروید هستند را
شامل می شود.
 :Libraries شامل تمام کد های که ویژگی های اصلی اندروید که در بالا بیان کردیم را شامل
می شود به عنوان مثال SQLite Libraryپایگاه داده ی را فرا هم می کند که می تواند در
برنامه های کار بردی برای ذخیره داده های استفاده شود .و یا  WebKit libraryمی تواند
توابعی را برای مررو وب فراهم آورد
 :Android runtime این لایه همانند لایه  Librariesاست  , Android RunTimeمجموعه ای از
 Core Libraryرا فراهم می آورد که توسعه دهندگان را قادر می سازد برای نوشتن برنامه
های کاربردی اندروید از زبان برنامه نویسیی  Javaاستفاده کند .و همچنین AndroidRunTime
شامل ماشین مجازی  Dalvikمی باشد که هر برنامه کاربردی اندروید را قادر می سازد در
پروسس خودش اجرا شود Dalvik .یک ماشین مجازی خاص می باشد که مخصوص اندروید
و برای مو بایل ها که حافظه و  cpuمحدودوی دارند بهینه سازی و طراحی شده است
 : Application framework انوع قابلیت های را برای اندروید فراهم می آورد که توسعه
دهندگان برنامه های کاربردی بتوانند برنامه های کاربردی خود را ایجاد کنند.
 :Applications در این لایه شما می توانند برنامه های که با وسیله ای که اندروید بر روی آن
می باشد را پیدا کنید (مانند  . )Phone, Contacts, Browserشما می توانید این نرم
افزار های را از  Android Marketدانلود و نصب کنید  .هر برنامه ی که شما می نویسید
در این لایه قرار می گیرید.
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وسایلی که با اندروید کار می کنند.
انواع وسایلی که اندروید کار می کنند با هر شکل و سایزی وجود دارد .و سایل زیر وجود دارند که
با اندروید کار می کنند:






Smartphones
Tablets
E-reader devices
Netbooks
MP1 players

Internet TVs 
شکل زیر از چپ به راست Samsung Galaxy S II, the Motorola Atrix 1G, and the HTC EVO 1G
هستند که از اندروید استفاد ه می کنند
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دیگر دسته بندی مشهور که از اندروید استفاد ه می کنند  Tabletها می باشند  Tablet .ها معمولا در
 0ساز ارائه می شوند 1 .اینچی و  12اینچی
شکل  1.8در سمت چپ Samsung Galaxy Tab 12.1و در سمت راست Asus Eee Pad
 Transformer TF121را نشان می دهد هر دو  12اینچی و هردو از اندروید  8.2استفاد ه می
کنند.
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در کنار تلفن های هوشمند و  Tabletها  .اندروید در وسایل دیگر هم ظاهر شده است .از قبیل e-
 book readerها شکل  1.1در سمت چپ e-book readersو در سمت راست Fire
 Amazon’s Kindleرا نمایش می دهد که هر دو سیستم عامل اندروید بر روی آن اجرا می
باشد.

علاوه بر این موبایل ها اندروید در حال پیدا کردن برای ورود به خانه های شما می باشد.
 People of Lavaیک شرکت سوئدی است که تلویزیون های مبتنی بر اندروید را توسعه می
دهد که با نام Scandinavia Android TVشناخته می شود
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شرکت گوگل هم در یک  Smart TVمبتنی بر اندروید با شرکت های Intel, Sony, and Logitech
مشارکت می کند .شکل زیر  Sony’s Google TV.را نمایش می دهد
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Android Market
همان طور که بیان کردیم یک از فاکتور های تعیین کننده در موفقیت یک پلتفرم گوشی های
هوشمند برنامه های کاربردی هستند که آن پلتفرم پشتیبانی می کند می باشد .این در موفقیت
 Iphoneشفاف مباشد و تعین می کند که برنامه های کاربردی نقش اساسی در پایدار بودن یا نبودن
یک پلتفرم ایفا می کند .علاوه بر این به طور کلی ساخت برنامه های در دسترس پذیر کاربران بسیار
مهم می باشد.
در  August 0221گوگل  Android Marketرا ارائه داد .یک فروشگاه برنامه کاربردی آانلاین برای
وسایل که از اندروید استفاده می کنند می باشد.
استفاده از برنامه کاربردی  Marketکه از قبل روی دستگاه های اندروید نصب می باشد کاربران به
آسانی می توانند برنامه های کاربردی را مستقیما دانلود و بر روی وسایل خود نصب کنند .هم برنامه
های کاربردی که باید بابت آن پول پرداخت کر و هم رایگان توسط  Android Marketپشتیبانی می
شود.

در فصل های بعد در مورد اینکه شما چه طور می توانید برنامه های كاربردی خود را در
 Androd Marketبفروشید شرح میدهیم

.

انجمن توسعه دهندگان اندروید
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با اینکه اندروید در نسخه چهارم خودش بود ,انجمن های توسعه دهندی زیادی در سرار جهان
وجود دارد .و حالا بسیار آسان می تواند مشکلات خود را بیان و راه حل های آن را دریافت کنید.
وهمچنین می توانید از تجربیات دیگران در مورد یک مسئله خاص استفاده کنید .
در اینجا برخی از سایت ها ی انجمن های توسعه دهنده که شما می توانید وارد آن شوید و در مورد
مشکلاتی که در موردکار کردن با اندروید دارید کمک بخواهید:
 Stack OverFlow : Stack Overfl ow (www.stackoverflow.com) سوالات مشترک ویرایش می
کند و سایتی برای جواب دادن به توسعه دهندگان می باشد .اگر شما سوالی در مورد اندروید
دارید احتمال آن هست که شخصی دیگری این سوال را پرسیده باشد و توسط شخش
دیگری جواب اده شده باشد می باشد  .بهتر از همه این است که افراد می توانند به بهترین
پایخ امتیار دهند و شما می توانید متوجه شوید که کدام جواب درست تر می باشد.
)http://developer.android.com/training/index.html( : Google Android Training 
گوگل  Google android Trainingرا راه اندازی کرد که شامل تعدادی از کلاس های کروه بندی
شده از تاپیک های می باشد .و شامل کد های بسیار مفیدی می باشد که برای توسعه
دهندگانی مبتدی بسیار مفید می باشد .من پیشنهاد می کنم که به این سایت نگاهی
بیاندازید.
:Android Discuss (http://groups.google.com/group/android-discuss) 

ابزارهای مورد نیاز
حالا که شما می دانید اندروید چیست و چه ویژگی های دارد  ,ممکن شما خسته شده باشید که
چرا شروع به نوشتن اولین برنامه اندروید نکرده اید! قبل از شروع به نوشتن برنامه شما باید ابزار
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های مورد نیازآن را آماده کنید.اول باید شما  Sdkرا دانلود کنید.شما می توانیددر صورت نیاز Sdk
را برای تمام سیستم عامل ها از جمله ویندوز و مک تمام نسخه های  Linuxو ...را دانلود کنید.تمام
ابزار های که نیاز دارید شما می توانید به صورت رایگان دانلود کنید.در این کتاب من از نسخه
مخصوص ویندوز استفاده میکنم و تمام مثال ها کتاب را در این محیط انجام می دهم.

جهت دریافت فیلم های آموزشی نصب ابزار های اندروید به
آدرس  www.ably.irمراجعه کنید
برای نصب ابزار های مورد نیاز مراحل زیر را دنبال کنید

نصب JDK
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به سایت گوگل برید و Download
 jdkرا جست و جو کنید .در موارد
پیدا شده بر روی لینک مشخص
شده کلیک کنید

به دلیل تحریم ها با پیغام زیر روبرو می شوید .شما باید از یک  vpnیا فیلتر
شکن  .یا نرم افزاری که  Ipشما را تغییر می دهید استفاده کنید.
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در اینجا ما از نرم افزار HotSpot
 Shieldاستفاده می کنیم
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نسخه مورد نظر خود را با توجه به سیستم عامل انتخاب و
دانلود کنید

بعدز از دانلود یک فایل  exeمیباشد که
اون را بر ر وی نصب کنید
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نصب Eclipse
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Adt-bundle-windows
را جست و جو کنید
برروی لینک
کلیک کنید

در اینجا نسخه  Eclipseرا متناسب با سیستم عامل
انتخاب کنید
که در اینجا ما نسخه  31بیتی ویندوز نسخه 1104
را دانلود می کنیم.
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بعد از دانلود یه فایل
 zipهست که اون را
در مسیری که فضای
حدود  02گیگا بایت
دارد را از حالت فشرده
خارج کنید

به مسیری که اون رو از حالت فشرده خارج کرید بروید
و به پوشه  Eclipseبروید
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بعد از اجرا پنجره زیر را
مشاهده می کنید
که مسیبر WorkSpace
را از شما میخواهد
 WorkSpaceمسیری
است که تمام پروژه های که
ایجاد می کنید در آن
ذخیر ه می شود

در صورتی که این تیک را بزنید مسیر
مشخص شده به عنوان مسیر پیش فرض
قرار می گیردو و دیگه این پنجره به شما
نمایش داده نمی شود

 Eclipseرا اجرا
کنید

بعد از اجرا مراحل مشخص شده را
بروید.
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پوشه sdkرا از مسیری که فایل
فشره را از حالت فشره خارج
کردید انتخاب کنید
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تمام موارد را مانند عکس انتخاب کنید
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تمام موارد انتخاب شده حدود  8گیگ میباشدکه
باید صبر کنید تا دانلود و نصب شود (بعد از دانلود به
 02گیگا بایت فضا برای نصب نیاز دارد)
ممکن است چند ساعت طول بکشد(.بستگی به
سرعت اینترنت داره)...
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی!....
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همان طور که میبینید تمام موارد نصب شده و
وضعیت آنها به حالت  installedتغییر کرده
است

در صورتی که موفق به نصب ابزار های برنامه نویسی نشده اید جهت سفارش در
خواست خود را به ایميل  Mehrdad.j16367@Gmail.comارسال کنيد.
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ایجاد دستگاه مجازی برای تست برنامه
مراحل زیر را انجام دهید.

از منوی  windowبر روی Android Virtual
 Managerانتخاب کنید

یا از  toolbarبر روی ایکن مشخص شده کلید کنید
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یک عنوان برای دستگاه مجازی تعیین می کنید
دستگاه مجازی شبیه به کدام یک از دستگاه های واقعی باشد
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

ظرفیت حافظه ذخیره سازی داخلی دستگاه را تعیین کنیم

ظرفیت حافظه  Sdcardدستگاه را تعیین میکیم

 snapshotانتخاب می کنیم
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کیبورد سخت
افزای

 Snapshotرا به این دلیل انتخاب
کردیم که زمان راه اندازی دستگاه
مجازی حدود  12دقیقه طول می کشد
() اگر تیک  snapshotرا نزنیم برای

که تعیین کردیم

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
در  Eclipseبه ->Project File->newرا انتخاب کنید
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نامی است كه هنگام نصب برنامه روی دستگاه می باشد

نامی پروژه می باشد كه پوشه ای با همین نام ایجاد می شود و تمام فایل
های برنامه درآن قرارا می گیرد

 Package Nameنام  domaimشما همراه
با نام برنامه می باشد .كه به صورت معکوس
می باشد Package Name .باید حداقل یک

نقطه

داشته باشد.

دلیل اینکه می گوییم معکوس Domain
باشد را جلوتر بیان میکنیم(.به خاطر منحصر
به فرد بودن آن)

تنظیمات بالا را انجام داده و  Nextرا کلیک کنید.
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در این قسمت آیکن برنامه را تعیین می
کنیم

51
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

50
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

 Activity Nameهمیشه باید با حروف بزرگ شروع
شود
 Layout Nameتمامش حروف کوچک است
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فایل Activity_main.xml
)User Interface (UI
می گیرید.

برنامه را در بر
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.) کردن بر روی صفحه قرار دهیدDrag and Over( را با کشیدن و رهاEditText یک

 که در زیر به. ایجاد می شودXml زمانی که این کار را انجام می دهیم کد مربوط به آن در فایل
. نمایش داده ایمbold صورت
<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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بروی این کلیک کنید تا کد مربوطه
که ایجاد شده را مشاهده کنید

GraphicLayoutو فایل  Xmlهر دو به هم مربوط می باشند تغییر در هر کدام در دیگر تاثیر می
گذارد.
برای ذخیره شدن برنامه  Ctrl+sرا فشار دهید .و برای اجرای برنامه بر روی پروژه کلیک راست
کرده
 Run as ->Applicaton Androidرا انتخاب کنید.
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برنامه بر روی  Android emulatorنصب و اجرا می شود.
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ساختار( )ANATOMYبرنامه اندروید
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حال که شما اولین برنامه اندروید را ایجاد کرده اید زمان آ ن رسید
است که ساختار یک پروژه اندروید را شرح بدهییم.اولین قدم را با
شرح فایل و پوشه ها های است که در  Package Explorerمی باشد
شروع میکنیم.
 :Src شامل فایل های که با پسوند  .Javaدارند می باشد.در
این مثال یک فایل وجود داردکه  mainActivityمی باشد .که
این فایل  ,فایل  Sourceمربوط به  activityبرنامه می باشد.
شما کد برنامه را در این فایل می نویسید.
فایل  javaدر زیر شاخه  PackageNameبرنامه شما می باشد که
در این مثا ل  com.myadroid.helloandroidمی باشد
:gen شامل فایل  R.javaمی باشد.که یک فایل تولید شده
کامپایلر می باشد که به تمام منابع )  (Resourceهای برنامه
اشاره دارد .به هیچ عنوان شما نباید این فایل را تغییر
دهید.تمام منابع برنامه به صورت اتوماتیک در این کلاس
اضافه می شود .که شما برای دسترسی به آن ها از این کلاس
استفاده می کنید.
:Android1.2 شامل یک فایل می باشد .که تمام  Class Libraryهای که شما نیاز دارید در
برنامه استفاده کنید را شامل می شود.
( به معنی دارایی می باشد) :assetsشامل تمام  assesهای مربوط به برنامه می باشد .شمال
فایل های  XMLو فایل های متنی و پایگاه داده می باشد
 :Bin شامل فایل های است که  AVDدر طول اجرای پروسس ایجاد می کند .و فایل
 )Android Package(apkرا شامل می شود.فایل  apkیک  application binaryاز برنامه کاربردی
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اندروید می باشد .و شامل تمام چیزهای است که یک برنامه کاربردی اندروید نیاز دارد تا
اجرا شود.
:res شامل تمام  Resourceهای که در برنامه استفاده می شود می باشد که شامل چندین
پوشه می باشد.که در فصل  8آن را شرح می دهیم.
:AndroidManifest.xml فایل  manifestبرنامه شما می باشد شما در اینجا تمام
 permissionها و اطلاعات مربوط به برنامه در این فایل تعیین می شود که در فصل 0
جزئیات بیشتری را شرح می دهیم.
فایل  Activity_main.xmlشامل  User Interfaceبرنامه شما می باشد .دستورات زیررا نگاه کنید.
<EditText
"android:text="@string/hello

 stringدر انجا به فایل  String.Xmlاشاره می کند که در  res\valueقرار دارد .بنابراین
 @string/helloاشاره دارد به  Stringی به نام  helloکه در اینجا  hello androidمیباشد
هر زمان که شما
"@string/hello
"

را به کار گرفتيد

اشاره به
HelloAndroid

>?"<?xml version="1.2" encoding="utf-1
><resources
>name="app_name">HelloAndroid</string
>name="hello_world">Hello world!</string
>name="menu_settings">Settings</string
>name="hello"> HelloAndroid</string

دارد

<string
<string
<string
<string

></resources

به شما پیشنهاد می کنم که تمام متن های خود را در  String.Xmlذخیره کنید .و توسط @String
به انها دستیابی داشته باشید .در مواردی که شما نیاز دارید برنامه را به زبان های دیگر در بیاورید.
شما کافی است یک کپی از محتوای فایل بگیرید وآن مقادیر آن را تغییر دهید
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. می باشدو در زیر محتوای فایل می باشدmanifest  فایل, یکی دیگر از مهمترین فایل ها
<?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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این فایل شامل اطلاعات مربوط به برنامه می باشد :
 Packagename برنامه را تعرف می کند مانند
com.myandroid.helloandroid
 شماره نسخه برنامه را مشخص می کند که در اینجا  1می باشد از طریق  attributeبا نام
 android:versionCodeاین مقدار برای انکه بفهمیم نسخه چندم برنامه می باشد
استفاد ه می شود می توانیم از آن برای اینکه متوجه شویم برنامه نیاز به  Upgradeدارد یا
خیر استفاده کنیم.
 نام نسخه برنامه ( )version nameکه در اینجا  1.2می باشد از طریق  attributeبا نام
 android:versionNameمشخص می شود .این مقدار برای نمایش به کاربر می باشد.
این مقدار باید ساختار به شکل > <major>.<minor>.<pointداشته باشد
Attribute ی با نام  android:minSdkVersionکه elemenی با نام> <uses-sdkرا دارد که کمترین
نسخه از سیستم عامل اندروید را مشخص می کند که برنامه می تواند بر روی آن اجرا
شود.
 برنامه از تصویری به نام  ic_launcher.pngاستفاد می کند که د پوشه drawableمی باشد
 نام برنامه که stringی به نام  app_nameمی باشد که در فایل  String.Xmlتعریف شده است.
 یک  activityوجود دراد که توسط فایل MainActivity.javaنمایش داده می شود.این برچسب
 activityهای که در یک برنامه یک سان می باشند را نشان می دهد.
 درون تعریف یک  activityیک  elementبه نام> <intent-filterوجود دارد
Element oی با نام  actionبرای intent-filterبا نام android.intent.action.MAIN
که  activityکه نقطه شروع برنامه می باشد را مشخص میکند یه به عبارتی دیگر
اولین  activityکه به کاربر نمایش داده می شود می باشد.
 category oبرای intent-filterکه در فصل  0شرح می دهیم.
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 به صورت اتوماتیک محتوایEclipse زمانی که شما یک فایل یا پوشه ی را به برنامه اضافه می کنید
:  را تولید می کنید که محتوای آن شاملR.java
/* 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;
}
}

) ارتباط برقرار می کند متدی به نامactivity_main.xml(  آنUI  وactivity وسرانجام کدی که بین
 قرار داردMainActivity.java می باشد که در فایلsetContentView()
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);
}

63

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

}
R.layout.activity_mainاشاره به فایل  activity_main.xmlدارد که در پوشه  Res\layoutقرار دارد.
نام فایل ها به صورت اتوماتیک در فایل  R.javaذخیره می شوند.متد یکی )( onCreateاز چندین
متدی می باشد که در زمان  Loadیک  activityاجرا می شود.

خلاصه
در پایان این فصل شما کمی با اندروید آشنا شده اید و بعضی از توانایی های اندروید را برای شما
شرح دادیم.شما ابزار های مورد نیاز اندروید را دانلود کرده اید .مانند Android Sdkو شما اولین
برنامه کاربردی اندروید  Hello Androidرا ایجاد کردید.

تمرینات
 AVD .1چیست؟
 .0تفاوت بین صفات  android:versionCodeو  android:versionNameدر فایل AndroidManifest.xml
چیست؟
 .8فایل  String.Xmlچه زمانی استفاده می کنیم

از این فصل شما چه چیزی یاد گرفته اید؟
عنوان
Android Os

زبان مورد استفاده برای
توسعه برنامه های
کاربردی اندروید

توضیحات کلی
اندروید یک سیستم عامل موبایل  openSourceمبتنی بر  linuxمی
باشد و در دسترس همه می باشد و می توانند آن را بروی دستگاه
خودشات اجرا کنند.
زبان برنامه نویسی  javaمی باشد .که برنامه ها به  Dalvikکامپایل
می شوند .که توسط ماشین مجازی Dalvikاجرا می شوند
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Android Market
ابزار های مورد نیاز برای
توسعه اندروید
فایل manifest

مکانی برای انواع برنامه های کاربردی که توسط توسعه third-
partyداده شده ایست
Eclipse IDE, Android SDK, and the ADT
فایل AndroidManifest.xmlاطلاعات پیکربندی برنامه را
نمایش می دهد

نکاتی که باید در ادامه این کتاب باید توجه کرد.
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زمان

و فا

اولین

در ادامه هر زمان كه كفته شد  Main.xmlرا تغییر دهید  .منظور
این فایل  Xmlمی باشد كه اول ایجاد شده میباشد.

در فایل  MainActivityبه صورت زیر می باشد.
{ public class MainActivity extends Activity

 Activity_mainاشاره به فایل
 xmlدارد اگر نام خودتان را
وارد گردید باید اینجا نامی که

@Override
{ )protected void onCreate(Bundle savedInstanceState
;)super.onCreate(savedInstanceState

;)setContentView(R.layout.activity_main
}

شما وارد کرده اید باشد.

}

زمانی که پروژه ای ایجاد می کنید تنظیمات زیر راداشته باشد.
66
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

تمام به  Api14:Android4.0تنظیم شود
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همیشه به صورت بالا تنظیم شود

69
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

از قسمت مشخص شده  11را
انتخاب کنید
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یک دستگاه مجازی با مشخصات تعيين شده ایجاد کنيد

برای اجرای برنامه شمای می توانید از  F11استفاده کنید .و یا مانند زیر عمل کنید بر روی پروژه
کلیک راست کنید RunAs->ApplicationAndroid.را انتخاب کنید.
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ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین .بدرستیکه خداوند
توبه كنندگان و تطهیر كنندگان را دوست دارد.
بقره 222
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.آیا خداوند كفایت كننده ( امور ) بنده اش نیست؟!
زمر 81

فصل2

Activities, Fragments,
 Intentsو
در پایان این فصل با موارد زیرآشنا می شود
 چرخه ی زندگی)  (Life Cycleیک Activity
 آشنای با  Fragmentها و شخصی سازی UI
 اعمال  Styleها و  Themeها بر روی UI
 شرح می دهیم كه چه طور یک  Activityرا مانند  Dialog Windowsنمایش دهیم
 با مفهوم  Intentها آشنا می شویم.
 استفاده از شی (  Intent)Objectبرای لینک بین  Activityها
 فهمیدن اینکه  intent filterها چگونه به شما كمک می كند تا به صورت دلخواه با
دیگر  Activityها ارتباط برقرا كنید
 نمایش  Alertها به كاربران با استفاده از  notificationها
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در فصل اول شما یاد گرفتید كه یک  activityپنجره ا ی است شامل تمام  Uiها برنامه های
كاربردی شما می باشد .یک برنامه ی كاربردی می تواند یک یا بیشتر  Activityداشته
باشد .هدف اصلی یک  Activityارتباط) (interactبا كاربر می باشد.
 activityبرای یک زمان در صفحه نمایش ظاهر می شود و در لحظه دیگر مخفی می باشد .و
یک  activityدر حالت های مختلف قرار می گیرد .كه قرار گرفتن در حالت های مختلف را
چرخه ای زندگی( )Life Cycleمی گویند .فهمیدن چرخه ی زندگی یک  activityامر حیاتی
است زیرا به شما كمک می كند تا مطمئن شوید برنامه كاربردی به درستی كار می كند.
اندروید  4علاوه بر پشتیبانی از ویژگی های اندروید  5دارای ویژگی جدیدی می باشد به
نام  Fragment:برای اینکه مفهوم  Fragmentرا به خوبی متوجه شوید فرض كنید كه Fragment
ها  Acitivityها كوچکی هستند كه می توانیم در یک  Activityگروه بندی كنیم.
در این فصل شما با  activityها و Fragmentها آشنا می شوید.صرف نظر از  activityها مفهوم
اصلی دیگر در اندروید intentمی باشد .یک  Intentبه طور اساسی یک كلاس می باشد كه
activityهای متفاوت دیگر را قادر می سازد كه با یکدیگر به صورت یک پارچه باهم كار
كنند .در فصل های بعدی شما یار می گیرید كه چگونه برنامه های از پش ساخته سیستم
عامل اندروید می توانند با هم كار كنند.

 Activityها
درفصل قبل شما یاد گرفتید كه چگونه می توان یک  activityایجاد كرد.برای ساخت یک
 activityشما یک كلاس جاوا ایجاد كردید كه از كلاس پایه ( Activity )baseمشتق (یا در جاوا
به آن  Extendsمی گویند ) شده بود.
;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);
}

}

) میLoad(  می باشدرا بارگزاریXML  را كه یک فایلUi شما قسمت هایactivity كلاس
. می باشدRes\layout  در پوشهXml  این فایل.كند
. بارگزاری می كنیدActivity_main.Xml  را از فایلUi شما
setContentView(R.layout.activity_main);

 تعریفAndroidmainfest.xml  كه شما در برنامه استفاده می كنید باید در فایلactivity هر
.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>

 راactivity  ها را تعریف می كنند كه چرخع زندگی یکEvent  ی سری ازActivity كلاس پایه
activity  كلاس.كنترل می كنند
: های زیر را تعریف می كندEvent
 برای اولین بار ایجاد شده استactivity زمانی فراخوانی می شود كه:onCreate() 
. به كاربر نمایش داده می شودactivity  زمانی فراخوانی می شود كه:onStart() 
) استIntractive( با كاربر در تقابلactivity  زمانی اجرا می شود كه:onResume() 
 قبلیactivity برورد وPause  جاری به جالتactivity  زمانی اجرا می شود كه:onPause() 
. برورد فراخوانی می شودOnresume به حالت
 برای مدا طولانی به كاربر نمایش دادهactivity  زمانی فراخوانی می شود كه:onStop() 
.نمی شود
 چه به وسیله. به كلی از بین برودActivity  زمانی فراخوانی می شود كه:onDestroy() 
.كاربر و چه به وسیله سیستم به دلیل كمبود حافظه
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 :onRestart() زمانی فراخوانی می شود كه  activityاز حالت  Stopدوباره راه اندازی می
شود.
به طور پیش فرض محتوای  activityدر رویداد )( onCreateایجاد می شود.
در شکل زیر چرخه زندگی یک  activityاز زمانی كه شروع می ود وتا پایان نمایش داده
شده است.

بهترین راه برای فهمیدن چرخه زندگی یک activityعنوان آن با یک مثال می باشد.
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. ایجاد کنیدActivity121  یک پروژه با نامEclipse درون

. كد های زیر را كه با قرمز تعییین كرده ایم را وارد كنیدMainActivity.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");
79

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

}
)(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.
برای اجرای برنامه كلید  F11را فشار دهید.
زمانی كه برنامه برای اولین بار اجرا می شود در پنچره  LogCatچیزی شبیه زیر مشاهده
می كنید.
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زمانی كه دكمه  Backدر  Android Emulatorكلیک كنید .موارد زیر در  logCatچاپ می شود.
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دکمه back

كلید  Homeرا چند ثانیه نگه دارید تا  activityهای اجرا به شما نمایش داده شوند
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دکم  Homeرا چند ثانیه
نگه دارید

این را انتخاب کنید

در  logCatمواردزیر چاپ می شود

دکمه phoneرا فشار دهید activityبه حالت backgroundمی رود یعنی برنامه هنوز در
حافظه می باشد  .در  logCAtموارد زیر چاپ می شود.
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نکته اینجاست که رویداد )( onDestroyاجرا نشد مشخص می کند که هنوز برنامه در حافظه می باشد.
دوباره به برنامه برگردید.

)( onRestartاجرا می شود و به دنبال آن )( onStartو )( onResumeاجرا می شوند.
همان طور که در این مثال ساده دیدید زمانی که بر روی دکمه  Backرا زدیم  activityاز بین
می رود destroyedمی شوداین نکته حیاتی است که باید بدونید

توضیحات
همان طور که در این مثال مشاهده کردید زمانی که دکمه backرا می زنیم activity
destroyedمی شود.
و این امر حیاتی که شما باید بدونید ,از اینرو وضیعت  activityجاری را از دست خواهیم داد
بنابراین شما باید کد های را به برنامه اضافه کنید که از وضعیت جاری  activityرا نگه داری
کند(.در فصل سوم شرح می دهیم).در این جا نکته ای اصلی متد )( onpuseمی باشد که د ر دو
حالت رخ می دهد .زمانی که دکمه  backرا فشا ر می دهیم آن به حات  destroyedمی شود.
و زمانی که آن در حالت  Backgrondمی باشد.
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زمانی که یک  activityاجرا می شود متدهای )(onStartو )( onResumeهمیشه اجرا می
شود.
صرف نظر ا اینکه یک  activityتازه ایجاد شده یا یک  activityدر  backgroundبوده و حال
اجرا شده است در هردو حالت این متد ها اجرا میشوند.
وزمانی که یک activityبرای اولین بار اجرا می شود متد )(OnCreateفرا خوانی می شود.

شما از مثال قبل می توانید موارد زیر را استنتاج کنید:
 متد )( onCreateزمانی که می خواهید یک نمونه از یک شی  objectدر برنامه ایجاد و استفاده
کنید شی مورد نظر را در این متد استفاده کنید
 متد )( onResumeبرای اجرای هر سرویس و کد دلخواهی که شما نیاز دارید اجرا بشود زمانی که
 activityدر حالت  foregroundمی باشد استفاد می شود.
 متد )(Onpuseبرای  Stopکردن هر سرویس و کد دلخواهی که شما نیاز ندارید اجرا شود ,زمانی که
 activityدر حالت  foregroundمی باشد استفاده می شود.
 onDrstroyed() برای آزاد کردن منابع قبل از اینکه )( activityاز بین برود استفاده می شود.

نکته :حتی اگر برنامه فقط یک  activityداشته باشد و آن  activityازبین رفته باشد.
برنامه هنوز هم در حافظه در حال اجرا می باشد.
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activity  بر روی یکtheme  وStyle اعمال
 با این. اجرا می شود تما م صفحه را در بر می گیریدactivity به طور پیش فرض زمانی که یک
 به صورت یکactivity  تا. را بر روی آن اعمال کنیدDialog Theme حال شما می توانید
pop-  مورد نظرتان را به صورت یکactivity  یا ممکن شما بخواهید. نمایش داده شودDialog
 نمایش دهدید که به کاربر در مورد بعضی از عمل های که میخواهند اجرا هستند پیغام میup
.دهد
 وmain.xml(مثلا فایل. استفاده می کنیمXml  چون در برنامه نویسی اندروید قسمت ها مختلف برنامه از فایل. آشنا می شویدXml در اینجا فایل
 ودر ادامه از اصطلاحاتی که به کار. . ) لازم است در اینجا توضیحاتی در مورد آن داده شود و با قسمت های مختلف آن آشنا شویدAndroidManefestic
.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"
سلسله مراتبی
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 گویندElement
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context=".MainActivity" >

که در فارسی به عنوان "عنصر" شناخته می شود
 و یاTextView ِ ی به نامElement به عنوان مثال

<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" >

. وجود داردEditText
 دارای ویژگی ها ی است که به عنوانElement هر
 و در فارسی به عنوان " خصوصیت" شناخته میProperty
 دارای خصوصیات زیر میEditText  به عنوان مثال.شود

<requestFocus />
</EditText>

.باشد

<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" />

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"”

<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" />

ABLY.ir

تشکیل شده است که به آن های قسمت ها

" می گویندElemet " به هر یک از قسمت های تعیین شده

<TextView
android:id="@+id/textView1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/hello_world" />

</RelativeLayout>

 ازر قسمت های به صورتxml هر فایل

 یاValue هر خصوصیت دارای مقدار است که به عنوان
"مقدار" شناخنه می شود
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<Activity>ی با نامelemet  شما ن می توایندactivity  به یکTheme برای اعما ل یک
ی با نامAttribute  می باشد و درایAndroidManifest.xml را که در فایل
. می باشد را تغییر دهیدandroid:theme
<?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>

87

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

Activity  یکTitle مخفی کردن
(به ویژه زمان های که. را در صورت که بخواهید مخفی کنیدactivity  یکTitle شما می توانید
). را به کاربران نمایش دهیدUpdate شما می خواهید
 استفاده کنید و پارامترrequestFeatureWindow() برای این کار شما می توانید از متد
 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 کنیدF11 برنامه را بازدن
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Dialog Widow نمایش یک
نمایش دهید که کاربرDialog Window زمان های وجود دارد که شما نیاز دارید تا یک
.اطلاعات خود ا وارد نماید
و توسط,  می باشدProtected د راکه از نوعonCreateDialog() در این موارد شما باید متد
. کنیدoverride  تعریف شده ا راActivity کلاس پایه

. کپی کنیدmain.xml داده 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 کنیدjava وآنهای را که به صورت قرمز مشخص کرده ایم را در فایل
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
}

}

برنامه با فشار دادن کلید F11اجرا کنید
سپس بر روی دکمه کلیک کنید تا  Dialogبه شما نمایش داده شود.
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توضیحات
override  راActivity از کلاسonCreateDialog()برای نمایش یک دیالوگ شما باید متد
کنید
@Override

protected Dialog onCreateDialog(int id) {
//…
}

. را صدا می زنیم اجرا می شودshowDialog()این متد زمانی که متد
public void onClick(View v) {
showDialog(1);
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}

 می باشد کهinteger  که پارامار ورودی آن یک عدد. صدا بزنیمshowDialog()  زمانی که اجرا می شود که متدonCreateDialog() متد
Switch  ما از دستور.مشخص می کند که کدام دیالوگ باید نمایش داده شود

Dialog ارسال کردیم تعیین می کنیم که کدامshowDialog() با توجه به پارامتری که به
.بایدایجاد و نمایش داده شود
AlertDialog  مربوطBuilder برای ایجاد یک دیالوگ شما می توانید از سازنده کلاس
.استفاده کنید
 تنظیمcheckboxes: و از همه مهترIcon,Title  ها را از قبیلProperty شما 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
}

در کدی که مشاهه می کنید شما دو  Buttonتعیین کرده اید  .با استفاده از متد های
)( setPositiveButtonبرا ی OKو )( setNegativeButtonبرای  Cancelو همچنین
شما با استفاه از متد )(checkbox setMultiChoiceItemsها را برای نمایش و انتخاب
کاربر تعیین کرده اید شما دو آرایه به این متد ارسال کره اید یک آرایه برای نمایش و یک آرایه
مقادیر( )Valueآن آیتم ها .و تعیین کرده اید در صورتی که هرکدام از این ایتم ها تیک خورد
متن آن بر روی صفحه نمایش داه شود شما برای این کار از کلاس  Toastاستفاه کره اید

شما می توانید کد بالا را به صورت زیر تغییر دهید
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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 Dialog نمایش یک
Please های رایج در دستگا های که از سیستم عامل اندروی استفاد ه می کنند دیالوگUI یک از
 که شما عموما آن را زمانی مشاهده می کنیدکه یک کار برای مدت زمان طولانی. می باشدWait
.در حال انجام باشد
 کردن به یک سرور می باشید یا در حال انجامLogin به عنوان مثال زمان های که شما در حال
بسیار مفید میDialog محاسبات سنگین برای نمایش به کاربر می باشیدویاموارد از این قبیل این
 شناخته می شودProgress Dialog که به عنوان.باشد
.آن را با یک مثال به شما نمایش می دهیم
. قرار دهیدmain.xml دستورات 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>

.ودر فایل جاوا دستوراتی که به صورت زیر تغییر دهید
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. رابزنید تا برنامه اجرا شودF11
package com.Mehrdad.activity101;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.app.AlertDialog;
android.app.Dialog;
android.app.ProgressDialog;
android.content.DialogInterface;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.view.Window;
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();
}
}
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}).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) {

011

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی
(Toast.makeText

getBaseContext(),
]items[arg0
+ " Ra Entekhab Kardid",
;)(Toast.LENGTH_SHORT).show
}
;)(}).create
}
;return null
}
}

توضیحات
شما به سادگی یک ProgressDialogایجادکرده اید ,شما یک نمونه از کلاس ProgressDialogایجاد و متدshowرافراخوانی کردهاید
final ProgressDialog pdialog= ProgressDialog.show(this,
"Title Ra inja Vared Mikonid",
;)"pigham ra inja vared mikonid",true

این قطعه کدProgressDialogکه مشاهده کردیدرا تولیدمی کند.از آنجاکه این یک مدل از
Dialogمی باشدتازمانی که آن نابود شوددرصفحه باقی می ماند .برای اجرای یک کارطولانی
در BackGroundشما یک Threadرا با استفاده از بلاک Runningایجاد کرده اید(که درفصلهای
 11به آن اشاره می کنیم).
کدمورد نظررارادرمتد Runقرارداده تا در یک threadجداگانه اجرا شوند.
وکد مود نظر ما در این مورددستواتی است که برای مدت  2ثانیه در حالت  Sleepقرار گیردوبعد
از آن Dialogراازبین بردیم
{ )(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();

ProgressDialog نمایش جزئیات بیشتر در
.وارد کنیدMain.xml دستورات 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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android.app.Activity;
android.app.AlertDialog;
android.app.Dialog;
android.app.ProgressDialog;
android.content.DialogInterface;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.view.Window;
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();
}
}

 رافشار هیدتابرنامه اجرا شودF11

توضیحات
. یک عملیات را نمایش می دهیدProgress  ایجاد کرید که جریانDialog شمایک
Icon,titlt,style  ایجا کردیداز قبیلProgressDialog شما ابتدا یک نمونه از
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progressDialog = new ProgressDialog(this);
progressDialog.setIcon(R.drawable.ic_launcher);
progressDialog.setTitle("Downloading files...");
progressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);

.نمایش داده شودراتنظیم کردیدProgress dialog دکمه که می خواستیددر0 شما 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 کنیدRunnable برای اجرای بلاکThread  شمامیتوانید ازشیProgressDialogدرProgress برای 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();

 متد. ثانیه تاخیر میباشد1 می شماردور بین هر شمارش122 دراین مورد از یک تا

incrementProgressBy()

از بین می رودdialog رسید%122 وزمانی که به.راافزایش میدهcounter شمارنده

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

 را تعریف می کردیمButton  به صورت زیرmain.xml در 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"

018

ABLY.ir

public void

onClick(View
showDialog(0);

}

v) {

/>
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راه حل مناسب این است که رویداد های مربوط به  Viewها را از جمله Button

به صورت کد نویسی برای آن ها

تعیین کنیم.
از این به بعد رویداد  Buttonرا به صورت زیر تعیین می کنیم.
{ )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

}
;)}
}
 Activityدستورات مشخص شده را می نویسیم.یک
در رویداد  onCreateمربوط به
متد  FindViewByIdرا که id
 Buttonایجاد می کنیم .سپس با با
شی از
 Viewبه ما بر می گر
 Viewر مورد نظر را می گیرد و یک شی
مربوط به
 Convertمی کنیم
سپس ان را به شی مورد نظر با دستور ()Button
داند
سپس برای رویداد کلیک آن متد  SetOnClickListenerرا
پارامتر آن یک نم.نمونه از  OnClickListenerمیباشد

فراخوانی می کنیم .که
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ارتباط بین activityها با استفاه از intentها
یک برنامه اندروید می تواندصفر یا بیشتر activityد اشته باشد زمانی که برنامه شما بیشتر از یک
activityاشته باشد شما اغلب نیاز دارید که بین activityها ارتباط بر قرار کنید.که ارتباط بین
activityهااز طرق چیزی انجام می شودکه به عنوان  intentشناخته می شود..بهترین راه برای
درک این مفهوم شرح آن با یک مثال می باشد.که در مثال زیر ابتدا یک activityدیگرایجاد می
کنیم.و سپس بین این دو  activityبا استفاده از  intentارتباط بر قرار می

کنیم.

 در  Eclipseابتدا یک پروژه جدید به نام  UsingIntent.ایجاد می کنیم
 بر روی  Packaage Nameدر زیر شاخه  srcکلیک راست می کنیم و سپس new-
>classراانتخاب می کنیم.




001
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

 قرار میدهیمSecondActivity  نا آن را
. قرار دهیدAndroidManifest.xml آنهای 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>

سپس نام آن قرار. انجام هیدpast وسپسcopy ) باکلیک راست کردن بروی آن و انتخابres/layout( main.xml یک کپی از فایل
 دهیدsecondactivity.xml
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 را تغییر دهیدsecondactivity.xml محتوای 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>

. دستورات زیر قرار دهیدSecondActivity.java درفایل جاوا
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.xml محتوای 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" >

001

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

<Button
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:onClick="onClick"
android:text="Display second activity" />
</LinearLayout>?

 دستورات زیر را وارد نماییدUsingIntentActivity.java در فایل
package com.MehrdadJavidi.usingintent;
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Intent;
android.os.Bundle;
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"));
}
}

 اول روی دکمه کلیک کنید مشاهده میActivity  را بزنید زمانی که برنامه اجرا شد درF11
. دوم اجرا می شودactivity کنید که
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توضیحات
همان طور که یاد گرفته اید یک  activityاز دو قسمت تشکیل شده است یک ( UIکه در این جا
)main.xmlو دو فایل کلاس ( . )UsingIntentActivity.javaاز این رو زمانی که شما می
خواهید یک  activityبه برنامه اضافه کنید باید این  0قسمت را اضافه کنید.
در فایل  AndroidManifest.xmlتنظیمات  activityکه می خو.اهید اضافه کنید را مانند
زیر وارد کنید.
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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 کنیدactivity زمانی که شما یک
SecondActivity.  جدیدی که اضافه کرده ایدactivity)Class(  نام
Second Activity  که اضافه کرده ایدactivity  مربرط بهLabel 
 جدید که اینجاactivity  برایintent filter  نام
 دیگر اگر بخواهد اینactivity  می باشدcom.MehrdadJavidi.SecondActivity
 به طور ایده ال شما از معکوس شده نام.را اجرا کند از این نام استفاد ه می کند
activity  زیرا این کار شانس اینکه. استفاده می کنیمactivity  همراه با نامDomain
.دیگری با این نام برای یک برنامه دیگر یک باشد را کاهش می دهد
). ها یکی باشد چه اتفاقی می افتدIntent Filter (در قسمت بعد شرح می دهم دستورتی که نام

اینجا

در

intent

Filter

مربوط

Category 

 می باشد شما وقتی این را اضافه میandroid.intent.category.DEFAULT
 به ساد گی اجرا می شود که کوتاهstartActivity()  موجود توسط متدactivityکنید
.و راحتر می باشد
. استفاده نکنید دستورات زیر را برای اجرا شدن می نویسیمCategory اگر از
public void onClick(View view) {
startActivity(new Intent("com.MehrdadJavidi.SecondActivity"));
}
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.دستورات زیر را برای اجرا شدن می نویسیم

 استفاده کنیدCategory اگر از

startActivity(new Intent(this, SecondActivity.class));
 درون همین پروژهactivity  که بخواهیم این.با این حال از این روش زمانی استفاده می کنیم
.فراخوانی و صدا زده شود

 هاIntent Filter )Collision( حل کردم مشکل برخورد
< می تواند چگونگیintent-filter>  با نامElment در بخش قبلی شما یاد گرفتید که چطور
. دیگر را تعیین می کندactivity  توسطactivity اجرای یک
Filter  دیگری (در همین برنامه یا برنامه دیگر) دارا ی نامactivity چه اتفاقی می افتد اگر یک
یکسانی باشد؟
inent  و لی نام. را اضافه می کنیمactivity8  دیگر به نامactivity حال به همین برنامه یک
. دوم یکسان می گذاریمActivty  آن را باFilter
. دستورات زیر را قرار می دهیمAndroidManifest.xml در 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>

حال اگر دستور زیر را اجرا کنیم سیستم عامل اندروید پنجره ی به شما نمایش می دهد و از شما
 را انتخاب کنیدactivity خواسته می شود که یک
startActivity(new Intent(“com.MehrdadJavidi.SecondActivity”));
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و اگر  Use by default for this actionرا انتخاب کنیم  activityکه انتخاب کردیم دفعه
های بعد برای این برنامه اجرا می شود .و دیگر این پنجره نمایش داده نمی شود.
برای از بین این پیش فرض ها شما باید به قسمت Settings applicationمربوط به سیستم
عامل اندروید بروید و سپس  App->Manage Applicationبروید .و سپس نام برنامه را انتخاب
کنید و زمانی که جزئیات برنامه نمایش داده شده  Clear Defaultرا انتخا ب می کنید.
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باز یابی مقادیر از یک Intent
متد )( startActivityیک  activityدیگرا اجرا می کند ولی نتیجه یا داده های از ان activity
به  activityجاری باز نمی گرداند .به عنوان مثال ممکن در  activityکاربر UserNameو
 Passwordخود را وارد کنند و هنگام باز گشت به  activityجاری  usernameو
 passowordچک شود در صورت درست بودن برنامه به کار خود ادامه داده و امکانات بیشتری را
به کاربر ارائه دهد .در صورتی که شما نیاز دارید داده های مورد نیاز خود را از  activityدیگر باز
گردانی کنید شما باید از متد)( startActivityForResultاستفاده کنید .در زیر آن را با یک
مثال شرح می دهیم.
 انهای که بارنگ قرمز نمایش داده ایم را در فایل  secondactivity.xmlاضافه 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 کنیدSecondActivityو دستوراتی که به صورت قزمر نمایش داده ایم رابه فایل
package com.MehrdadJavidi.usingintent;
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Intent;
android.net.Uri;
android.os.Bundle;
android.view.View;
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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حالا دستورات زیر را که به صورت قرمز نمایش داده ایم را به فایل
 اضافه کنیدUsingIntentActivity.java
package com.MehrdadJavidi.usingintent;
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Intent;
android.os.Bundle;
android.view.View;
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();
}
}
}
}

. کلیک کنیدButton  حالا بر روی. را زده تا برنامه اجرا شودF11 حالا
. حالا اجرا شدهSecoundActivity
. اول باز می گردیمactivity  به. کلیک کنیدok نام کاربری مورد نظر را وارد کنید و برو روی
. نمایش می دهیمToast و نام کاربری را به کمک کلاس
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برای باز گرداندن داده ها از  activytدیگر شما باید متد مانند)( startActivityForResultزیر
استفاده کنید
startActivityForResult(new Intent("com.MehrdadJavidi.SecondActivity"),
;)request_Code

در اینجا شما باید علاوه بر ارسال کردن پارامتر  Intentباید یک پارامتر دیگر به نام request
 codرا نیز ارسال کنید.
 Request codeبه طور ساده یک عدد  integerمی باشد که به وسیله اون تعیین می شود که
کدام  activityاین در خواست را داشته است .این  request codeبسیار لازم می باشد زیرا به
وسیله آن می توانی متوجه شویم که کدام  activityاین در خواست را کرده است.
به عنوان مثال شما ممکن چندین  activytرا در یک زمان فراخوانی کنید .ممکن بعضی از این
 activityها مقداری را برگردانند که به وسیله  request Codeآن را تشخیص می دهیم.
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 استفاده کرده و با متدIntent  صدا زننده () از یک شیactivity شما برای ارسال داده ها به
. داده های مورد نظر را ار سال می کنیمsetData
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 مقادیرrequest code , setResult() سپس متد
م می باشد ) را براintent )و داده مورد نظر ما (که یک شیRESULT_CANCELLED)
 جاریactivyt  برای بستنfinish() و متد. صدا زننده تنظیم می کندactivity بازگشت به
. صدا زننده باز می گردیمactivity  جاری بهactivity  که پس از بستن.استفاده می کنیم
 که این متد هر. را به کار گیریدonActivityResult()  صدا زننده شما باید متدactivity در
. مقدار بر می گرداند صدا زده می شودactivity زمان 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();
}
}
}

 داده های باز گردانده شده در پارا.و شما در اینجا کد مورد نظر را بازیابی داده اختصاص می دهید
 استفادهgetData  که برای بدست آوردن جزئیات شما می توانید از ممتد. می باشدdata متر
.کنید
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Intent  دیگر با استفاده از شیactivity ارسال داده به
 دیگر هم بسیار رایج میactivyt ده به یک1 ارسال دهactivyt , در کنار دریافت داده از یک
 یک متن پیش فرض قبل به نمایش در آمدرنEditText به عنوان مثال شما می خواهید در.باشد
Target Activity  بهintent  که برای این کار شما می توایند از شی. قرار گیریدactivbyt
 دیگر به شما شرح میactivity  در مثال های زیر انواع روش های ارسال داده ها به.ارسال کنید
دهیم

Target Activity ارسال داده به
 ایجاد کنیدPassingData  پروژه جدیدی را به نام
 اضافه کنیدmain.xml  دستوراتی را که به صورت قرمز نمایش داده ایم به 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" >
<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>

 ایجاد کنیدsecondactivity.xml با نامres\layout  جدید درXml  یک فایل
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="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 کنیدSecondActivity.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 کنیدAndroidManifest.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

.

دستورات زیر را در فایل

MainActivity java

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 کنیدF11 حال برنامه با زدن کلید

توضیحات
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در اینجا بعضی از راها ی ارسال داده بین  activityها را شرح می دهیم.
اولین روش استفاد از متد )( putExtraمر بوط به شی  Intentکه به وسیله آن نام و مقادیر
( )name/valueرا اضافه می کنیم
;)"i.putExtra("str1", "Matn Aval Az MainActivity

در اینجا ما دومقدار را همراه با نام و مقادیرشان وارد کرده ایم .نوع اول از نوع  stringکه نام آن
 str1و کقدار آن

Aval Az MainActivity

 Matnو دیگر از نوع  intgerمی باشد که نام آن age1

و مقدا آن  02می باشد.
درکنار متد)( , putExtraشما می توانید یک شی  Bundleایجاد کنید .و از متد )(putExtras
استفاده کنید .این طور فکر کنید که شی  Bundleیک دیکشنری می باشد .که شامل نام و
مقادیر( )name/valueمی باشد که آن را می توانیم به به عنوام پارامتر متد )( putExtraشی
 intentارسال 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

در  activityدوم که داده های ارسالی را دریافت می کند از شی  intentاستفاده می کنیم.شما
باید ابتدا شی  intentرا دریافت کنید که این کار را با )( getIntentانجام میدهیم .و سپس با
متد )( getStringExtraکه نام) (nameرا دریافت و مقدار) (valueآن را بر می گرداند  .مقادیر
مورد نظر را باز یابی می کنیم.
Toast.makeText(this,getIntent().getStringExtra("str1"),
;)(Toast.LENGTH_SHORT).show
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در این مورد شما )( getStringExtraنوع داده  Stringرا باز یابی کرده اید .برای باز یابی
مقادیر  integrشما باید )( getIntExtraاستفاده می کنید .که پارامتر دوم مقدار پیش فرض
می باشد در صورتی که مقداری برای آن تعیین نشده باشد استفاده می شود.
(Toast.makeText(this,Integer.toString
getIntent().getIntExtra("age1", 0)),
;)(Toast.LENGTH_SHORT).show

برای باز یابی با شی  Bundleشما از متد )( getExtrasاستفاده می کنیم.
برای باز یابی مقادیر به صورت خاص شما باید از متد مناسب استفاد ه کنید به عنوان مثال برای
یاز یابی مقادیر از نوع  stringاز متد )( getStringاستفاده می کنیم.
Toast.makeText(this, bundle.getString("str2"),
;)(Toast.LENGTH_SHORT).show

و متد )( getIntبرای باز یابی نوع داده  intgerاستفاده می کنیم.
Toast.makeText(this,Integer.toString(bundle.getInt("age2")),
;)(Toast.LENGTH_SHORT).show

و یک راه دیگر برای بازیابی داده همان که در بخش قبلی بیان کرده ایم استفاده از متد
)( setDataمیباشد
//---use the setData() method to return some value---

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

برای باز یابی داده های که توسط  setDataتعیین شده شما از متد )( getDataاستفاده میکنیم
که آن را در بخش قبلب بیان کردیم  .مانند زیر
//---get the result using getData()--Toast.makeText(this, data.getData().toString(),
;)(Toast.LENGTH_SHORT).show

 Fragmentها
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در بخش قبلی شما یاد گرفتید که  activityچیست و چگونه از ان استفاده می کنید.
در صفحه نمایش ها با عرضه صفحه کم معمولا  activityکل صفحه را در بر می گیرید و انواع
 viewها که در بر گیرنده  UIبرنامه می باشد را در بر می گیرید .یک  activityبه طور ذاتی در
بر گیرنده  Viewها می باشند .با این ها زمان های وجود دارد که یک  activityدر وسایل که
دارای صفحه نمایش ها بزرگ هستند استفاده می شود مانند  tabletها و این قدری بزرگ تر از
 activityها می باشند و به خاطر همین  Viewها کمی خارج از محل خود هستند به خاطر
همین  Viewها باید در صفحه مرتب تنظیم شوند تا کل صفحه را در بر گیرند .که این کار کمی
پیچیده می باشد.بهترین راه استفاده از ”  “mini-activityها می باشد .که هر کدام شامل
 viewخودش می باشد .در زمان اجرا هر  activityشامل یک یا بیشتر " "mini-activityمی
باشد .که بستگی به صفحه نمایش دستگاه دارد.
در اندروید نسخه  8.2و بالاتر " "miniactivityها با عنوان  Fragmentشناخته می شوند.
این طور فکر کنید که  fragmentها قالب دیگری از  activityها می باشند .شما fragment
ها ایجاد می کنید که  Viewها می باشد درست مانند  activityها .
 Fragmentها همیشه در  activityها جاسازی می شوند.
به عنوان مثال شک زیر دو  Fragmentرا نمایش می دهد Fragment1.می تواند شامل
 ListViewباشد لیست از کتاب ها می باشد که به کاربر نمایش داده می شود .و fragment0
شامل  TextViews and ImageViewsباشد که در بر گیرنده متن و تصاویر مربوط به کتاب انتخاب شده می
باشد.

030
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

حال فرض کنید که برنامه اندروید در حال اجرا است و  Tabletدر حالت ( portraitحالتی که فقط
یک  activityدر صفحه نمایش داده می شود ).قرار دارد در این مورد ممکن است fragment1
در یک  activytجاسازی شود و  fragment 0در  activityدیگر قرار گیرد زمانی که ایتمی از
 fragment1انتخاب شود  fragment0اجرا شود.

حال فرض کنید در حالت  landscape modeقرار دارد هر دو این  Fragmentها می توانند
در یک  activityجاسازی سوند.
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. به مثال زیر توجه کنید
 ایجاد کنیدFragments. یک پروژه جدید به نام
 ایجاد کنید و دستوارت زیر را به آن اضافهres/layout جدید به نامxml در مسیر یک فایل
.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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 ایجاد کنید و دستورات زیر به آن اضافهfragment0.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 نمایییدmain,xml در 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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در زیر شاخته
 دو فایل جاواcom.MehrdadJavidi.Fragments
 ایجاد کنیدFragment1.java , Fragment0 بانام
. اضافه کنیدFragment1.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 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 کنیدFragment0.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);
}
}

 قرارactivity  در یکFragmnet  مشاهده می کنید که دو. را بزنید و برنامه را اجرا کنیدF11
.دارند
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توضیحات
یک  Fragmentبسیار شبیه یک  activityرفتار می کند .او یک کلاس  Javaمی باشد که UI
با فرمت  Xmlرا بار گذاری می کند .و فایل  Xmlشامل تمام  Uiها ی که در  activityاستفاده
می شد می باشد از قبیل  TextViewها EditText.ها  Button.و مواردی از این قبیل.
کلاس جاوا برای یک  fragmentنیار دارد تا از کلاس پایه  Fragmentمشتق()Extend
شود.
public class Fragment1 extends Fragment
}
}

برای استفاده از  Uiبرای  Fragmentها باید از متد )( onCreateViewرا  overrideکنید
036
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

 بر گرداند مانند زیرView این متد نیاز دارد تا یک
public View onCreateView(LayoutInflater inflater,
ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
//---Inflate the layout for this fragment--return inflater.inflate(
R.layout.fragment1, container, false);

 ها ازUi  استفاده کردید که به شما امکان تعیینLayoutInflater در اینجا شما از یک شی
) R.layout.fragment1(. می دهدXml فایل
 می باشد که شماactivity  اشاره می کند کهViewGroup,  به یکcontainer و پارامتر
 و پارا متر.. ها در آن هستید می باشدFragment)embed( در حال جاسازی کردن
 ها را که هنوز در حالت قبلیFragment  شما را قادر می سازد کهsavedInstanceState
. هستند را بازیابی کنید

.< استفاده می کنیدFragment>  شما ازactivity  ها به یکFragment برای اضافه کردن
<?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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توجه داشته باشید که در اینجا لازم است که هر  Fragmentیک راه شناسایی منحصر به فرد
داشته باشد که شما می توانید از  android:idیا android:tagاستفاده کنید

اضافه کردن  Fragmentها به صورت Dynamic
در حالی که  Fragmentها شما قادر می سازند که  Uiها به قسمت های مختلفی پیکر بندی
کنید ,قدرت اصلی  Fragmentها این می باشد که شما می توانید آن های را به صورت
 Dynamicدر زمان اجرا به  activityخود اضافه کنید .در بخش قبلی شما دیدید که ما
 Fragmentها و فایل  Xmlرا مربوط به آن های را قبل از اجرا برنامه تنظیم کردیم .اگر ما
بتوانیم  Fragmentها را ایجاد و در زمان اجرای برنامه آن را به  Activityاضافه کنیم .این می
تواند بسیار مفید باشد  .این کار شما را قاد می سازد تا یک  User InterFaceبه صورت
 customizableبرای برنامه کاربردی خود ایجاد کنید  .به عنوان مثال اگر برنامه شما بر روی
یک  smartPhoneاجرا شد شما ممکن تنها یک  Fragmentرا در  activityقرار دهید ولی
اگر بر روی یک  tabletاجرا شد شما ممکن است بیش از یک  Fragmetnرا در  activityقرار
دهیم به دلیل این که صفحه نمایش  tabletها بزرگتر از  amrtphoneها می باشد.

حال آن را با یک مثال شرح می دهیم.

در همان پروژه قبلی فایل  main.xmlرا به صورت زیر تغییر دهید .و > <Fragmentها را به
صورت  Commentدر بیاوربد.
>?"<?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>

. دستورات زیر را اضافه کنیدmainActivity.java و 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
}
}

حال برنامه را با زدن  F11اجرا کنید.
مشاهده می کنید زمانی که emulatorدر حالت  portraitمی باشد  Fragment0که زرد می
باشد نمایش داده می شود  .و اگر  Ctrl+F11را فشار دهیم emulator.به حالتlandscape,
می رود و  fragment 1که سبز می باشد نمایش داده می شود.

توضیحات
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شما برای اضافه كردن یک  Fragmentباید یک از كلاس FragmentManagerكه در
برگیرنده یک نمونه از آن مباشد استفاده كنید
;)(FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager

شما همچنین نیاز دارید كه از كلاس FragmentTransactionبرا ی انجام transactions
ها به  activityخود استفا ده می كنید(از قبیل اضافه كردن و خذف كردن و جایگزین
كردن و)..
= FragmentTransaction fragmentTransaction
;)(fragmentManager.beginTransaction

در این مثال شما نیاز دارید كه بدانید كه وسایل كه استفاده می كنیم در حالتportrait
می باشد یا در حالت  .landscapeكه برای این كار از كلاس  WindowManagerاستفاده
می كنیم .زمانی كه این را تشخیص دادیم متد)(replace

مربروط

 FragmentTransactionبرای اضافه كردن Fragmentو Viewآن استفاده می كنیم.
;)(Fragment1 fragment1 = new Fragment1
// android.R.id.content refers to the content
// view of the activity
(fragmentTransaction.replace
;)android.R.id.content, fragment1

برای اینکه اطمینان حاص كنیم كه تغییرات اتفاق افتاد ه از متد)( commitرا فراخوانی
می كنیم.
;)(fragmentTransaction.commit

چرخه زندگی Fragment
همانند  activityها  Fragmentها هم دارای یک چرخه زندگی می باشند.
برای متوجه شدند چرخه زندگی  Fragmentها ان را با یک مثال شرح م دهیم.
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. رفته و دستورات زیر را وارد كنیدFragment1.java در پروژه قبلی به فایل
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 دهیدctrl+F11  كلیدemulator  در محیط. برنامه را اجرا كنید
 موارد زیر ا مشاهده می كنیدLogCat در پنجره

 موارد زیر ا مشاهدهLogCat  را فشار دهید در پنجرهemulator را درHome كلید
می كنید

 موارد زیر اLogCat  در پنجره. را نگه دارید و دوباره برنامه اجرا كنیدHome حال دكمه
مشاهده می كنید
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حال دكمه  backرا نگه دارید  .در پنجره  LogCatموارد زیر ا مشاهده می كنید

توضیحات
همانند  activityها  Fragmentها دارای چرخه زندگی خودشان را دارند.
همان طور كه مشاهده كردید زمانی كه یک  Fragmentاجرا می شود در وضعیت های
زیر قرار می گیربد.





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

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



)(onStart
)(onResume

زمانی كه یک  Fragmentد ر حالت backgroundقرار می گیرد به وضعیت ها زیر می
رود



)(onPause
)(onStop
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زمانی كه  Fragmentاز بین می رود ( destroyedمی شود) وضعیت های زیر را طی می
كند.






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

همانند  activityها شما می توانید یک نمونه از  Fragmetnرا با شی  Bundleفراخونی
كنید كه در وضعیت های زیر قرار می گیرید.




)(onCreate
)(onCreateView
)(onActivityCreated

بیشتر وضعیت های یک  Fragmentبسیار شبیه یک  Activityمی باشد و لی با همین
حال بعضی از وضعیت ها را كه جدید می باشند را شرح می دهم.
 : onAttached() زمانی فرا خوانی می شود كه  Fragmentبا  activityپیوند
خورده ()associatedاست.
-onCreateView() برای ساخت  Viewبرای  fragmentفراخوانی می شود
 – onActivityCreated() زمان فراخوانی میشود كه متد)( onCreateمربوط به
 activityاجرا شده باشد.
 -onDestroyView() زمانی كه  Viewمربوط به  Fragmetnدر حال Remove
شدن باشد .
 -onDetach() زمانی كه یک  Fragmentدر از  activityجدا می شود.
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 این می باشد که زمانی کهFragment وactivity توجه کنید که یکی از تفاوت های اصلی بین
 جاسازی می شودback  به نامStack  درActivity . می رودbackground  بهactivity یک
 در حالی که.برودresumed  را می زنیم به حاتbackکه این اجازه می دهد تا زمانی که دکمه
 زمانی که درBack Stack  ها چنین اتفاقی نمی افتد و به صورت اتوماتیک درFragment برای
. هستند جا سازی نمی شودbackground
 قرار گیرند شما باید از متدی به نامback Stack  ها درfragment برای اینکه
. استفا ده کنیدaddToBackStack()
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();

 هاfragment ارتباط بین
 باشد که با هم درFragment  شامل بیش از یکactivity در اغلب موارد ممکن است که یک
 ها بتوانند بتوانند باهم دادهfragment  در این موارد بسیار مهم می باشد که.ارتباط می باشند
 لیستی از ایتم های باشدFragment  به عنوان مثال ممکن در یک.های را با هم رد و بدل کنند
. دیگر نمایش داده می شودFragmet و زمانی که کاربر آن را انتخاب کرد جزئئات آن در
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 هاfragment مثال از ارتباط بین

 اضافه کنیدFragment1.xml درهمان پروژه قبلی دستورات را به 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="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 کنیدfragment0.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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 درComment  در آورد از حالتComment  آنهای كه به صورتmain.xml در 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  و دستوات به صورت. به صورت زیر تغییر دهیدmainActivity.java فایل
.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())
{

048

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

//---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();*/
}
}

 دستورات زیر وارد كنیدFragment0.java و 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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. اجرا کنیدF11 برنامه را با زدن

توضیحات
 جاری را باactivityها قرار دارند شما باید ابتداactivity  ها درfragment به دلیل این که
.  بدست آوریدfindViewById()  ی که در آن قرار دارد را با متدview  و سپسgetActivity() 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 گرداندfragment ی که, getActivity() activityمتد

 ) با استفادهBuilt –in ( فراخوانی برنامه ها از قبل ساخته شده
intent از
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 یک از. ها را در برنامه خود فراخوانی كنیدactivity تا اینجا شما یاد می گیرید كه چگونه
ید این می باشد كه شما می توانید با استفاد از.جنبه های بسیار مهم برنامه نویسی اندرو
.به خصوص. های برنامه های دیگر را در برنامه خود فرا خوانی كنیدactivity. intent
 را كه در دستگاه های كه از اندروید استفاده میBuilt-in برنامه شما می تواند برنامه های
. به عنوان مثال اگر شما نیاز دارید تا یک صفحه وب را باز كنید.كنند را فرا خوانی كنند
. را اجرا كنیدweb Browser .  برنامه از قبل ساخته شدهIntent شما می توانید با شی
.ودیگر نیازی به ایجاد برنامه ای كه صفحات وب را نمایش می دهد نمی باشد
.آن را به یک مثال شرح می دهیم
. ایجاد كنیدIntentsپروژه جدید را به نام
 اضافه كنیدmain.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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. وارد كنیدmainActivity.javaدستورات زیر در فایل
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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 F11را بزنید تا برنامه اجرا شود.

توجه کنید برای نمایش نقشه باید از

AVD

استفاده کنید که  Google APIs.را

پشتیبانی می کند

توضیحات
در این مثال شما به  intentمی گویید که برنامه های  built-inرا که از قبل
وجود دارد را اجرا کند .از قبیل (Browser).وMaps,و)Phone,
در اندروید  intentها معمولا با دو پارا متر  action,Dataمی آیند Action .آن چیزی است که
باید اجرا شود.و Dataان چیزی است که آن  actionبر روی آن عملیات انجام میدهد.
مثالی از  actionها :
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ACTION_VIEW
ACTION_DIAL
ACTION_PICK

مثالی از Data





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

به طور کلی این دو actonو  dataعملیاتی که باید انجام شود را شرح میدهند.
به عنوان تماس گرفتن شما باید ACTION_DIAL/tel:+121081211استفاد كنید  .برای نمایش شماره تلفن های
ذخیره شده در گوشی از ACTION_VIEW/content://contactsاستفاده می كنید

در  buttonاول شما یک شی  intentکه را ایجاد کردید که  0پاامتر را دریافت می کرد action.وdata
Intent i = new
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW,
;))"Uri.parse("http://www.amazon.com
;)startActivity(i

که  actionدر اینجا با ثابت  android.content.Intent.ACTION_VIEWنمایش داده
می شود شما می توانید از متد  parseمربوط به کلاس  uriبرای تبدیل متن  URLبه  uriمربوط
به  actionاستفاده کنید.

ثابت  android.content.Intent.ACTION_VIEWمعمولا به
 android.intent.action.VIEWاشاره دارد بنابراین شما می توانید دستورات به صورت زیر
تغییر دهید

Intent i = new

054
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

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

.همچنین می توان به صورت زیر نوشتstartActivity(i);
Intent i = new
Intent("android.intent.action.VIEW");
i.setData(Uri.parse("http://www.amazon.com"));
startActivity(i);

. تنظیم کرده ایدsetDtata  آن را به متدdata شما در این جا
. می باشدData Portion  دوم شما برای تماس شماره را تعیین کرده اید که درbutton در
Intent i = new
Intent(android.content.Intent.ACTION_DIAL,
Uri.parse("tel:+501235056"));
startActivity(i);

 و برای انجام تماس باید.در این مورد شما شماره ای که باید تماس بگیرد را نمایش می دهید
. را فشار دهیدdial دکمه
 مستقیم تماس انجام شود تغییرات زیرdial اگر شما می خواهید بدون نیاز به فشار دادن دکمه
.انجام دهید
Intent i = new
Intent(android.content.Intent.ACTION_CALL,
Uri.parse("tel:+501235056"));
startActivity(i);

 با نامpermition برای اینکه شما بتوانید به طور مستقیم تماس را انجام دهید شما باید
 را به برنامه بدهیدandroid.permission.CALL_PHONE
.برای نمایش پنجره تماس بدون شماره از دستور زیر استفاده می کنیم
Intent i = new
Intent(android.content.Intent.ACTION_DIAL,
Uri.parse("tel:+501235056"));
startActivity(i);
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در دکمه سوم برای نمایش نقشه از ثایت ACTION_VIEWاستفاد می کنیم
Intent i = new
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW,
;))"Uri.parse("geo:365726000,-1225571560
;)startActivity(i

به جای

”http

از

”geo

استفاده می کنیم

فهمیدن و درک شی intent
تا اینجا شما یاد گرفته اید که از شی  intentبرای فرا خوانی  activityها استفاده کنید .این
زمان بهترین زمان برای این است که شما جزئیات بیشتری د مورد  intentبفهمید.
شما یاد گرفتید که  activityهای دیگر را با ارسال  actionبه سازنده آن فراخوانی کنید.
Intent i = new
;)"Intent("com.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivity

( actionدر این مثال  )com.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivityبه عنوان

component

 nameشناخته می شود .که آن برای شناسایی  activity /Programاستفاده می شود و با آن
 activityرا اجرا می کند.شما می توانید  component nameرا دو باره بازنویسی کنید این بار با نام
کلاس  activityکه دربر نامه تعیین کرده اید.
;))startActivity(new Intent(this, SecondActivity.class
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شما همچنین می توانید یک شی  intentایجاد کنید که دو پارامتر  actionو  dataرا به آن
ارسال کنید.
Intent i = new
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW,
;))"Uri.parse("http://www.amazon.com
;)startActivity(i

شما می توانید  dataآن را با متد  setDataبه آن بدهید
Intent i = new
;)"Intent("android.intent.action.VIEW
;))"i.setData(Uri.parse("http://www.amazon.com

در این مثال شما خواستید که یک صفححه  webرا مشاهده کنید .که  Urlآن را تعیین
کردید Android Os.به دنبال  activityهای می گردد که بتواند در خواست شما را انجام دهد
که این پروسس به عنوان intent resolutionشناخته می شود .که جزئیات بشتر را در بخش
بعدی شرح می دهیم.
برای بعضی از  intentها نیاز به ارسال  dataنمی باشند .به عنوان مثال انتخاب یک نام()contact
از برنامه تماس(. )Contacts application
شما یک  actionو یک نوع MIMEرا توسط متد( ( setTypeتعیین می کنید.
Intent i = new
;)Intent(android.content.Intent.ACTION_PICK
;)i.setType(ContactsContract.Contacts.CONTENT_TYPE

در فصل هفتم به شما شرح می دهم که چگونه  Contantها در برنامه خود استفاده کنید.
متد )( setTypeبه طور نوع داده  MIMEکه می خواهد بر گر داند صریح بیان می کند .نوع داده
 MIMEبرای vnd.android " ContactsContract.Contacts.CONTENT_TYPE ,
 " .cursor.dir/contactمی باشد.
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Category  می تواندintent  برای شی.intent  برایType،Data,.action در کنار تعیین
.هم تعیین شود
 که. قرار گیرندUnit  ها می باشد که می تواند در یکActivity  مجموع ای ازCategory
 که در بخش بعدی جزئیات. استفاده می کندFiltering  می تواند از آن ها برای بیشرandroid
.بیشتری شرح می دهیم
. می تواند شامل اطلاعات زیر باشدIntent به طور خلاصه شی
Action
Data
Type
Category






Intent Filters استفاده از
. فرا خوانی می کنیدintent  ها را باشیactivity قبلا دیدید که چطور
<intent-  را برای آن در عنصرCategory  ها شما نیاز دارید کهactivity و برای اجرای
 تعریف کنیدAndroidManifest.xml  در فایلfilter>
<intent-filter>
<action android:name="com.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivity" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>

 هایactivyt  است که توسطactivity این یک مثال برای یک
 با نامaction دیگر با استفاد ه از
“ فراخوانی می شودcom.MehrdadJavidi.passingdata.SecondActivity
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.در زیر مثال های پیچده تری بیان می کنیم
 ایجاد کنید و همچنینMyBrowserActivity  کلاس جدید به نامIntents در پروژه قبلی
ایجاد کنیدres/layout  در مسیرbrowser.xml  جدید به نامXml یک فایل
دستورات زیر را در فایلAndroidManifest.xml ?<اضافه کنیدxml

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 کنیدmain.xml دستور 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>

 دستورات زیر را که با رنگ قرمز مشخص شده را اضافه کنید اضافه کنیدmainActivity.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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}
}

 اضافه کنیدbrowser.xml دستورات زیر 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" >
<WebView
android:id="@+id/WebView01"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>

 اضافه کنیدMyBrowserActivity.java دستورات زیر را در فایل
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 شودemulator.  را فشا دهید تا برنامهF11 دکمه های
 جدید را که سایتactivity  بزنید شما باید یکLaunch my Browserدکمه را
 را نشان میدهد مشاهده کنیدAmazon.com
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توضیحات
 شما آن را در فایل. کردیدMyBrowserActivity  به نام ایجادActivty در اینجا شما یک
. تعریف کردیدAndroidManifest.xml
<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. تعریف کردیدdata.  وcategory,  به نام هایAction < شما دوintent-filter>  به نامElemetnt در
 و یاandroid.intent.action.VIEW  را باActivity  های دیگر می توانند اینActiviyt معنی می باشد که تمام
 توسطActiviyt  اگر شما می خواهید که.“ فراخوانی کنندcom.MehrdadJavidi.MyBrowser
 به عنوانCategory  شما باید. صدا زده شدstartActivity() or startActivityForResult()
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Activyt  شما تعیین می کنید که اینdata  با نامElemet “ به آن داد باandroid.intent.category.DEFAULT”
 " می باشدhttp”" حامل چه نوع داده است که در این جا
. را به صورت زیر تعییر دهید و برنامه را اجرا کیدAndroidManifest.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>

 کنیدF11 برنامه را اجرابا

 به نا ایجادActivity شما یک
 تعیین کنیدAndroidManifest.xmlشما نیار دارید که اون رو در فایل
.کردید

MyBrowserActivity.

<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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.data.  و دیگریcategory,  یکیAction < دوintent-filter> شما در عنصر
 را را باactivity  ها می توانند اینActivity این به این معنی می باشد که دیگر
. فراخوانی کنندcom.MehrdadJavidi.MyBrowser  وandroid.intent.action.VIEW
می شوند اگر شما می خواهید با این متد هاstartActivity() or startActivityForResult()  هاactivity تمام
 تعیین شود در غیر این صورتandroid.intent.category.DEFAULT  به نامcategory فراخوانی شوند شما
. ها غیر قابل فراخوانی شدن می باشدActivity توسط دیگر
“ شروع میhttp://  که در اینجا نوع داده با پیشوند. را تعیین می کندactivity < نوع دادهdata> 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>

 و داده تعیین استفاده کنید پنجره زیر نمایش داده می شودACTION_VIEW حال اگر شما از
Intent i = new
Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW,
Uri.parse(“http://www.amazon.com”));

 نمایش دادهComplete action using  یکی باشد یک دیالوگ باعنوانintent  با شیactivity اگر چندین
می شود
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 استفاده می کنیم مانند زیرintent  شیcreateChooser() که برای تعیین این عنوان توسط خودتان از متد
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...”));

 ها را بهactivity توجه کنید که کد بالا پنجره نمیاش داده شده (سمت چپ) برای یکی بودن
 درUse by default for this action  ها و گزینهactivit صورت شکل سمت راست تغییر داده و دیگر
دسترس نمیباشد

Category اضافه کردن
< دسته بندیcategory>  ها را در گرو های یکسان با استفاده از عنصرActivity شما می توانید
.کنید
 اضافه کنیدAndroidManifest.xml < را در فایلcategory> فرض کنید می خواهید عنصر
<?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>

 را به صورت مستقیم فراخوانی کنیدMyBrowerActivity در این موارد شما می توانید
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..."));

NOTIFICATIONS نمایش
. یک پیغام را به کاربر نمایش می دهیمToast تا اینجا شما یاد گرفتید که با کلاس
 به کاربر نمیاش داده می دادید دوام زیادیToast زمانی که یک پیغام را با استفاده از کلاس
 و اگر پیغام بسیار مهم باشد این میتواند برای.نداشت برای چند لحظه نمایش و بعد محو می شود
.کاربر مشکل ساز باشد
برای پیغام های مهم که باید پایداری بیشتری داشته باشند شما می توانید از استفاده
 کنید که این یک پیغام در بالای گوشی نمایش داده می شود که بالای گوشی بهNotificationManager
 شناخته می شود درnotifi cation bar  شناخته می شود گاهی اوقات هم به عنوانstatus bar عنوان
.ادامه آن را به یک مثال شرح می دهیم
ایجاد کنیدNotifications پروژه جدیدی به نام
 ایجاد کنیدres/layout در مسیرnotification.xml  و یک فایلNotificationViewیک کلاس جدید به نام
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 را به صورت زیر تغیر دهیدnotification.xml 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" >
<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Here are the details for the notification..." />
</LinearLayout>

 وارد کنیدNotificationView.java و 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"));
}
}

. را به صورت زیر تغییر دهیدAndroidManifest فایل
<?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>

 وارد کنیدmain.xml دستورات را در 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" >
<Button
android:id="@+id/btn_displaynotif"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Display Notification"
android:onClick="onClick"/>
</LinearLayout>

. وارد کنیدmainActivyt.java دستورات زیر را د ر فایل
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

 کلیک کنید یک پیغام درDisplay Notifi cation  اجرا کنید بر روی دکمهf11 برنامه را
نمایش داده می شود

 کلیک کنید و و انرا به پایین درگ کنید شما می توانید جزئیات بیشتری ازStatus bar بر روی
 تعیینNotification  کلاسsetLatestEventInfo() پیغام را مشاهده کنید ما جزئیات بیشتری را با متد
کردید
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با کلیک بروی پیغام شما  activityبا نام  NotificationViewرا مشاهده می کنید در این گونه موارد
پیغام از  status barحذف می شود

توضیحات
برای نمیاش پیغام ها شما یک شی  intentتعریف می کنید که اشاره به کلاس  NotificationViewدارد
این  intentبرای اجرای  activityدیگر زمانی که کاربر بر روی یک از از پیغام ها کلیک کرد
استفاده می شود .در اینجا شما یک جفت از  name/valueبرای شی  Intentاستفاده کردید که این
 Notification Idها برای حذف از  notificationها استفاده می شود.
که به شما کمک می کند تا یک
شما همچنین یک شی  PendingIntentاستفاده کرده اید
عملیات را در برنامه استفاده کنید .صرف نظر از اینکه برنامه شما اجرا است یا خیر  .در این موارد
شما از مقدار دهی های زیر استفاده کرده اید.
= PendingIntent pendingIntent
;)PendingIntent.getActivity(this, 3, i, 3
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 دارای پارامتر های زیر می باشدPendingIntent  ازgetActivity() متد
 برنامهContext :context 
intent  کد درخواست برای: request code 
 نظرactivity  برای اجرایintent  یک:intent 
 که باید اجرا شودactivity  تعیین می کند:fl ags 
 استفاده کردیدNotification  برا ی ایجاد یک شیNotificationManagerشما کلاس
NotificationManager nm = (NotificationManager)
getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);
Notification notif = new Notification(
R.drawable.ic_launcher,
"Reminder: Meeting starts in 0 minutes",
System.currentTimeMillis());

 می آید راstatus bar  شما را قادر می سازد که اطلاعات اصلی پیغام را که درNotification کلاس
 دومین پارامتر سازنده متن پیغام را تعیین می کند.تعیین کنید

 استفاده کرده ایدsetLatestEventInfo() بعد شما برای تعیین جزئیات پیام از متد
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};

همچنین شما تعیین کرده ایدد که زمانی که پیغام نمایش داده می شود ویبره گوشی فعال شود
 تعیین کرده ایدnotify() این کار را با استفاده از متد
nm.notify(notificationID, notif);
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زمانی که کاربرد بر روی یک پیغام کلیک میکند  NotificationView activityاجرا می شود در این
جا شما پیغام را حذف می کنید با استفاده از از متد)( cancelاز شی  NotificationManagerکه یک  Idی
پیغام مورد نظر را دریاف میکند  .که از طرق شی  Intentارسال شده است
)otificationManager nm = (NotificationManager
;)getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE
//---cancel the notification that we started--;))"nm.cancel(getIntent().getExtras().getInt("notificationID

خلاصه
در این فصل شما با جزئیات  activityها و  Fragmentها و انواع قالب های که می توانند نمایش
داده شوند را شرح دادیم .همچنین شما با  Dialogها را در  Activityها نمایش دادید.
در قسمت بعد مفهوم بسیار مهم در اندروید به نام  intentرا به شما شرح دادیم .که شاما را قادر می
سازد بین  Activityها ی مختلف ارتباط بر قرار کنید

تمرینات
.1
.0
.8
.1
.2
.1

اگر چندین  activityدارای intent fi lterو  action nameیکسان باشند چه اتفاقی می
افتد
یک قطه کد برای اجرای برنامه مرروگر از پیش ساخته اندروید بنویسید
کدام قسمت های می تواند توسط  intent fi lterتعیین شوند
تفاوت اصلی بین کلاس Toastو کلاس  NotificationManagerچیست
روش های که می توانیم دو  fragmentرا به برنامه اضافه کرد را نام ببرید
یک تفاوت اساسی بین  Fragmetnو  Activityرا نام ببرید.

انچه شما در این فصل یاد گرفتید:
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عنوان
ایجاد یک activity

توضیحات
تمام  activityها باید در فایل
تعریف شوند

AndroidManifest.xml

چرخه زندگی كلیدی یک Activiyt

موقعی یک  Activityاجرا می شوند همیشه
)( onStart() and onResumeرخ می دهند موقعی که
یک  activityبه backgroundی می رود
همیشه  onpuseرخ می دهد.

نمایش یک  Dialogدر یک Activity

فراخوانی متد )( showDialogو و به کار گرفتن
)(onCreateDialog

 Fragmentها

 Fragmetnهای  activityهای کوچکی هستند
که در  Activiytها قرار می گیرند.

تغییر دادن  Fragmentها با برنامه نویسی

شما باید از کلاس های
 FragmentTransactionبرای زمان های که می خوا
هید حذف و اضافه  fragmentها انجام دهید
استفاده کنید

چرخه زندگی  Fragmetnها

دقیقا شبیه  Activityها هستند .زمانی که به
خواهید وضعیت ها ذخیره کنید از رویداد
)( onPauseوبرای بازیابی مقادیر از استفاده
 onCreate(), onCreateView(), or onActivityCreated().می
کنید

Intent

برای ارتباط بین  activityها استفاده می شود

Intent fi lter

” “fi lterتعیین می کند که  activityهای شما
چگونه فراخوانی شوند

FragmentManager and
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فراخوانی  activityها

از متد های
استفاده می شود

ارسال داده های به activity

با استفاده از شی

قسمت های مختلف یک intent

شامل می باشد

)(startActivity() or startActivityForResult

Bundle

action, data, type,
category

نمایش
شی

notifi cations

PendingIntent

با استفاده از کلاس

NotificationManager

شما را قادر می سازد تا یک  actionرا از
طرف برنامه شما انجام شود

بندگان خاص خداوند رحمان،كسانى هستند كه با آرامش و بىتکبّر بر زمین راه مىروند؛وهنگامى
كه جاهلان آنها را مخاطب سازند [و سخنان نابخردانه گویند] ،به ملایمت پاسخ مىدهند.

فرقان آیه ۶5

دلها به یاد خدا آرام میگیرد.
رعد آیه ۷۲
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فصل سوم

آشنایی با -User Interface
(UIواسط کاربر) در اندروید
شما در پایان فصل با موارد زیر آشنا می شوید :
 انواع  View Groupها که شما می توانید  Viewها در آن قرار دهید
 چگونه می توانید تغییرات صفحه نمایش را کنترل و آنرا با دستگاه های مختلف سازگار کنید
 چگونه می توانید یک  Uiرا با برنامه نویسی ایجاد کنید
 چکونه می توانید رخداد های  UIرا کنترل کنید
در فصل دوم شما با  Activityها و چرخه زندگی آنها آشنا شدید .شما یاد گرفتید که کاربر با  Activityبا برنامه در
تعامل است .خود  Activityچیزی ندارد که به کاربر نمایش دهد شما باید از  Viewها و  ViewGroupها استفاده
کنید .درا ین فصل شما با یاد خواهید که که چگونه یک  UIرا ایجاد کنید و همچنین یاد می گیری که چگونه
تغییرات صفحه نمایش را در دستگاه های مختلف مدیریت کنید.

فهمیدن قسمت ها ی مختلف یک صفحه
در فصل دوم شما یاد گرفتید که قسمت های پایه ای یک برنامه کاربردی اندروید activityمی باشد.یک activity
رابط کاربر  UIبرنامه رانمایش می دهد .که شامل widgetهامی باشد مانندButtonوTextViewوEditTextها
....
به طور کلی شما UIرا در یک فایل  xmlتعریف می کنید(.مانندmain.xmlکه ر مسیر )res/layoutکه چیزی
شبیه زیر می باشد.
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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>

وهمچنین. بارگزاری می کنیدactivity  مربوط به کلاسonCreate() را با متدUI در زمان اجرا برنامه
. استفاده می کنیدactivity  از کلاسsetContentView متد
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
{

کامپایل می شوندکه صفاتAndroid GUI به معادل کلاسXml  فایلUi در طول کامپایل برنامه هر
آسان و راحت میxml  با فایلUiهرچند که ساختن. بامتدهای نمایش داده می شوندattributes
 ها را در زمان اجرا وبه صورت داینامیک به برنامه اضافهui باشد اما زمان های لازم داریدکه
.که این موضوع را در بخشهای بعدی شرح می دهم.کنید

Views and ViewGroups
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یکactivityشامل Viewو viewGroupهامی باشد یک Viewیک widgetمی باشدکه در
صفحه نمایش داده می شود .به عنوان مثال Viewها Button :هاLabel ,ها ومواردی از این
قبیل می باشد.
Viewها از کلاس پایه android.view.View.مشتق شده اند.
در فصل View 1ها ی رایج را شرح می هیم.

یک یا چند  Viewمی توانند در یک ViewGroupگروه بندی شوند.یک( ViewGroupکه خود یک View
می باشد)یک طرح بندی ()layoutرا برای نمایش مجموعه ای ازViewها د ر صفحه فراهم می آورد.
به عنوان مثال ViewGroupها شامل  LinearLayout and FrameLayoutمی باشدViewGroup .ها
از کلاس پایه  android.view.ViewGroup.مشتق شده اند.
اندروید از ViewGroupها ی زیر پشتیبانی می کنند:








LinearLayout
AbsoluteLayout
TableLayout
RelativeLayout
FrameLayout
ScrollView

در بخش های زیر هر کدام ViewGroupsها از را با جزئیات بیشتری شرح می دهیم

LinearLayout
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ها رادر صفحه در یک ستون یا در یکView تمامViewGoup  به عنوان یکLinearLayout
.ها می توانندهم به صورت عمودی و هم به صورت افقی مرتب شوندView .سطر مرتب می کند
 چه طورکار می کنددستورات زیر راکه عموما درLinearLayout برای اینکه متوجه شویدکه
می باشد را ملاحظه کنیدmain.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" >
<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Mehrdad Javidi" />
</LinearLayout>

یelement < می باشدکه دربرگیرندهLinearLayout>  ریشهelemet , main.xml درفایل
.< می باشدTextView>
. ها در صفحه کنترل می کندView  نحوه ای چیدمانLinearLayoutعنصر
.) می باشدAtriute( دارای مجموع ای صفت هایViewGroup  وView هر
که برخی از صفات در جدول زیر شرح داده ایم

توضیحات

صفت

راتعیین می کندViewGoup یاview عرض

layout_width

راتغیین می کندViewGoup یاViewارتفاع

layout_height

View Group یاView فضای اضافی بالای
را تعیین می کند

layout_marginTop
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layout_marginBottom

فضای اضافی پایین Viewیا View Group
را تعیین می کند

layout_marginLeft

فضای اضافی سمت چپ Viewیا View
 Groupرا تعیین می کند

layout_marginRight

فضای اضافی سمت راست Viewیا View
 Groupرا تعیین می کند

layout_gravity

چگونگی قرارگیری Viewها را تعیین می
کند

layout_weight

تعیینی می کند فضای اضافی در طرح بندی
را چگونه بهViewهای اختصای دهد

layout_x

محورxرا برای Viewیا View
Groupراتعیین می کند

layout_y

محورyرا برای Viewیا View
Groupراتعیین می کند

توجه کنیدکه بعضی از صفات فقط مخصوص Viewها و بعضی ها مخصوص ViewGoupمیباشد.به عنوان مثال صفات
layout_weight and layout_gravity

فقط زمانی که

viewهادرLinearLayout or a TableLayout

می باشد قابل اطلاق می باشند

به عنوان مثال widthعنصر > <TextViewبرابر  widthپدر که کل آن را در بر می گیرد(که در اینجا پدرش
صفحه نمایش می باشد).که مقدار ش برابربا ثابت  fill_parentمی باشد
برای ارتفاع ()heightاز ثابت  wrap_contentاستفاده کرده ا ست.که به این معنی می باشد که ارتفاع برابر
ارتفاع آن چیزی که در بر می گیرید ( )contentمی باشد( .که در این مورد textمی باشد) .اگر شما مایل نیستید
که TextViewکل سطر را در بر گیرد شما می توانید  layout_widthبا  wrap_contentتنظیم کنید.
<<TextView

"android:layout_width="fill_parent
"android:layout_height="wrap_content
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android:text="Mehrdad Javidi" />

 برابر با طول متن درون آن قرار دادیدTextView )width( در مثال بالا شما عرض
دستورات زیر را مشاهده 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" >
<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>

:شما می توانید از واحدهای اندازه گیری زیر استفاه کنید. یک عنصر را تنظیم می کنیدsize زمانی که ا
 این واحئ اندازه گیری زمانی.  صفحه نمایش112 dpi  پیکسل در یک1  برابراست با1dp.Density-independent pixel -dp 
. ها تعیین کنید پیشنهاد می شودView که می خواهید اندازه
 میباشد که برای تعیین اندازه فونت پیشنهاد می شودdp دقیقا شبیه: Scale-independent pixel :sp 
 اینچ می باشد1/10  معادل:point : pt 
 زیرا ممکن. این واحد را استفاده پیشنهاد نمی شود. واقعلی روی صفحه نمایش میباشدpixcel  برابر با:pixcel : Px 
 ها متفاوت در اندازه هاو مکان های متفاوتی قرارReselotion  ها در دستگاه های با صفحه نمایش های باView ایست
گیرند

تعیین کرده اید درabsolute  را به صورت مقادیرbutton  وTextView مربوط بهwidth در اینجا شما
112density-راbutton و122 density-independent pixels  مربوط بهwidth این مورد شما
 به تنظیم کرده ایدindependent pixels
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قبل از اینکه شماببینید که Viewها در صفحه نمایش های مختلف چگونه نمایش داده می شوند.شما باید
ابتدا متوجه شوید که اندروید چگونه انواع سایز ها و Desityهاتشخیص می هد.
شکل زیر صفحه نمایش یک  Nexus S.را نشان می دهد
صفحه نمایش آن 1اینچ می باشد .وپهنای صفحه  0.1اینچ می باشد.و 112 resolution
(width)*122(height) pixelمی باشد

112پیکسل را بر 0.1اینچ تقسیم می کنیم جواب بدست آمده
()pixel densityمی باشدکه حدود 082dpiمی باشد.
همانطور که از شکل مشاهده می کنید  pixel densityصفحه نمایش را
برای انواع وسایل میتوان با  resolution.و سایزصفحه بدست آورد.
اندروید  1چگالی را تشخیص می دهد.






Low density (ldpi) — 543 dpi
Medium density (mdpi) — 553 dpi
High density (hdpi) — 423 dpi
Extra High density (xhdpi) — 343 dpi

دستگاه شما در یک از چگالی های لیست شده در بالا قرار می گیرید.به
عنوان مثال  Nexus Sدر قرار  hdpiمی گیریدچگالی پیکس  pixel densityآن  012 dpiمی باشد
 Htcدر اینجا دارای صفحه نمایش  8.0اینچی می باشدوresolutionآن  802*112است
وچگالی پیکس  pixel densityآن 112 dpiمیباشد.
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برای تست کردن این که Viewها تعریف شده در فایل xmlزمانی که در صفحه نمایش های متفاوت قرار می
گیرند چگون مشاهد می شونددو AVDsبا  resolutionsو densities.متفاوت ایجاد کنیدبه عنوان مثال در
شکل های زیر سمت راست را  Nexus S.نمایش می دهدکه دارای  112*122, resolutionوچگالی 082
می باشدوسمت چپ یک  AVDدیگر( )HTCنمایش می دهد.که دارای 802*112 resolutionمی باشد
وچگالی 112,می باشد
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استفاده از واحد dp
اطمینان را حاصل می
کندکه Viewها
همیشه در قسمت
راست علی رغم
Densityصفحه
نمایش داده شود(در
اندروید مقیاس صفحه
بهصورت اتوماتیک به
Desityصفحه بستگی
دارد)
استفاه از buttonبه
عنوان یک مثال ,این
 buttonدر یک

صفحه

dpi112نمایش داده شده است(یک صفحه  dpi112مانند یک صفحه  dpi112عمل می شود )
که عرض آن  112پیکسل می باشد .ودر یک صفحه ( dpi082مانند یک صفحه نمایش نمایش
 dpi012عمل می شود ) داده شده است که عرض آن باید 012پیکسل باشد.
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PX  بهDP چگونگی تبدیل
:در زیر فرمول تبدیل آمده است
Actual Pixel= dp*(dpi /112)
 می باشد102, 112, 012, or 802دراینجا یک از مقادیرdp iکه
 داریمdpi 082 در صفحهButton در نتیجه در مورد
112*(012/112)=012px
به استفاده کنید

View مربوطgetWidth()

برای 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();
}

 استفاه کنید و نتیجه را مشاهه کنیدpx ازdp حال به جای
<?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>
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>android:onClick=”onClick”/

شکل سمت چپ Labelو  buttonرا در صفحهنمایش  dpi082مشاهده می کنید و سمت راست در
. 112dpi
سایز ها را با  pxتعیین کرده ایم.اندروید هیچگونه عمل تبدیلی را انجام نمی دهد زیر سایز های داده شده سایز
های واقعی داده می باشند. .اگر شما از  pxاستفاده کنید Viewها درصفحه نمایش های با کیفیت dpiبالاتر
کوچکتراز آنهای که دارای  dpiکمتر هستند نمایش داه می شوند.

در مثال قبل شما می توانید orientationرا به تغییر vertical:دهید
"<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" >

 را بهandroid:orientationاگر صفت. می باشدvertical,  به صورت پیش فرضorientation
 تغییرهیدنتیجه به صورت زیر می شودhorizontal”
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 شما می توانید صفت هایLinearLayout, در
 ها کهView  را بهlayout_weight and layout_gravity
درون آن می باشند اعمال کنید
. را به صورت زیر تغییر دهیدmain.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" >
<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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صفت layout_gravityمکان قرار گیری Viewهارا مشخص می کند
در حالی layout_weightکه فضای تقسیم شده را مشخص می کند.در مثال قبل فضابه صورت زیر بین 8
 Buttonتقسیم شد.
(1/(1+0+8) * 122)= 11.1%
(0/(1+0+8) * 122)=88.8%
(8/(1+0+8) *122)= 22%
(ارتفاع آن تغییرکرد.به خاطر >")android:orientation="vertical
اگر orientatinoمر بوط  LinearLayoutرا به تغییر horizontal,دهیم شما باید  widthمر بوط به
 Buttonرا به را به  2dpتغییر هید .
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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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 فایل. را تعیین کنیدView این امکان را می هید که شما مکان دقیق هرAbsoluteLayout
 را به صوصرت زیر تغیر دهیدmain.xml
<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 را با صفتها ها یView  که مکان. نشان می هدAVD112dpi شکل سمت چپ نتیجه را در یک
 این است کهAbsoluteLayout  مشکل.  تعیین کردهandroid_layout_x and android_layout_y
ها در وسایل با کیفیت تصویری متفاوت قرار می گیرند مکان آنها تغییر می کند شما برا تنظیمView زمانی که
.در نسحه های مختلف اندرویدپشتیبانی نمی شود. استفاده نکنیدAbsoluteLayout  هیچوقت ازUi
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TableLayout
<TableRow>ها در سطر و ستونهای دسته بندی می کندشما از,View TableLayout
View عنصر برای تعیین سطرهای جدول استفاد ه می کنید هر سطر می تواند شامل یک یا چند
. که در آن قرار دارد تنظیم می شودView  مر بوط به ستونهای برابر بزرگترینwidth  و.باشد
زابه صورت زیر تغییرهیدmaixmlفایل

<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>

 ستون0  دارایTableLayout. توجه کنید که در مثال قبل.شکل زیرخروجی دستورات بالا را نمایش می دهد
. سطر می باشد1 و

RelativeLayout
. ها را نسبت به هم تعیین کنیدView شمارا قادر می سازدتا مکان قرار گیری
<?xml version=”553” encoding=”utf-7”?>

<RelativeLayout

093

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

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>

RelativeLayoutکه درViewe توجه کنید هر
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.قرار می گیرد دارای صفت های زیر می باشد
layout_alignParentTop
layout_alignParentLeft
layout_alignLeft
layout_alignRight
layout_below
layout_centerHorizontal








.می باشد که به آن اشاره می کنیم می باشدView مربوط بهID مقدار هر کدام از این صفت ها

FrameLayout
 قرار می گیرد همیشه در بالا سمت چپ طرح بندیFrameLayout  های که درView
.) قرار می گیردLayout(
. را به صورت زیر تغییر دهیدmain.xml فایل
<?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.

 درونFrameLayout شما یک

.داریدimageView  شما یکFrameLayout, ودرون

.@" داریدdrawable/ic_launcher یک تصویربه نامres/drawable-mdpi در این مثال شمادرون
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قبلیView  جدید باView  اضافه کنیدFrameLayout به

Button,

دیگر مثلاView اگر شما یک
.می شودoverlap

<?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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شما می توانید چنین  Viewرا به

FrameLayout

اضافه کنید  .زمانی کاربرد دارد که بخواهید یک

 animateبا چند تصویر ایجاد کنید و این تصاویر در هر لحظه فقط یک از آن ها نمایش اده
شود.

ScrollView
شما را قادر می سازد یک لیست از  Viewها را که فضای بیشتر از فضای سخت افزار دارند را به کاربر نمایش
دهید.
 Scolliewفقط یک  Viewیا یک  ViewGoupدر بر می گیرد  .که به طورپیش فرض LinearLayout.
میباشد
از ListViewکه در فصل  4شرح می هيم .به طورهمزمان با  scrollViewاستفاده کنيد
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را به صورت زی تغییر دهیدmain.xml فایل
<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>

.اگر برنامه را اجرا کنید چیزی شکل زیر را مشاهده می کنید
. را در بر می گیردActivity  کلEdit Text . را می گیردFocus  به صورت اتوماتیکEditText زیر را
)  تنظیم شده استdpi122 (زیرا ارتفاع آن به
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LinearLayoutرا

 اتوماتیک جلوگیری کنیم شما باید دو صفتfocus 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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نرم افزاری نمایشkeybord رفتیمEditText زمان های وجو دارد که شما می خواهید زمانی که بر روی یک
. رفته و تنظیمات زیر را انجام دهیدAndroidManifest.xml داده نشود برای اینکار شما باید به فایل
<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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تغیر ORIENTATION
یکی از ویژگی های تلفن های هوشمندمدرن توانای آنهادر  Switchکردن بین  orientationها می
باشد.واندروی هم از این قاعده مستثنی نمی باشد.اندروید از دو  orientations:پشتیبانی می کند  portraitو
. landscapeبه طور پیش فرض زمانی که شما بین orientationحرکت می کنید Activityجاری به
طوراتوماتیک در  orientationجدید نمایش داده میشود .همچنین زمانی که بین orientationها سویچ می
کندمتد )(onCreateاجرا می شود.
توجه:زمانی که بين Orietaionهاسویچ می کند ativityجاری از بين می رودودوباره ساخته می شود.

توجه داشته باشید که زمانی که Viewها دوباره بر روی صفحه نمایش داده می شوندممکن است
در مکان اصلی خوقرار بگیرند(وابسته به این کدام layoutقرار داه اید)
توجه کنیدکه در حال  landscapeممکن است تمام فضای خالی سمت راست صفحه استفاه شود .در
نتیجه ممکن است تمام  Viewهای که در پایین صفحه در حالت  landscapeپنهان شوند
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به طور کلی شما می توانید  0تکنیک را برا ی کنتر ل تغییرات  orientation:صفحه نمایش استفاده
کنید.
: Anchoring بهترین را برای Anchorکرن Viewها به  1گوشه صفحه نمایش می باشد .
زمانی که

orientation

صفحه نمایش تغییر می کند شمابه سادگی می توانید Anchorکنید

به  1لبه صفحه نمایش .
:Resizing and repositioning 

( Anchoring Viewsچسباندن  Viewها )
 Anchoringبه سادگی می تواند توسط RelativeLayout.امکان پذیر باشد.دستورات زیر را ردر
main.xmlکپی کنیدکه شامل  Button 1که در> <RelativeLayoutقرار 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 شودButton 1 توجه کنید که خصوصیات زیردر
را در قسمت چپ پدر(در بر گیرنده) خودقرار می هدView :layout_alignParentLeft 
. را در قسمت راست پدر خودقرار می دهدView:layout_alignParentRight 
. را در قسمت بالای پدر خودقرار می دهدView :alignParentTop 
. را در قسمت پایین پدر خودقرار می دهدView:alignParentBottom 
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:layout_centerVertical از عمودی در وسط قرار می دهد
 :layout_centerHorizontal از افقی در وسط قرار می دهد

وقتی به حالت می رود نتیجه به صورت زیر می شود
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Resizing and Repositioning
علاوه بر

anchoring

کردن Viewها در صفحه نمایش یک راه ساده تر این است که Uiهای

متفاوتی را برای هر

orientation

صفحه نمایش ایجاد کنید .برای این کار شما برای هر

orientation

یک فایل  uiبا پسوند  Xmlدر  res/layoutایجاد می کنید .برای پشتیبانی از  landscapeشما یک پوشه
جدید به نام  layout-landدو فایل main.xmlایجاد می کنید.
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.تعریف شده است

portrait

 برا ی حاتres/layout در

main.xml

به طور پیشفرض فایل

. بنویسیدLayout  درmain.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>

 بنویسیدlayout-land درmain.xml دستوارت زیر را در فایل
<?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>

 می باشد شکل زیر نمایش د اده میportrait  اجرا می شود و در حالتactivity زمانی که
. می باشدButton 2 شودکه دارای
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زمانی که activityها به حات landscapeمی رود شکل زیر می باشد که دارای  buttton1می باشد.

با استفاده از روش ,زما نی که  orientationصفحه تغییر می کند .اندروی به صورت اتوماتیک XML
مر بوط به  orientationآن را استفاده می کند.

مدیریت تغیرات برای  orientationصفحه نمایش
حالا که شما یاد گرفتید که چگونه  0تکنیک را برای کنترل تغییرات در orientationصفحه نمایش به کار
گیرید .حال بیاد یاد بگیرید زمانی که بین orientationحرکت می کنیم حالت Activityدر چه وضعیت ها
قرار می گیرید.
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.  تغییر می کند را شرح می دهیمorientation را زمانی کهactivity در مثال زیر رفتار یک
 ایجاد کنیدEclipse  درOrientations یک پروژه جدید به نام
.  اضافه کنیدmian.xml دستورات زیر 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" >
<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

دستورات زیر رادر اضافه کنید
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
. متنی را واردکنیدTextView 0 در
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بافشار دان  orietation Ctrl+ F11مر بوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

مشاهده می کنید که متن در TextViewاول هنوز وجود دارد در حالی که در  TextViewدوم
متن خالی شده است.
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همچنین در پنجره

LogCat

نتیجه به صورت زیر مشاهده می کنید.

زمانی که  Orietationصفحه تغییر می کند در پنجره  logcatموار زیر را مشاهده می کنید.که
نشان می هد  activityنابود و دوباره ایجاد شده است
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بسیار مهم هست که این رفتارهارا بدانید .زیرا شما نیاز دارید مطمئن شوید که کار های ضروری
را برای نگه داری وضعیت activityقبل از تغییر  Orientationانجام دهید  .به عنوان مثال
ممکن است متغییر های در  activityجاری داشته باشید که عملیات های بر اساس آنها انجام
شود.برای هر  activityشما باید وضعیت های آن را در زمان های که لازم می باشد در متد

)(onPause

ذخیره کنید .این متد,متدی است که هر زمان که Orietationتغییر می کند اجرا می شود.در
قسمت بعدی راه های که شما می توانیدوضعیت ها را ذخیره نمایید را شرح می هیم..
یک دیگر از رفتار های که شما باید بدانید این است که تنها Viewها که دارای نام هستند (دارای
صفت android:idهستند)وضعیت آنها زمانی که بین Orientationهای مختلف حرکت می کنیم یا به
عبارت دیگر زمان های که  Activityاز بین می رود و دوباره ساخته می شود به صورت خود کار
نگه داری و بازیابی می شود.

نگه داری اطلاعات وضعیت ()information Stateزمانی که پیکر بندی تغییر می کند .به یاد
داشته باشیدکه زمانی که یک Activityدوباره ساخته می شو د ( )recreated,ممکن است وضعیت
جاری از بین برود.زمانی که یک Activityاز بین می رود متد های زیر اجرا می شوند.
 -onPause() این متدزمانی که یک Activityاز بین می رود یا در حالت  BackGroundقرار
می گیرداجرا می شود.
 -onSaveInstanceState() این متن هم زمانی که Activityاز بین می رود یا در
حالت  BackGroundقرار می گیرداجرا می شود(تا اینجا شبیه )( onpauseمی باشد).
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به طورخلاصه شما می توانی برای نگه داری وضعیت جاری همیشه ازمتد

)(onPause

استفاده

کنید,وسپس شمامیتوانیدراه های خودتان رابرای نگهداری وضعیت  activityاستفادهکنید .از قبیل
دیتابیس فایلهایinteralیافایلهایExteralو مواردی ازاین قبیل ..

اگرشما به ساگی میخواهید وضعیت یک Activityراذخیره و دوباره بازیابی کنید زمانهای که
Activityدوباره ساخته می شود شمامیتوانیدمتد)( onSaveInstanceStateرا دوباره به کارگیرید این متد یک
شی Bundleکه به عنوان پارامترآن می باشدرافراهم می آوردکه به وسیله آن شما می توانید
وضعیت  Activityراذخیره نمایید.
@Override
{ )public void onSaveInstanceState(Bundle outState
//---save whatever you need to persist--;)"outState.putString("ID", "1235056720
;)super.onSaveInstanceState(outState
}

زمانیکه یک  ACtivtyدوباره ساخته می شوداول متد)( onCreateاجرامی شود وبه دنبال آن
متد)( onRestoreInstanceStateاجرا می شودکه شمارا قادرمیسازد وظعیت هاکه در متد

)(onSaveInstanceState

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 شیonSaveInstanceState()اگرچه شما میتوانیدمتد
اگر شما میخواهیدداده های پیچیده تری را ذخیره.دارای محدودیت های می باشدBundle
.کنیداین راه حل مناسبی نمی باشد
 میباشد این متدزمانی اجراonRetainNonConfigurationInstance()متد.یک متدکه شما می توانید استفاده کنید
)باشد(ازقبیلconfi guration change( به دلیل تغییر پیکربندیActivity می شودکه ازبین فتن یک
)  صفحه نمایش و توانایی های صفحه نمایشorientation,تغییر
@Override
public Object onRetainNonConfigurationInstance() {
//---save whatever you want here; it takes in an Object type--return("Some text to preserve");
}

و به شمااجازه میده که هر نوع داده های که.بر میگراندObject نکته اینجااست که این متد یک
. متدانجام دهیدonCreate() کردن داده ها شما می توانیدآن رادرExtract برای.میخواهیدرا برگردانید
getLastNonConfigurationInstance()

بااستفاده 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
 در کدامActivity زمانی های وجود داردکه مانیاز داریم در زمان اجرا تشخیص دهیم که
. کنیدWindowManager  برای تعیین این مور شما میتوانید از کلاس استفاده.قرار داردOrientation
در قطعه کدزیر نشان می دهیم که چگونه اینکار راانجام دهیم
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”");
}
}

 را که صفحه نمایش دستگاه رانمایش می دهدDisplay  یک نمونه از شیgetDefaultDisplay() متد
.برمیگراند
. جاری بست آویدOrietation  مربوط به دستگاه را برایHeight  وWidthشما می توانید

صفحه نمایشOrientation کنترل کردن
 موردOrietation زمان های وجود دارد که شما می خواهید مطمئن شوید که برنامه فقط در
.نظرتان قرار نمایش داده می شود
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نمایش داده شود

landscape

 اینActivity از کلاس

به عنوان مثال شمامی خواهیدیک بازی بنویسید که می خواهیددرحالت
setRequestOrientation()

در این مورد شما می توانید با برنامه نویسی توسط متد
.کار را انجام دهید

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);
}

در. استفاده کنید
در فایل

<activity>

ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT

از ثابت

landscape

 در عنصرandroid:screenOrientation شما می توانیداز صفت

برای تغییر به حالت

setRequestOrientation()

کنار متد

 استفاده کنیدAndroidManifest.xml
<?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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به کار گیری ACTION BAR
درکنار Fragmentها یک ویژگی جدی در اندروید  8و  ActionBar 1هامی باشند .در این
مورد در روش سنتی در بالای صفحه عنوان برنامه قرار می گرفت.
 Action Barعنوان برنامه همراه با ایکن نمایش می دهند .به طور معمولی در سمت راست

, Action Bar

 action itemsقرار دارند .
در شکل زیر برنامه  Emailکه در سیستم عامل اندروید وجود دارد را مشاهده می کنیدکه عنوان
برنامه همراه با  Iconو

,

action items

رانمایش میدهد

در قسمت زیر به شما نمایش میدهیم که چگونه به صورت برنامه نویسی ActionBar
نمایش و مخفی کنید.
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. ایجاد کنیدMyActionBar پروژه جدیدی را به نام
 همان طورکه مشاهده می کنید. را فشار دهید تا برنامه اجرا شودF11کلید
.در بالای صفحه همرا به عنوان نمایش داده شه استActionBar

 در با اضافه کردن خط که به صورت قرمز نمایش داده شده در فایلaction 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>

.برنامه را اجرا کنید

.حذف کنید

 به صورت برنامه نویسی با کلاسActionBarشما می توانید

ActionBar

. را در قسمت قبلی حذف کنیدandroid:theme برای این کار قدم اول این می باشد که شما باید صفت
.اگر این کار را انجام ندهید برنامه با خطا روبرو می شود
 اضافه کنیدMainActivity.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--}
}

.برنامه را اجراکنید و نتیجه را مشاهده کنید

توضیحات
تنظیم این صفت به.را مخفی کنیدActionBar  شما قادر می سازد تاandroid:themeصفت
111

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

” “@android:style/Theme.Holo.NoActionBarباعث می شود ActionBarمخفی شود.و در زمان اجرا شما می
توانید)(getActionBarبا متد به آن اشاره کنیدو سپس متد )( hideرافراخوانی کنید که باعث مخفی شدن
آن می شود .شما بافراخوانی متد )(showمی توانید آنرانمایش دهید.

نکته مهم اینجا است که اگر شما ACtionBarراباصفت  android:themeمخفی کنید و سپس
متد)( getActionBarدر زمان اجرا فراخوانی کنید مقدار  nullبر می گرداند.بهتر است که
ActionBarرابا در زماناجراباکلاسActionBarمخفی ویا نمایش دهید.

اضافه کردن آیتم های Actionبه ActionBar
در کنار نمایش عنوان برنامه و آیکن برنامه در  ActionBarشما می توانید آیتم های اضافی
دیگری را نمایش دهید.
این آیتم های اضافی را  action itenmsمی گویند.
 Action itemها یک  shortcutاز کار های رایج در بر نامه کاربردی شما می باشد.به عنوان
مثال شما ممکن یک برنامه  RSS Readerبنویسید .که بعضی از Action Barها می
تواند” Refresh feed,” “Delete feed” and “Add new feed.باشند.
در زیر به شما نشان میدهیم که چگونه میتوانید  action Barرا اضافه کنید

به پروژه قبلی رفتی  MyActionBarدستورات زیر را به فایل MainActivity.javaاضافه کنید

;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()) {
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case 0:
Toast.makeText(this, "You clicked
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 1:
Toast.makeText(this, "You clicked
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 2:
Toast.makeText(this, "You clicked
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 3:
Toast.makeText(this, "You clicked
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 5:
Toast.makeText(this, "You clicked
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
}
return false;
}
}

on Item 1",

on Item 2",

on Item 3",

on Item 5",

on Item 0",

. رافشار دهید تا برنامه اجرا شودF11 کلید
. مشاهیده کنیدActonBarشما می توانید ایکنهای را در شمت راست
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شماا با کلید بر روی دکمه Menuدر Emulatorمنورا مشاهدهکنید.
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که این مورد  overfl ow menuشناخته می شود در بر خی از وسیله های که د ارای دکمه Menu
نمی بشاد بقیه منو با یک ایکن با علامت  arrow.نمایش داده می شود شکل زیر Asus Eee Pad
 Transformer (Android 8.0.1).را نمایش می دهد با کلید بر رویover Flow Meu
بقیه منو نمایش داده می شود.

با کلیک بر روی منو با عت می شود کلاس Toastمتن منوی کلیک شده را بر روی صفحه نمایش دهد.
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با فشار دادن  orientation ctr+F11مربوط به صفحه را به حال تغییر landscapeدهید شما حالا می
توانید  1عنصر  Action Itemsها را مشاهده کنید.
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توضیحات

 راactivity  مربوط به مربوط بهonCreateOptionsMenu() ها شما باید متدaction itemبرای ایجاد
فراخوانی کنید
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
super.onCreateOptionsMenu(menu);
CreateMenu(menu);
return true;
}}
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را فرواخوانی کرده ایم که آیتم های منو را نمایش می دهید

در کد بالا متد

CreateMenu

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 باsetShowAsAction() برای اینکه منو ها به صورت اکشن بار نمایش داده شود شما باید متد
 این دستور به ستگاه اندروید می گوید اگر در.  فراخوانی کنیدSHOW_AS_ACTION_IF_ROOM ثابت
.فضا وجود داشتد آنها را رادر آن فضا نمایش بدهبدaction bar
فراخوانی می شود

onOptionsItemSelected()

وقتی یک منو توسط کاربر انتخاب می شود متد

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
{
return MenuChoice(item);
}

.اینجا یک تابع تعرف کرده ایم که تعیین می کند کدام ایتم منو کلیک شده است
و نام ایتم انتخاب شه را نمایش می هد
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private boolean MenuChoice(MenuItem item)
{
switch (item.getItemId()) {
case 0:
Toast.makeText(this, "You clicked on Item
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 1:
Toast.makeText(this, "You clicked on Item
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 2:
Toast.makeText(this, "You clicked on Item
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 3:
Toast.makeText(this, "You clicked on Item
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 5:
Toast.makeText(this, "You clicked on Item
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
}
return false;
}

1",

2",

3",

5",

0",

ها و ایکن مربوط بهaction Item )Customizing(شخصی سازی کردن
برنامه
ها بدون متن نمایش داده می شدندmenu item در مثال قبل شما
اگر شما بخواهید یک متن همراه ایکن نمایش داده شود شام باید ثابت
ارسال کنید

setShowAsAction(

را با علامت | به متد

MenuItem.SHOW_AS_ACTION_WITH_TEXT

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);
}
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برنامه دارای ایکن می باشد زمانی که بر روی آن کلیک می کنیم روی داد

 اجرا می شود برای اینکه تشخیص دهیم که ایکن برنامه انتخابaction bar مانند ایتم های
 باید از ثابتaction abr شده یا ایتم های
 کنیدandroid.R.id.home استفاده
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
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 1:
Toast.makeText(this, "You clicked
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 2:
Toast.makeText(this, "You clicked
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 3:
Toast.makeText(this, "You clicked
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
case 5:
Toast.makeText(this, "You clicked
Toast.LENGTH_LONG).show();
return true;
}
return false;
}

on Item 1",

on Item 2",

on Item 3",

on Item 5",

on Item 0",
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برای اینکه شما امکان کلیک کردن بر روی آیکن برنامه را بد هید باید متد
را فرواخوانی کنید

setDisplayHomeAsUpEnabled()

@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--}

 اصلیActivity آیکن برنامه اغلب به کار گرفته می شود و زمانیهای استفاده می شود که شما می خواهید به
shortcut  دارد شما می توانید از ایکن برنامه یکactivity  به عنوان مثال برنامه شما چند.برنامه باز گردید
 برای این کار و به عنوان یک تمرین خوب شما می توانید شی. اصلی برنامه داشنه باشیدactivity به
. تنظیم کنیدFLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP  را با فلگintent
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);
back

 های که درactivity  به شما اطمینان می دهد مجموعIntent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOPفلگ
.قرار دارند زمانی که کاربر بر روی ایکن برنامه کلیک کردحذف شوند

stack

. ها نمایش داه نشودactivity  را زد دیگرback این روش باعث می شود زمانی که کاربر دکمه
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 با استفاده از کد نویسیui ایجاد
 مور نظرتان را با کدui  در کنار این روش شما می توانید. ایجاد می کردیمxml  برنامه ها را با فایلui قبلا
 در زمان اجرا ایجادکنید بسیار مفیدمی باشدui  این روش زمانی که شما بخواهید.نویس ایجادکنید
. را با کدنویسی ایجاد می کنیمui در مثال زیریک
 ایجادکردهUICode یک پروژه جدید با نام-1
. دستورات زیر رادر آن بنویسید-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);
}
}

. را فشار دهید تا برنامه اجرا شودF11

توضیحات
 برنامه را از فایلui , setContentView() در این مثال مشاهده می کنید که با دستور
بارگزاری نمی کنیمmain.xml
 ها ی که ایجادView  مربوط بهlayout ایجاد کردیدکه پارامترLayoutParams شما یک شی
.کردید تعیین می کند
LayoutParams params =
new LinearLayout.LayoutParams(
LayoutParams.FILL_PARENT,
LayoutParams.WRAP_CONTENT);
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های می باشد که درView  ایجاد کردید که در بر گیرنده تمامLinearLayout سپس شمایک
.برنامه ایجاد می کنید می باشد
LinearLayout layout = new LinearLayout(this);
layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);

. ایجاکردیدButton وTextView سپس شما یک
//---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--btn.setLayoutParams(params);

. کردیدLinearLayout بعد آنها را به اضافه
//---adds the textview--layout.addView(tv);
//---adds the button--layout.addView(btn);

.استفاده می شود

LinearLayout

 یک ایجادکردیدکه توسط شیLayoutParams سپس شما

LinearLayout.LayoutParams layoutParam =
new LinearLayout.LayoutParams(
LayoutParams.FILL_PARENT,
LayoutParams.WRAP_CONTENT );

. اضافه کردیدActivity  را بهLinearLayoutو در آخر هم شی
this.addContentView(layout, layoutParam);

 هاUI Notification گوش داده به
View  در سطح: 0 Activity  در سطح:1 . در تعامل هستندUi  سطح با0 کاربران در
override.

 متد های در اختیار شما قرار می دهد که شما می توانید آن راActivity  کلاسActivity در سطح
کنید
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 کنید موارد زیر می باشندoverride شما می توانیدactivity برخی از متد های که شما می توانید که در
Activity  های که درView  توسط. زمانی که یک کلید فشار داده می شود اجرا می شود: onKeyDown 
.هستند کنترل نمی شود
 های که درView  زمانی که یک کلید فشار داده شده رها شود اجرا می شود توسط:onKeyUp 
. هستند کنترل نمی شودActivity
 شرح می دهیم2  زمانی که منو های انتخاب می شوند اجرا می شود که در فصلonMenuItemSelected 
زمانی که پنل منو ها نمایش داده می شوند اجرا می شود:onMenuOpened 

 هاActivity  کردن متد ها تعریف شده درOverride
 ها با کاربران در تعامل هستند آن را با یک مثال شرح می دهیم وActivity برای انکه شرح دهیم که چگونه
 می کنیمoverride  مشتق شده اند راActivity بعضی از متد ها که از کلاس پایه

 ایجاد کنیدUIActivity. پروژه جدید به نام
. قرار دهیدmain.xml دستورات زیر 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" >
<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 دهیدmainActivity.java دستورات زیر را در فایل
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;
}
}

 اجرا کنیدF11 برنامه را بازدن

توضیحات
 می بینیدEditText  بار گذاری می شود شما اشاره گر چشمک زن رو درactivityزمانی که ب
 کردیمoverride  راonKeyDown()  ما متدactivity در
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

 هاView  ها برایevent ) کردنRegister( ثبت
. ها می توانید یک رویداد را زمانی که باکاربر در تعامل هستند را اجرا کنندView
 کلیک می کند باید عملیاتی انجام شود و شما نیاز داریدbutton به عنوان مثال زمانی که کاربر بر روی یگ
 که در ادامه آن را با یک مثال شرح می دهیم.که به طور صریح رویداد برای آنها ثبت کنید
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. وارد نماییدmainActivity به پروژه قبلی رفته و دستورات زیر را در
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();
}
};

.برنامه را اجرا کنید
. کلیک کنیدCancel وOk بر روی دکمه های
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دادیم که این روش را به عنوان
شناخته می شود

btnListenerمتد

anonymous inner classعنوان

را

setOnClickListenerپارامتر

در کنار روش بالا که

 شناخته می شود روش دیگر هم وجود دارد که بهanonymous class

 که در ادامه آن را به یک مثال شرح می دهیم.نیازی به تعریف متد جداگانه ای نمی باشد
@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();
}
});
}

 به صورت زیر عمل می کنیمanonymous inner class  به روشbutton برای تعیین رویداد
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--}
});

 را اجرا میEvent  با یکView  بسیار کارامد تر می باشد برای زمان های که جندینanonymous class روش
 بسیار مفید میباشدanonymous inner class  رویداد مختص خود را داردView  و برای مواقعی که هر.کنند
:
با طرح

خلاصه

 همچنین. را در اندروید ایجاد کنیدui در این فصل شما یادگرفتید که چگونه می توانید

 از آن جا که اندرود از. تعیین کنید آشنا شدیدui  ها درView بندی های متفاوتی که میتوانستید مکان
 برنامه باui  های متفاوتی پشتیبانی می کند شما نیاز دارید تا مطمئن شوید کهOrientaion
. ها مختلف سازگار می باشدOriemtaion
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تمرینات
 .1تفاوت بین dpو  pxچیست ؟
 .0چرا طرح بندی  AbsoluteLayoutپیشنهاد نمی شود
 .8تفاوت بین ( onPauseو )( onSaveInstanceStateچیست؟
 .1نام  8متدی که برای ذخیره داده های استفاد ه می شود را بیان کنید.
 .2چگونه ایتم های را به  Actionbarاضافه می کنیم

چیزهای که در این فصل یاد گرفتید
توضیحات

عنوان
LinearLayout

Viewها را در یک سطر یا ستون مرتب میکند

AbsoluteLayout

شما را قادر می سازد که مکان دقیق یک  Viewرا تعیین کنید

TableLayout

 Viewها را در سطرو ستون های گروه بندی می کند

RelativeLayout

شماره قادر می سازد تا محل قرار گیری Viewها را نسبت به هم تعیین
کنید

FrameLayout

یک Viewرا نمایش می دهد

ScrollView

زمانی که تعداد  Viewها از اندازه سخت افزار بیشتر می باشد از این استفاده
می کنیم

واحد اندازه گیری

از  dpبرای Viewها و از  spبرای اندازه فونت های استفاده کنید

دو راه برای سازگار تعیرات
 Orientaationها

Anchoring, and resizing and repositioning

استفاده از  xmlها برای
تعیین  orientationها

در پوشه  layoutیک پوشه به نام
 layout-landبرای  landscapeایجاد می کنید

 8راه برای ماندگاری وضعیت استفده از متد های )(onSaveInstanceState() onPause
)(onRetainNonConfigurationInstance
 activityها
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بدست آورن اندازه صفحه
نمایش جاری

استفاده از متد  WindowManagerدر )(getDefaultDisplay

تعین  orientationمربوط استفاده از متد )(setRequestOrientation
و یا استفاده از صفت android:screenOrientationدر فایل
به صفحه نمایش
AndroidManifest
Action Bar
جایگزینی  Title barدر سیتم های قدیمی شده است
Action items

در سمت راست  Action Barنمایشد داده می شود آنهای شبیه option
 Menuها ساختعه می شوند

Application icon

عموما برای بازگشت به صفحه اصلی برنامه استفاده می شود
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اگر از این کافران مشرک سؤال کنی که آسمانها و زمین را که آفریده
و خورشید و ماه مسخر فرمان کیست؟ به یقین جواب دهند که خدا
(آفریده) ،پس چگونه (با این اقرار ،از توحید و معرفت خدا) رویگردان
میشوند؟

فصل چهارم

عنکبوت آیه 11

طراحی واسط کاربر( ) UI-User Interfaceبا Viewها
در پایان این فصل با موارد زیر آشنا می شوید:
 یاد می گیرید چگونه  UIمورد نظرتان با  Viewها اولیه اندروید را ایجاد کنید
 یاد می گیرید که چگونه با  picker viewها لیستی از ایتم ها را نمایش دهید.
 یاد می گیرید که چگونه با  list viewsها لیستی ار آیتم ها را نمایش دهید.
 یاد می گیرید که چگونه از Fragment( specialized fragmentsهای خاص )
استفاده کنید
در فصل قبل شما یاد گرفتید که چگونه می توان از  layoutsبرای قراردادن  viewها در مکان
های صفحه نمایش استفاده کنید.در این فصل شما با  Viewها ی که می توانید در طراحی ui
برنامه استفاده کنید آشنا می شوید.
به طور خاص با گروه  Viewهای زیر آشنا می شوید:
 :Basic views به طور رایج در برنامه های استفاده می شوند از قبیل TextView, :
EditTextو  Buttonها
 :Picker views شما را قادر می سازد تا از یک لیست انتخاب نمایید از قبیل
 TimePickerو DatePicker
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View : List views های هستند که لیستی از آیتم ها را نمایش می دهند .از قبیل
 ListViewوSpinnerView
 Fragment( Specialized fragments های خاص):كه specific functions
رااجرا می کنند.

در فصل ها بعدی  Viewهای که در این فصل شرح نداده ایم ازقبیل  analogو digital
 clockو دیگر  Viewهای که برای نمایش فایل های گرافیکی استفاده می شود .را معرفی می
کنیم

آشنایی با  BASIC VIEWها
برای شروع در این بخش با برخی از Viewها ی اولیه که می توانید  uiبرنامه خودتان را
طراحی کنید آشنا می شوید.









TextView
EditText
Button
ImageButton
CheckBox
ToggleButton
RadioButton
RadioGroup

TextView
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) قرار داردres/layout  که در.( ایجا می کندmain.xml  یکEclipse .زمانی که شما یک پروژه انروبد ایجاد می کنید
می باشد

<TextView>

 به صورتElement شامل یک

<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>

ها ی می باشد که درView  و یکی از پرکاربرد ترین. برا ی نمایش متن به کاربر استفاده می شودTextView
 اگر شما می خواهید به کاربر اجازه دهید که متن را ویرایش.توسعه برنامه کاربردی اندروید استفاده می شود
. استفاده کنید که در بخش بعدی آن را شرح می دهیمTextView, EditText  هایsubclass کنند باید از

 و برای نمایش متن درصفحه. شناخته می شوندLabel  ها را با عنوانTextView در دیگر پلتفرم های عموما
استفاده می شود

Button,

ImageButton,

EditText,

CheckBox,
ToggleButton,

RadioGroup Views وRadioButton,
:Button 
. میباشد با این تفاوت که یک عکس هم نمایش می دهدbutton شبیه:ImageButton 
. میباشد که به کاربر اجازه می دهد محتوای متن راویرایش کندTextView  ازsubclassیک:EditText 
 داردchecked or unchecked  از میباشد که دوحالتButton  یک نوع خاص: CheckBox 
 برای گروهیRadioGroup  وchecked or unchecked  دو حالت دارد همانRadioButton : RadioGroup and RadioButton 
 باشدchecked اجازه می دهد که در حالت

RadioButton

استفاده می شود و فقط به یکی از

RadioButton

از

 نمایش می دهدlight indicator  را باchecked/unchecked :ToggleButton 
. ها و نحوه کار آنهای را شرح می دهیمView در زیر جزئیاتی از
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ایجاد کنید

BasicViews1نام

یک پروژه جدید به

. به صورت زیر تغیر دهیدmain.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" >
<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

برنامه را با F11اجرا کنید.

بر روی آنها کلیک کنید نتیجه رامشاهده کنید.
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توضیحات
 Viewها در > <LinearLayoutقرار گرفته شده اند.زمانی که  Viewهانمایش داده می شود به صورت  Stackبالای
یکدیگرقرار دارند.
برای اولین  Buttonصفت  layout_widthرا fill_parentقرار دا ده ایم که باعث می شود  Widthآن برابر width
صفحه نمایش شود.
"<Button android:id="@+id/btnSave
"android:layout_width="fill_parent
"android:layout_height="wrap_content
>android:text="save" /

برای دومین  buttonصفت

layout_width

را

wrap_content

قرار اده ایم که پهنای آن برابر با محتوای آن می باشد

.که در اینجا  Textمیباشد اندازه  Buttonبرابر متن openمی باشد
150
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<Button android:id="@+id/btnSave"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="save" />

 به آن دادهsrc  این عکس از طریق صفت. همراه با یک عکس را نمایش می دهدbutton  یکImageButton
.که ما در اینجا از عکس که ما در اینجا از عکس ایکن برنامه استفاده کردهایم.ایم
<ImageButton android:id="@+id/btnImg1"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:src="@drawable/ic_launcher" />

. یک ناحیه مستطیلی شکل نمایش می دهدکه کاربر می تواندمتن خودرا در آن وارد نمایدEditText
 تنظیم کنید به دلیل اینکه اگر کاربر متن طولانیwrap_content راlayout_heightشما می توانید
.) شودfit( آن به صورت اتوماتیک افزایش یابد و با متن یک اندازهHeight وارد کرد
<<EditText android:id="@+id/txtName"

android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content" />

. در آیدunchecked وcheck نمایش می د هد که می تواند به حات هایcheckbox  یکCheckBox
<CheckBox android:id="@+id/chkAutosave"
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android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Autosave" />

می توانید شکل آن به صورت دیگری

styleصفت

اگر شما دوست ندارید که ظاهر آن به صورت باشد شما با
مانند ستاره در آورید

<CheckBox android:id="@+id/star"
style="?android:attr/starStyle"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" />

به صورت زیر می باشدStyle قالب مقدار مربوط به صفت
?[package:][type:]name

انتخاب می

RadioGroup

 های که درونRadioButton  زمانی که یکی از.در بر دارد

 دوRadioGroup

RadioButton.

. می شوندunchecked  هاRadioButton شود دیگر
<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>

 اگر. ها به صورت عمودی نمایش داده می شوند و یک با لا ی دیگر قرار می گیریدRadioButton توجه کنید
و.تغییر دهید

horizontal.

آن را به

بخواهیم آنها را به صورت افقی نمایش دهیم شما می توانید صفت

orientation

 تنظیم شده باشدwrap_content  ها بهRadioButton  مربوط بهlayout_width همچنین شما باید مطمئن شوید که صفت
<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>

off یاon نمایش می دهدکه کاربر باکلیک بر روی آن می تواندبه حالتbutton  هم چیز شبیهToogleButton
.تغییر دهد
<ToggleButton android:id="@+id/toggle1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" />

 به صورت منحصر به فرد وخاصی مقداردهیidیک چیزی که باید در این مثال هاتوجه کنید این است که صفت
:Button شده است به عنوان
<Button android:id="@+id/btnSave"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="save" />

به

Activity.findViewById()

و

View.findViewById()

 منحصر به فرد می باشد که ممکن است توسطView برای هرid
.کار گرفته شود

بر روی دستگا ه های.  مورد تست قرار گرفت1 این مثال فقط در ماشن مجازی مربوط به اسمارت فون اندروید
قدیمی چه چیزی مشاهه می کنید؟
 تغییر می دهید نتیجه بر روی روی12 به

AndroidManifest.xml

در فایل

android:minSdkVersion

زما نی که صفت

 صورت زیر می باشدNexus S running Android 0.8.1:
android:minSdkVersion="10"
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AndroidManifest.xml

در فایل

android:minSdkVersion

زما نی که صفت

 صورت زیر می باشدPad Transformer running Android 8.0.1.:
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 هاView)Event( کنترل کردن رویداد های
 زیر تغیر می دهیمBasicViews1Activity فایل رابه صورت. استفاده می کنیمBasicViews1 از پروژه
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
 ها اولین کاری که شما بایدانجام دهید باید دستورات مربوط به اینView برای کنترل کردن رویداد های
ِیId View  کهfindViewById()  همچنین از متد. بنویسیدActivity  مربوط بهonCreate() فرایند را در متد
.مورنظر را دریافت می کند و یک نمونه از آن شی را بر می گرداند
Button btnOpen = (Button) findViewById(R.id.btnOpen);

. استفادده می کنیمsetOnClickListener()  از متدView سپس برای تنظیم رویداد کلیک
btnOpen.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
DisplayToast("You have clicked the Open button");
}
});

.زمانی که بر روی آن کلیک شده فراخوانی می شودonClick() متد
 می باشد را یکView v را که

onClick()

شما باید آرگومان متد

CheckBox,

برای تعیین وضعیت های مختلف

مورد نظر به حالتcheckbox مشخص می کند که آیاisChecked() انجام دهید و سپس متد

typecastتبدیل

 رفته یا خیرchecked
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");
}
});

 استفاده کنید زمانی کهRadioGroup مربوط به

setOnCheckedChangeListener()

شما باید از متد, RadioButton, برای

 تغییر می کند این متد فراخوانیRadioGroup  درRadioButton )unchecked  وcheked(حالت
.می شود
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!");
}
}
});

 فراخوانی می شودonCheckedChanged()  انتخاب می شود متدRadioButton زمانی که
.انتخاب شده است یا خیرRadioButton  می توان تشخیص دادکه آیاisChecked()سپس توسط
 پارامتر می باشد که به وسیله آن می توانتشخیص داد ه کدام0  دارایonCheckedChanged() و متد
.انتخاب شه استRadioButton
 می باشدCheckBox. دقیقا شبیهToggleButton
) نماییدregister(ها شماباید رویدا های مربوط به آنها را ثبتView در نتیجه برای تشخیص رویداد های
 این می باشد که شما.. وbutton ها ی مانندView یک را دیگر برای تعیین رویداد های مربوط به
. را تنظیم نماییدonClickصفت
<Button android:id=”@+id/btnSave”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:text=”@string/save”
android:onClick=”btnSaved_clicked”/>

ی مورد نظر کلیک شدچهView  می توانید تنظیم کنید زمانی که بر رویandroid:onClickبا این صفت
 نوع داشته باشدView متدی اجرا شود با توجه کرد که متد موردنظر باید یک پارامتر از
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
 به عنوان مثال زمانی که کاری در. برای نمایش کار های در حال انجام استفاده می شودProgressBar از
 استفاده می شو مثلا زمانی که شما درحالProgress Bar درحال انجان شدن میباشد ازBackGround
 برای اینView  بهترین.دانلودیک فایل از اینترنت میباشد می خواهید وضعیت دانلود را به کار بر نمایش دهید
. میباشد درمثال زیرتوضیح می دهیم که چگونه این کار انجام می شودPogress Bar کار استفاه از

 ایجادکنیدBasicViews۷. پروژه جدیدی به عنوان
 را به صورت زیر تغیر دهیدmain.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>

 به صورت زیر تغییر دهیدmainActivity.java 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);
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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 اجراشودF11 کلید

160

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

توضیحات
به طورپیش فرض ظاهر  Progress barمانند شکل بالادر حالت ( cyclic animation )modeمیباشد این
شکل برای کارهای که زمان کامل شدن مشخصی ندارند مناسب می باشد مثلازمانی که شما داده های برای وب
سرویس ارسال می کنیدومنتظرهستید که سرور پاسخ آن را بدهید
اگر شما به طور ساده یک عنصر > <ProgressBarدرفایل  main.xmlقرار دهید نتیجه آن به صورت آیکن
 spinning iconکه در حال ادامه دان می باشد .وزمانی که کار تکمیل شده متوفق می شود.
کدی که در فایل جاوا اضافه کردید نشان می دهد که شماچگونه یک threadرا در BackGroundهمراه باکار
های دیگر اجرا کنید .برای اینکار شما از کلاس Threadهمراه باشی  Runnableاستفاده میکنید متد )(Run
باعث میشود که Threadاجرا شود .و در درون این متد کاری که می خواهید همزمان ()simulateبا
دیگرکارهااجرا شود قرار می دهید زمانی که تمام شد با شی

 Handlerبه Threadاعلام می کنید که

 ProgressBar:را ازبیین 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 میView.GONE  آن بهVisibility  با تنظیم خصوصیتProgressBar زمانی که کار تمام شد
 این می باشد کهGONE وINVISIBLE تفاوت بین.کنید تا دیگر نمایش داده نشود و مخفی شود
Gone  درحالیه.را آزاد نمیکندActivity  به صورت عادی مخفی می کند وفضا گرفته شده درINVISIBLE
ProgressBar  حذف می کند و فضای گرفته شه را توسطActivity را ازProgressBar به صورت کامل
.راآزاد می شود

.تغیر دادProgressBar در زیر نمایش می دهیم که چگونه می توان ظاهر
 به صورت زیر تغییر دهیدmain.xml  فایلBasicViews0 در پروژه
<?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” />
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</LinearLayout>

 به صورت زیر تغییر دهیدBasicViews0Activity.javaو 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 کنیدF11 برنامه را با

 راstyle به صورت افقی صفتProgressBar براي نمایش دادن
@ تنظیم کنیدandroid:style/Widget.ProgressBar.Horizontal”
<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 کنیدinteger  را فراخوانی و مقدارsetProgress() برای نمایش روند تکمیل شدن متد
public void run() {
progressBar.setProgress(progressStatus);
}
});

)setMax() تنظیم کرده اید(با متد122  را تاProgressBar دراین مثال شما محدوده
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 باشد روال تکمیل شدن نمایش داده می شود درغیر122  کمتر ازprogressStatus بنابر این تازمانی که
.  می رود و دیگر نمایش داده نمی شودStop  به حالتProgressBar اینصورت
 می دهید شما می توانید در کنار آن از موارد زیر استفادهProgres Bar که بهhorizontal علاوه بر استایل
.کنید
➤ Widget.ProgressBar.Horizontal
➤ Widget.ProgressBar.Small
➤ Widget.ProgressBar.Large
➤ Widget.ProgressBar.Inverse
➤ Widget.ProgressBar.Small.Inverse
➤ Widget.ProgressBar.Large.Inverse

AutoCompleteTextView
 است) با این تفاوت کهEditText, ی ازsubClass  میباشد(در حقیقتEditText  دقیقا شبیهAutoCompleteTextView
 تا بتواند متن.زمانی که کاربر در حال تایپ کرردن می باشد لیستی از موارد پیشنهادی را با کاربر نمایش دهید
.را سریعتر وارد نمایید
.در مثال زیر را موارد گفته شده را شرح می دهیم
 ایجادکنیدBasicViews5. یک پروژه جدید به نام
.به صورت زیر تغیر دهید

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>

جاوا دستواراتزیر را وارد نمایید

BasicViews8Activity.java

و در فایل

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);
}
}

. متنی راوارد نمایید. برنامه را اجرا کنیدF11 با زدن
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توضیحات
 که لیست اسامی رئیس جمهور ها را شامل می شودString  یک آرایه از نوعMainActivityابتدادر 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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;}

شی  ArrayAdapterارایه از  stringرا که می خواهید در  AutoCompleteTextView.نمایش دهیدمدیریت می کند .در
این مثال شما نحوه ای نمایش در  AutoCompleteTextView.به حالت  simple_dropdown_item_1lineتنظیم
کرده اید
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
;)android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, presidents

متد

)(setThreshold

تعداد کاراکتر های که کاربر باید وارکند که بعد از آن مواردپیشنهادی نمایش دا ده شودرا

مشخص می کند.
;)textView.setThreshold(3

سپس موارد پیشنهادی در

AutoCompleteTextView

توسط شی

ArrayAdapter

به  AutoCompleteTextViewداده می شود
;)textView.setAdapter(adapter

PICKER VIEWS
یکی از کارهای رایجی که شما در برنامه های کاربری موبایل با آن سر وکاردارید انتخاب زمان وتاریخ می باشد.
اندروید این موارد را با

TimePicker and DatePicker

به شما نمایش می دهد

در زیر بامثال این موارد را شرح می دهیم

TimePicker
به شما این امکان را می دهد که یک زمان را در طول روز انتخاب کنیدکه می تواند در دوحات 01ساعته یا
am/pmباشد.
پروژه جدیدی را به
فایل

main.xml

نامBasicViews4.

ایجادکنید

رابه صورت زیر تغییر دهید

>?"<?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>

.اجراکنیدF11 پروژه راانتخاب وباکلید
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.  را به صورت زیر تغییر دهیدBasicViews1Activity.java فایل
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 کنیدI am all set!”

Buton برنامه رااجرا کنید وبر روی
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توضیحات
 TimePickerیک uiاستاندارد برای این که کاربر ان زمان را تنظیم کنند نمایش می دهد
به

طور پیش فرض حالت

نمایشAM/PM

می باشد

برای تغییر آن به صورت 01ساعته از متد

)setIs25HourView(trueاستفاده کنید

برای برگراندن زمان تنظیم شده از متد های )( getCurrentHour() and getCurrentMinuteاستفاده می شود.

{ )public void onClick(View view
Toast.makeText(getBaseContext(),
"Time selected:" +
timePicker.getCurrentHour() +
":" + timePicker.getCurrentMinute(),
;)(Toast.LENGTH_SHORT).show
}

نکته:توجه کنيدکه

متد)(getCurrentHour

هميشه مقداری بر اساس حالت  24ساعته بر می گرداند یعنی مقداری بين 0تا 23
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 نمایشdialog window  اما بهتراست که در یک. نمایش دهیمactivity اگر چه شما می توانید را دریک
.را اشغال نمی کندactivity دهیم زمانی که زمان تنظیم شده دیگر نمایش داده نمی شودوهمچنین فضای
.در زیر آن را شرح می دهیم

به صورت زیرتغیر دهید

BasicViews1Activity.java

 رفته وفایلBasicViews1 به 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();
}
}

بارگزاری می شود دیالوگ نمایش داده می شود حالا بر روی دکمهActivity برنامه را اجرا کنید زمانی که
کلیک کنیدset
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توضیحات
 منحصر به فرد برای آنID  که یک. فرخوانی می کندshowDialog()  شمامتدDialog Widow برای نمایش
.ارسال می کنید که به وسیله آن منبع فراخوانی کنند را تشخیص می دهیم
showDialog(TIME_DIALOG_ID);

. نیز فراخوانی می شودonCreateDialog() فراخوانی می شود متدshowDialog()زمانی 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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}

وHour مقدار, جاری را به آن فرستادیدcontext,  ایجادکردیدکهTimePickerDialog در اینجا شما یک شی از کلاس
راfalse ساعته نمایش داده شود که پارامتر01 را مقدار دهی کرده اید همچنین می خواهیم در قالبminute
به آن ارسال کرده ایم
 فراخوانی می شودonTimeSet()  کلید می شود متدSet زمانی که بر روی دکمه
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
 می باشد استفاده از آن شما راراقادر می سازتاریخ مشخصی راانتخاب کنیدDatePicker.  شبیهView این
.در مثال زیر آن ر ا شرح می دهیم
. را به صورت زیر تغییر دهیدmain.xml  فایلBasicViews1 در پروژه
<?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>

 برودlandscape  رافشار دهید تابه حالتCTRL+F11  را بزنیدتابرنامه اجرا شود سپسF11

 به صورت زیر تغییر دهیدBasicViews1Activity.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();
}
}

. تا تاریخ تنظیم شده نمایش داده شودi am all set برنامه را اجراکنیدسپس با کلیک بر روی دکمه
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توضیحات
 برای بدست آوردن سالgetMonth(), getDayOfMonth(), and getYear()  شما می تواند از متد هایTimePicker, همانند
.ماه و روز استفاده کنید
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();
}

 و همین طور تا ماه آخرFebruary,  را برای ماه1  وJanuary, صتتفر را برای ماه

getMonth()

نکته اینجا استتت که متد

را به آن اضافه کنید1 ادامه پیدا می کند برای همین شما باید مقدار
. استفاده کنیدDialog شما می توانیدآن را به صورتDatePicker  همانندTimePicker,
در مثال زیر آن راشرح می دهیم
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. به صورت زیر تغییر دهیدBasicViews1Activity.java  را بازکرده وفایلBasicViews1 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();
}
}

 نمایش داده می شودDatePicker  بارگزاری میشودActivity اجرا کنید زمانی کهF11 برنامه را با
را بزنیدsetشما می توانید تاریخ را تنظیم کنید و دکمه
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توضیحات
فرخوانی می شود

onDateSet()

کارمی یکند زمانی که تاریخ تنظیم می شود متد

TimePicker.

 دقیقا شبیهDatePicker

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

متغیر8 Dialog توجه کنید که شماقبل از نمایش

yr, month, and day

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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 یک خطای زمان اجرا رخ میDatePickerDialog اگر این کار را انجام ندهید در زمان ایجاد شی از کلاس
 دهدshould be >= start and <= end”)

ها برای نمایش لیست های طولانیLIST VIEW استفاده از
 نوع از0  در اندروید.ی میباشند که به شما امکان نمایش لیستی از آیتم هارا می دهدView هاlistView
. در ادامه هر کدام رابامثال شرح می دهیم. ListView and SpinnerView:ها وجود داردListView

ListView
. ایتم ها رابه صورت عمودی و با امکان اسکرول کردن نمایش می دهدListiew
. ایجاد کنیدBasicViews3. یک پروژه جدید به نام
رابه صورت زیر تغییر دهید

asicViews2Activity.java

فایل

package com.MehrdadJavidi.BasicViews1;

import
import
import
import
import
import

android.app.ListActivity;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.widget.ArrayAdapter;
android.widget.ListView;
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
}
}

برنامه رااجرا کنید ویک ایتم از لیست انتخاب کنید

توضیحات
اولین چیزی که بایدتوجه کنید این است که کلاس

BasicViews2Activity

از کلاس پایه  ListActivityمشتق

()extendشده است.
 ListActivityاز کلاس پایه Activityمشتق شده است و ListActivityیک لیست از آیتم ها را که به
وسیله دادن منبع داده ( )Data Sourceبه آن داده می شود نمایش میدهد.همچنین باید بدانید که نیاز به
تغییر فایلmain.xml

که شامل یک  ListViewنمی باشد کلاس ListActivityخودش دارای یک
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 رافراخوانیsetContentView()  متدonCreate()  در نتیجه شما نیاز ندارید که در متد.میباشدListView
. به آن اختصاص بدهیدmain.xml  را که فایلUi و
//---no need to call this--//setContentView(R.layout.main);

. استفاده می کنیدlistiew را برای نمایش داده های درsetListAdapter() شما متد

در متد

onCreate()

setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, presidents));

.زمانی که بر روی یک آیتم کلیک می شودفراخوانی میشود

متد

onListItemClick()

public void onListItemClick(
ListView parent, View v, int position, long id)
{
Toast.makeText(this,
"You have selected " + presidents[position],
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

.نمایش می دهیدToast سپس شما نام رئیس جمهور را با کلاس
 اضافه نماییدBasicViews2Activity.java رفته و دستوارت زیر را به فایل

BasicViews2پروژه

به

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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شما می توانی هرآیتم راانتخاب نمایید

توضیحات
شما بابرنامه نویسی به یک شی  ListViewاشاره می کنید ,ومتد)( getListViewرا استفاه می کنید که
 list viewمربوط به  ListActivityرا بر می گراند ودر شی  ListViewقرار می دهد.شمابا برنامه نویسی
می توانیدرفتار  ListViewراتغیر .دهید با متد)( setChoiceModeتعیین می کنیدکه در کدام حالت قرار
گیرد که شما با دادن  ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLEبه آن امکان انتخاب چندآیتم را
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);

 شما می توانید با متد.بدهیدlistView را بهFilter بسیار جالب است که شما می توانید امکان
زمانی در لیست شروع به تایپ کردن می کنید انهای که با. اینکار را انجا م دهیدsetTextFilterEnabled()
.متن تایپ شده برابر میباشد را فیلتر می کند
lstView.setTextFilterEnabled(true);

 در.درمثال قبل شماه مشاهده می کنید که لیست اسامی "رئیس جمهور ها " در یک آرایه ذخیره کردهایم
 بخوانیدstrings.xml برنامه های واقعی شما باید داده ها را از دیتابیس یا از فایل
شرح می دهیم
 می باشد به شکل زیرres/valuesرا که درمسیر

strings.xml

strings.xml

در زیر مثالی را با

 را که اخیرا ایجاد کره اید در فایلBasicViews2پروژه
تغییر دهید

<?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 دهیدBasicViews2Activity.java فایل
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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اجرا کنیدf11 برنامه را با

توضیحات
 را در فایل ذخیره کرده ایمstrings.xml ما ابتدا اسامی رئیس جمهور
. را بدست آوریدgetResources()شما می توانید آن را با متد
presidents =
getResources().getStringArray(R.array.presidents_array);

. بدست آوریدgetResources() با متدstring.xml به طور کلی شما می توانید منابع ذخیره شده درفایل

.را تشخیص دهیدLsitView در مثلا زیر به شما شرح می دهیم که چگونه می توانید داده های انتخاب شده در
.و در آخر هم آنهای که انتخاب شده اند را مشاهده کنید
به پروژهBasicViews2 رفته و فایلmain.xml .به صورت زیر تغیرر دهید

<?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>

. به صورت زیر تغییر دهیدBasicViews2Activity.java فایل
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();
}
}

 کلیکShow selected items سپس ایتم ها ی را از لیست انتخاب کنید سپس بر روی دکمه.برنامه رااجرا کنید
.منید

توضیحات
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در مثلا های قبلی مشاهده کردید ایتم های در خود  actibviyنمایش می ادیم و نیاز به اضافه کردن عنصر
><ListView

به فایل main.xmlنمی باشد در مثال می بینید که  listViewقسمتی از  activityمی باشد و نیاز

داریم عنصر> <ListViewاضافه کنیم.
<ListView
"android:id="@+id/android:list
"android:layout_width="wrap_content
>android:layout_height="wrap_content" /

سپس  uiمربوط به  activityرا بااستفاده از)( setContentViewبه آن می دهیم.
;)setContentView(R.layout.main

برای پیدا این که کدام عناصر در  ListViewانتخاب شده است .از متد)( isItemCheckedاستفاده می کنیم.
{ )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

مقدار ایتم انتخاب شده را بر اساس مکان داده شده بر می گر داند می گرداند

Spinner View
Spinner Viewبرای نمایش لیستی ار آیتم ها در یک  activityاستفاده می شودزمانی های وجود دراد که
شمامی خواهید که لیستی ار ایتم های نمایش دهید ولی نمی خواهید مانند  List Viewکل فضای صفحه را
در برگیرد در این موارد از استفاده  SpinnerView.می شود.

SpinnerView

درهر لحضه فقط یک آیتم از لیست را

نمایش می دهد.
در زیر SpinnerViewرا با یک مثال شرح می دهیم.
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 کنیدBasicViews۶. پروژه جدیدبه نام ایجاد
. را بهصورت زیر تغییر دهیدmain.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" >
<Spinner
android:id="@+id/spinner1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:drawSelectorOnTop="true" />
</LinearLayout>

. را بهصورت زیر تغییر دهیدstring.xml و 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>

 بهصورت زیر تغییر دهیدMaionActivity.javaوفایلء
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 کنیدSpinnerViewاجرا کنید و سپس بر رویF1 برنامه را بازدن
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دقیقا شبیه ListView.می باشد و با یک متد اضافی به نام )( onNothingSelectedکه شماباید به کار ببرید
این متد زمانی که دکمه  back buttonزده می شود اجرا می شود.زمانی که لیست ایتم ها نمایش داده می شود و
شما ایتمی را انتخاب نمی کنید.

به جای نمایش آیتم ها در

ArrayAdapter

به عنوان یک لیست ساده شما شما می توانید آن ها به صورت

radio

 buttonsنمایش دهید برای این کار شما پارامتر  ArrayAdapterرا به صورت زیر تغییر دهید
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
;)android.R.layout.simple_list_item_single_choice, presidents
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SPECIALIZED FRAGMENTS
در فصل دوم شما با  Fragmetnها و ویژگی های آنها اشنا شده اید و یاد گرفتید که Fragmentها از
نسخه اندروبد  8.1به بعد ارائه شده است .به استفاده از  Fragmentها شما می توانید uiخود به استفاده از
 rearrangingکردن Fragmentها درون  activityبه به صورت دلخواه ( )customizeدر آورد .شما قادر می
سازد شما برنامه ی که بر روی دستگاه های مختلف به اندازه های مختلف صفحه نمایش اجرا شود را ایجاد کنید
.
شمایاد گرفتید که  Fragmetها درواقع activityهای کوچکی()mini-activities

هستند که که چرخه

زندگی( )Life Cycleخودشان را دارند.
برای ایجاد یک  Fragmetشمایک کلاس که از کلاس پایه  Fragmentمشتق شده است نیاز دارید.
در کنار کلاس پایه  Fragmentشما می توانید از زیر کلاس ()subClassهای دیگر کلاس Fragmentبرای ایجاد
یک  Fragmentخاص ( )specialized fragmentsاستفاده کنید.
در ادامه  8زیرکلاس (Fragment )SubClassرا شرح می هیم:
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ListFragment, DialogFragment, and PreferenceFragment.

ListFragment
 می باشد لیستی از ایتم ها را از یک منبعListView,  می باشد که شامل یکFragment یکListFragment
 را نمایش می دهدCursor.  یا یکArray ) مانندData Source ( داده
شاملFragment زمان های وجودداردکه که شما می خواهیدیک.ها بسیار مفید می باشندListFragment
دیگر جزئیات مربوط به ایتم انتخاب شده باشد را نمایش دهید که برایFragmet لیستی از داه های باشد و
استفاده می کنیمListFragmet نمایش داده های از
 ایجاد کنیدListFragmentExample. پروژه جدیدی بانام

. را به صورت زیر تغییر دهیدmain.xml فایل
<?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” />

. ایجاد کنید وآنرا به صورت زیر تغییر دهیدres/layout در مسیرfragment1.xml  با نامXml 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>

 ایجاد کنیدFragment1. یک فایل جاوا با نا م
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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برانامه را با کلید F11اجرا کنید

شکل زیر که لیست را نمایش می دهد که شامل نام رئیس جمهور های آمریکا می باشد
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بر روی یک ایتم از ListViewکلیک نمایید .پیغامی به شما نمایش می دهد.
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توضیحات
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 می باشدListView ایجادکردید که دارای یک عنصرXml درابتدا شما 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"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:drawSelectorOnTop="false"/>
</LinearLayout>
<?

. (ارث بری کند)مشتق شودListFragment کلاس مورد نظرباید از کلاسListFragment برای ایجاد یک
public class Fragment1 extends ListFragment {

.سپس یک آرایه از نام رئیس جمهور ها را تعریف کردید
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 کردیدListView  را که مربوطsetListAdapter()  شما متدonCreate() در رویداد
 در این مثال.نمایش داده شود را مدیریت می کندlistView  آرایه که می خواهید درArrayAdapter شی
 تنظیم کرده ایدsimple_list_item_1شما نحوه ای نمایش عناصر را در حالت
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(getActivity(),
android.R.layout.simple_list_item_1, presidents));
}

.انتخای شد اجرا می شودListView  زمانی که ایتمی ازonListItemClick()متد
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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 ایدActivity  برایFragment در 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
هاdialog fragment .  میباشدdialog fragment  های که شما می توانیدتعرف کنیدFragmetn یکی دیگراز از
و زمانی های کاربرد دارد که شما می خواهید قبل از اجرای یک عملیات.قرار می گیردactivity در بالا تر از
.  و سپس عملیات موردنظر اجرا شود.نظر کاربر و پاسخ کاربر را را دریافت کنید
 مشتق شود(ارث بری کندDialogFragment ها باید کلاس مورد نظر از کلاس پایهDialog Fragmet با استفاده از
)  شودExtend
.در ادامه آن را با یک مثال شرح می دهیم

. ایجاد کنیدDialogFragmentExample. پروژه جدیدی به نام
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. ایجاد کنیدFragment1. یک فایل جاوا به نام
.دستورات زیر را بهصورت زیر وارد نمایید
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();
}
}

.به صورت زیر تغیر دهید

mainActivity.java

و 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");
}
}

 اجراکنیدF11 برنامه را با
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توضیحات
برای ساخت  DialogFragmentاولین کاری که باید انجام دهید .باید کلاسی تعرفکنیدکه از کلاس
DialogFragment

مشتق شده باشد.
}{ public class Fragment1 extends DialogFragment
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 که یک پیام را با دکمه. می باشدDialogWindows که یک. کرده ایدalert dialog در این مثال شما یک ایجاد
. تعریف کرده ایمnewInstance()یک متد

Fragment1

 درون کلاس.های تعیین شده به شما نمایشد می دهد

static Fragment1 newInstance(String title) {
Fragment1 fragment = new Fragment1();
Bundle args = new Bundle();
args.putString("title", title);
fragment.setArguments(args);
return fragment;
}

 در انجا هم یک پارامتر. راایجادکنیدFragment  به شما اجازه می هید یک نمونه جدید ازnewInstance()متد د
مربوطه در یک شیTitle . را دریافت میکندdialog Fragmetn  مر بوط بهTitle ورودی برای تعیین
 را تعرفonCreateDialog() در مرحله بعد شما یک متد. ذخیره میشود که بعدا مورداستفاده قرار می گیریدBundle
. تعرف می شودonCreateView(): و قبل از

onCreate()

کرده اید که بعد از متد

@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 کردیدok , Cancel  با دو دکمهalert dialog در اینجا شما یک
. را فراخوانی می کنیدshow()سپس متد.برای نمایش آن شما ابتدا یک نمونه از آن ایجاد می کنید
Fragment1 dialogFragment = Fragment1.newInstance(
"Are you sure you want to do this?");
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;)"dialogFragment.show(getFragmentManager(), "dialog

همچنین شما دومتد )( doPositiveClick() and doNegativeClickرااستفاده کره اید .که زمانی که بر روی دکمه های ok
, Cncelکلیک کریم اجرا شوند.
{ )(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
برنامه های اندروید عموما قسمتی را برای ذخیر ه سازی
تنظیمات شخصی کاربر فراهم میاورند.
به عنوان مثال ممکن است به
را با  loginکردن را بدهید
توانید دسترسی داشته باشد.
در اندروید برای ذخیره این
برای نمایش داده هاو یرایش
باالتر شما میتوانید ازکالس

کاربر امکان دسترسی به منابع
تعیین کنید به چه منابعی می
بایید این اطالعات ذخیره شود.
موارد میتواندی از PreferenceActivity
استفاده کنید .در اندروید  3و
 PreferenceFragmentاستفاده کنید

پروژه جدیدی به نام  PreferenceFragmentExample.ایجادکنید .فولدری به نام  xmlرا در مسیر  resایجاد کنید
سپس فایلی به نام در آن  preferences.xmlایجادکنید
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 دستورات زیر راوارد کنیدpreferences.xml در یک فایل
<?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"

318

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

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>

. ایجاکنیدFragment1. یک کلاس جاوا به نام
.دستوارت زیر را در آن وارد نمایید
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);
}
}

. زیر تغییر دهیدmainActivity.java فایل 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 نماییدF11 برنامه را با زدن

 کلیک می کنیدEdit Text زمانی که بر روی
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زمانی که بر روی  Second Preference Screenکلیک می کنید

301
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

توضیحات
کنیدpreferences به نام ایجادxml  در برنامه اندروید شما باید ابتدا یک فایلpreferencesبرا ی استفاه از
 به شما اجازه می دهد آنواع که ایتم های کهxml  فایل. راتعریف نمایدXml  هایElement و درون آن انواع
. شود را تعریف کنیدpersist نیاز داربد در برنامه
مشتق شده است را ایجادکنیدPreferenceFragment  شما باید یک کلاس که ازکلاسpreference fragmentبرای ایجاد
public class Fragment1 extends PreferenceFragment {}

. استفاده می کنیدaddPreferencesFromResource()شما از متدpreferences  لودکردن فایلload برای
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
//---load the preferences from an XML file--addPreferencesFromResource(R.xml.preferences);
}

 استفاده می کنیدFragmentTransaction وFragmentManager  شما از کلاسهایpreference fragment برای نمایش
FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();
FragmentTransaction fragmentTransaction =
fragmentManager.beginTransaction();
Fragment1 fragment1 = new Fragment1();
fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, fragment1);
fragmentTransaction.addToBackStack(null);
fragmentTransaction.commit();

 اضافه کنید از این روaddToBackStack()  رابا استفاده ازback stack را بهpreference fragment شما نیازدارید که
کندdismiss ان ها راBack کاربر می توانید را باکلیک بر روی دکمه

کنید

 مشاهدهDDMS را

فایل

شما می توانید

303

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

در فصل  1شما با جزئیات بیشتری آشنای می شوید .و به شما آموزش می دهیم که چگونه می توانیند در فایل
بخوانید و ویرایش کنید

توضیحات
شما یک لیست از تنظیمات کاربر را برای برنامه کاربری ایجاد کردید .شما در ابتا نیاز دارید تا یک
فایل  preferences xmlایجاد کنید شما انوتع داده های که می خواهخدی در برنامه ماندار
گار باشد را تعریف می کنید.
برای ایجاد  Fragmentمخصوص

preference

شما باید ا ز کلاس پایه  PreferenceFragmentمشتق

بگیرید
{ public class Fragment5 extends PreferenceFragment
}

304
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

 استفاده می کنیدaddPreferencesFromResource() شما از

preference

برای لود کردن فایل

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
//---load the preferences from an XML file--addPreferencesFromResource(R.xml.preferences);
}

 استفاده کردیدFragmentTransaction و

FragmentManager

 شما از کلاسactivity در

preference

برای نمایش

FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();
FragmentTransaction fragmentTransaction =
fragmentManager.beginTransaction();
Fragment5 fragment5 = new Fragment5();
fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, fragment5);
fragmentTransaction.addToBackStack(null);
fragmentTransaction.commit();

:خلاصه
 زیرا امکان این نیست به طور کامل.. های رایج در اندروید را شرح دادیمView در این فصل به طور کلی به
. ها ی اندروید را فرا گرفتیدView  شما پایه واساس. را شرح دهیمview جزئیات هر

تمرین
 قرار دارد؟cheked  در حالتradiobuton در کدنویسی چگونه می توان تشخیص دادکه.0
دسترسی داشت؟

strings.xml

ها ی در فایلstring چگونه می توان به.0

 را که د ر اندروید می توان استفغاده کرد را با توضیحات شرح دهیدspecialized fragment  نام.8
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چیز های که در این فصل فرا گرفتید
مفاهیم کلیدی

عنوان

<TextView
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:text=”@string/hello”

TextView

/>
<Button android:id=”@+id/btnSave”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:text=”Save” />
<ImageButton android:id=”@+id/btnImg5”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:src=”@drawable/icon” />
<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” />
<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 android:id=”@+id/toggle5”
android:layout_width=”wrap_content”
<ProgressBar android:id=”@+id/progressbar”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content” />
<AutoCompleteTextView android:id=”@+id/txtCountries”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content” />
<TimePicker android:id=”@+id/timePicker”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content” />
<DatePicker android:id=”@+id/datePicker”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content” />
<Spinner android:id=”@+id/spinner5”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:drawSelectorOnTop=”true” />
ListFragment, DialogFragment, and PreferenceFragment

Button

ImageButton

EditText

CheckBox

RadioGroup and RadioButton

ToggleButton
ProgressBar

AutoCompleteTextBox

TimePicker

DatePicker

Spinner

Specialized fragment types
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تمام پلیدیها

فصل پنجم

دروغگویی

در خانه ای قرار داده شده و کلید آن

است.

 :امام حسن عسکری (ع)

نمایش عکس ها و منوها با استفاده از  Viewها
در پایان این فصل با موارد زیر آشنا می شوید:
 چگونه با استفاده از  Viewهای Gallery, ImageSwitcher, GridView, ImageView
عکس ها را نمایش دهید.
 چگونه  options menuها و context menusها های را نمایش دهیم
 چگونه زمان را با استفاده از  AnalogClockو  DigitalClockنمایش دهیم.
 چگونه با استفاده از  WebViewمحتوای صفحات وب را نمایش دهیم.
در فصل قبل با بسیاری از Viewها آشنا شدید ویاد گرفتید که چگونه می توان از آن برای  uiبرنامه
استفاده کرد .در این فصل به  viewهای دیگری آشنای می شوید که به شما امکان می دهید  uiهای
بهتری را برای برنامه ایجاد کیند.
به طور ویژه شما  Viewهای را یاد می گیرید که می توانید به کمک آن تصاویر را نمایش داد .همچنین شما
یاد می گیرید که چگونه انواع منو ها  Context Menuو  optionمنو ها را ایجاد کنید و هنمچنین با
 viewهای که با زمان و نمایش صفحات وب کا ر می کنند آشنا می شوید.

استفاده از  Viewها برای نمایش تصاویر
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تا اینجا تمام  Viewهای که استفاده کرده ایم برای نمایش اطلاعات متنی می باشد.
برای نمایش تصاویر شما می توانید از  viewهای ImageView, Gallery, ImageSwitcher,
 GridViewاستفاد کنید.
در بخش های بعدی هر یک را به طور کامل شرح می دهیم.

 Viewهای Galleryو ImageView
 Galleryیک  Viewمباشد که ایتم های را نمایش می دهد(که این ایتم ها عکس هم می می
تواند باشد).
شبیه شکل زیر می باشد (یک گالری می باشد که عکس ها را نمایش میدهد) یک لیست را به
صورت افقی پیمایش می کند

در زیر با یک مثال آن را شرح میدهیم.
پروژه جدیدی به نام  Gallery.در  Eclipse,ایجاد کنید
و موارد زیر را در فایل

main.xml

بنویسید.

>?"<?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>

 راattrs.xml  را انتخاب کنید نام فایلNew-> File  کلیک راست کنید سپres/values برروی فولدر
قرار دهید
. موارد زیر را وارد کنیدattrs.xml در فایل
<?xml version="0.1" encoding="utf-8"?>
<resources>
<declare-styleable name="Gallery0" >
<attr name="android:galleryItemBackground" />
</declare-styleable>
</resources>

 ایجاد کنید مانند شکل زیر... وpic5.png, pic4 یک سری عکس را با نام های
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آنها را بکشید ( )Dragودر فولدر  res/drawable-mdpiرها کنید( )Dropزمانی که رها کردید پیغامی
به شما نمایش داده می شود شما بر روی  OKکلیک کنید.
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 وارد کنیدGalleryActivity.java دستورات زیر را در فایل
package com.MehrdadJavidi.Gallery;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Context;
android.content.res.TypedArray;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.view.ViewGroup;
android.widget.AdapterView;
android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
android.widget.BaseAdapter;
android.widget.Gallery;
android.widget.ImageView;
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
}

}
}

برنامه را با زدن کلید  F11اجرا کنید .مانند شکل زیر  Galleryعکس را نمایش میدهد.
شما می توانید بین تصاویر (به صورت  swipeحرکت جارویی ) حرکت کنید همان طور که می
توانید مشاهده کنید زمانی که برروی عکس کلیک می شود نام عکس نمایش داده می شود.
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شما دستوراتی که با رنگ قرمز مشخص شده در

ImageView,

برای نمایش عکس انتخاب شده در
. اضافه می کنیدGalleryActivity.java فایل

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]);
}
});
}

. اجرا کنید و بر روی عکس کلیک کنیدF11 برنامه را با زدن

توضیحات
. اضافه کردیدMain.xml  را در فالیImageView وGallery  هایview 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" />

 برای نمایش یک سری عکس که به صورت افقیGallery همانطور که قبلا بیان کردیم از
. برای نمایش عکس انتخاب شده استفاده می کنیمImageView .پیمایش می شوند استفاده می کنیم
 به صورت مرتب شده قرارimageIDs لیست از عکس ها را که می خواهیم نمایش دهیم در آرایه
.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
};

 مشتق شده است) که این میتواندBaseAdapter ایجاد کردید(که از کلاس

ImageAdapter

شما یک کلاس

 بهBaseAdapter  را شامل دهد کلاسImageView شود ) که یک سریBind ( داده شودGallery به
) که داده ها را شامل می شود عمل میDataSource ( و منبع دادهAdapterView عنوان پلی بین
.ها شامل موارد زیر می باشند

AdapterView

ListView
GridView
Spinner
Gallery

.کند






 موارد زیر می باشندBaseAdapter ) شده ازsubclasses( و چندین کلاس مشتق
ListAdapter
ArrayAdapter
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CursorAdapter
SpinnerAdapter




. دارای متد های زیر که با رنگ قرمز مشخص شده اند می باشدImageAdapterکلاس
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

 در مکان مشخص را بر می گرداند که در اینجاView  یکgetView() به طور مشخص متد
بر می گرداند

1 ,  برای عکس اول2 (  انتخاب می شود مکان عکس انتخاب شدGallery زمانی که یک عکس از
. نمایش داده می شودimageView ) و عکس را در..... برای عکس دوم و به همین ترتیب
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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 زمانی که یکImageView  همراه با یکGallery در قسمت قبل شرح دادیم که چگونه
سری از عکس های کوچک را نمایش میدهد با انتخاب آنها عکس مورد نظر به صورت بزرگتر در
. نمایش داده میشودImageView
Gallery با این حال زمان های وجود دارد که شما میخواهد که وقتی که عکس مورد نظر را از
انتخاب می کنیم عکس به طور ساده (و ناگهانی ) نمایش داده نشود بلکه می خواهید زمانی که از
 داشته باشد برای این کارشما نیاز دارید که ازanimation یک عکس به عکس دیگر می رود حالت
. حال موارد گفته شده رابا یک مثال شرح میدهیم.استفاده کنید

Gallery

 همراهImageSwitcher

 ایجاد کنیدImageSwitcher. پروژه جدیدی به نام
. را به صورت زیر تغیییر دهیدmain.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>

. را انتخاب کنیدNew->file  کلیک راست کرده سپسres/values بر روی فولدر
.قرار دهید و دستورات زیر وارد در آن بنویسید

attrs.xml

نام فایل

319

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<declare-styleable name="Gallery1">
<attr name="android:galleryItemBackground" />
</declare-styleable>
</resources>

. قرار دهیدres/drawable-mdpiمانند قبل یک سری عکس را در فولدر
 بنویسیدMainActivity.java دستورات زیر را در فایل
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;
}
}
}

. اجرا کنیدF11 برنامه را با

توضیحات
 مشتقActivity,  علاوه بر اینکه از کلاسImageSwitcherActivity اولین نکته در اینجا این ا ست که
استفاده کرد است(برای استفاده

)interface ( ) همچنین از واسطExtend(شده

. ViewFactory
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 باید از واسطImageSwitcher  ) برای استفاده از.استفاده می کنیمimplements از واسط های از کلمه کلیدی
 ایجاد می کنید که درImageSwitcher  های را برای استفاده ازView  استفاده کنیم کهViewFactor
. استفاده کرده ایدmakeView() اینجا شما متد
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;
}

 میImageView.  ایجاد می کند که در اینجاImageSwitcher  برای اضافه کردن بهView این متد یک
.باشد
 بهImageView برای اضافه کردن یک سری

ImageAdapter

 که شما از کلاسGallery مانند مثال قبل

.استفاده کردید در این جا آن را به کار ببید

Gallery

. آن را تتنظیم کرده ایدanimation,  اشاره کرده وImageSwitcher  شما به., onCreate() در متد
 بر روی آن اجراFade و تعیین کرده اید زمانی که بین عکس ها سویچ می کنید انیمیش
.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
}
;)}
}

در این مثال زمانی که عکسی از گالری انتخاب می شود به صورت ” fadingنمایش داده می شود
زمانی که عکسی دیگر انتخاب می شود عکس جاری  fades outمی شود
اگر شما می خواهید انیمیشن از سمت چپ یا راست عکس وارد و خارج شود سعی کنید از
موارد زیر استفاده کنید.
imageSwitcher.setInAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this,
;))android.R.anim.slide_in_left
imageSwitcher.setOutAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this,
;))android.R.anim.slide_out_right

GridView
 GridViewایتم ها را در یک شبکه اسکرول دو بعدی نمایش می دهد .شما می توانید از
 GridViewو  ImageViewبا هم برای نمایش یکسری تصاویر استفده کنیم.

در مثال زیر آن را شرح می دهیم.
یک پروژه جدید به نام ایجاد  Grid.کنید
یک سری عکس را در فولدر  res/drawable-mdpiکپی کنید
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. رابه صورت زیر تغییر دهیدmain.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" >
<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>

. به صورت زیر تغییر دهیدMainActivity.java فایل
package com.MehrdadJavidi.Grid;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Context;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.view.ViewGroup;
android.widget.AdapterView;
android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
android.widget.BaseAdapter;
android.widget.GridView;
android.widget.ImageView;
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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اجرا کنیدF11 برنامه را با

توضیحات
 بایند کنیدGridView  را بهImageAdapter  شما می توانیدImageSwitcher وGallery مانند
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 شودToast انتخاب می شود پیغامی نمایشGridVeiw زمانی که عکس از
 را برای هرgridView  شما می توانید سایز عکس و نحوه ای نمایش آن درgetView() با متد
.عکس تعییر کنید
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;
}

 هاView استفاده از منو ها برای
 اصلیUi منو ها برای نمایش گزینه های اضافه ای که به طو مستقیم نمی توانیم آن را در
. دسته تقسیم می شوند0  منو ها به.نمایش دهیم مناسب می باشد
 جاری به ما نمایش می دهد برای نمایش این منو درactivity  اطلاعتی را در مورد:Options menu
 فشار می دهیدMENU button اندروید شما کلید
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 :Context menuاطلاعاتی را در مورد به یک  Viewخاص در یک  activityرا نمایش میدهد .این
منو در اندروید زما نی که بر روی  Viewرا فشار می دهید(بر روی  Viewچند لحظه کلیک
ی کنید و نگه می دارید).
در شکل زیر یک  option menuرا برای برنامه مرروگر مشاده می کنید زمانی کلید Menu
را فشار میدهید نمایش داده می شود.

در زیر مثالی از  context menuمی باشد زمانی که بر روی یک  Viewرا فشار میدهیم در
اینجا بر روی یک عکس فشار داده ایم
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ایجاد متد های کمک کننده()Helper Methods
قبل از اینکه منو های  optionsو  contextایجاد کنیم شما نیاز دارید  0متد کمک کننده ایجا کنید.
یکی ا ز متد لیست ایتم های که باید در منو های نمایش داده شود ایجاد می کند و دیگری
زمانی که یک گزینه منو انتخاب شده عملیاتی که آن منو باید انجام دهد شود را کنترل می
کند.

پروژه جدیدی به نام  Menus.ایجاد کنید.
فایل را به صورت  MainActivity.javaرا به صورت زیر تغییر دهید
;package com.MehrdadJavidi.Menus
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android.app.Activity;
android.os.Bundle;
android.view.Menu;
android.view.MenuItem;
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,
Toast.LENGTH_LONG)
.show();
return true;
case 1:
Toast.makeText(this,
Toast.LENGTH_LONG)
.show();
return true;
case 0:
Toast.makeText(this,
Toast.LENGTH_LONG)
.show();
return true;
case 6:
Toast.makeText(this,
Toast.LENGTH_LONG)
.show();
return true;
}
return false;
}
}

"You clicked on Item 1",

"You clicked on Item 0",

"You clicked on Item 6",

"You clicked on Item 7",

توضیحات
CreateMenu()  متد. ایجاد کردیمCreateMenu() and MenuChoice() در بالا دو متد به نام های
 برای. دریافت و یک سری از آیتم های منو را به آن اضافه می کندMenu یک پارامتر های ورودی از نوع
 آن را به شیadd()  و سپس با متد. ایجاد کردیدMenuItem اضافه کردن ایتم های منو شما یک نمونه از
. اضافه کردیدMenu
MenuItem mnu1 = menu.add(0, 0, 0, "Item 1");
{
mnu1.setAlphabeticShortcut(‘a’);
mnu1.setIcon(R.drawable.ic_launcher);
}

 پارامتر زیر می باشد1  دارایadd متد
 در صورتی که. – یک شماره منحصر به فرد برای گروهای از ایتم های منو می باشدgroupId 
می خواهیم مشخص کنیم که در یک گروه نیستند از صفر استفاده می کنیم
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– itemId یک شماره منحصر به فرد برای هر آیتم آن می باشد.


-Order

چندین ایتم منو باشد را مشخص می کند

 - Title عنوان منو را مشخص شمی کند.
شما می تواید با متد )( setAlphabeticShortcutیک کلید میانبر برای آیتم های منو در نظر بگیرید
زمانی که کلید مورد نظر از صفحه کلید فشار داده شد ان منو اجرا می شود.
از متد )( setIconبرای تعیین ایکن برای منو استفاده می کنید
متد )( MenuChoiceیک پارامتر از نوع  MenuItemدریافت می کند و بر اساس  IDان مشخص می کند
که کدام ایتم از منو انتخاب شده است و با پیام  Toastمشخص می کند که کدام منو انتخاب شده
است.

Options Menu
حال می خواهیم تغیییر در برنامه بدهیم زمانی که کاربر دکمه  Menuدر دستگاه اندروید را
فشار داد  optionMenuنمایش داده شود.

فایل

MenusActivity.java

به صورت زیر تغییر دهید .و قسمتی که به صورت قرمز مشخص شده ا به آن

اضافه کنید
;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;
}
}

 را فشار می دهید منو نمایشMenu  اجرا کنید زمانیکه کلیدF11برنامه را با فشار دادن
 با. استفاده کنید8 تا1 ) برای اجرا منو هایA-D(_  شما می توانیند از کلید ها.داده می شود
توجه کنید با اینکه کد های برای نمایش آیکن استفاده کرده ایم ایکن های نمایش داده نمی
.شود
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اگر شما کمترین  sdkرا در فایل

AndroidManifest.xml

تغیییر دهید و آن را به  12تغییر دهید زمانی

که برنامه را اجرا می کنیم ایکن ها نمایشداده می شود.
"android:minSdkVersion="10
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برای نمایش  option Menuدر برنامه شما باید متد های
)(onOptionsItemSelected

onCreateOptionsMenu() and

به کار ببرید .متد )( onCreateOptionsMenuزمانی که دکمه  Menuفشار داده می

شود اجرا می گردد که در ایجا شما متد کمک کننده )( CreateMenuبرای ایجاد منو و نمایش استفاده
کرده اید .وزمانی که یک ایتم منو انتخای می شود متد )( onOptionsItemSelectedاجرا می شود که
برای تعیین اینکه کدام منو انتخای شده شما متد کمک کننده )( MenuChoiceاستنفاده کرده ایم.
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 در نسخه های مختلفoption Menu و اخرین نکته ای که باید توجه کرد این است ک
.اندروید به صوت متفاوت نمایش داده می شود

Context Menu
.  ا یجاد و نمایش داده می وشدoption Menu در قسمت قبل مشاهده کر دید که چگونه یک
 موردView  مر بوط بهsetOnCreateContextMenuListener()  باید متدcontext menu حال برای
.نظر را فرا خوانی کنید
. انجام می دهیمButton در مثال زیر ان را برای
 را به صورت زیر تغییر دهیدmain.xml از پروژه قبلی رفته و
<?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>

 ان های که قرمز مشخص شده اضافه کنید.به صورت زیر تغییر دهید

و سپس فایل

MainActivity.java

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
{
mnu1.setAlphabeticShortcut('a');
mnu1.setIcon(R.drawable.ic_launcher);
}
MenuItem mnu2 = menu.add(0, 1, 1, "Item
{
mnu2.setAlphabeticShortcut('b');
mnu2.setIcon(R.drawable.ic_launcher);
}
MenuItem mnu3 = menu.add(0, 2, 2, "Item
{
mnu3.setAlphabeticShortcut('c');
mnu3.setIcon(R.drawable.ic_launcher);
}
MenuItem mnu5 = menu.add(0, 3, 3, "Item
{
mnu5.setAlphabeticShortcut('d');

1");

2");

3");

5");
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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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توجه کنيد که اگر >uses-sdk android:minSdkVersion=”10” /تغيير داده اید به حالت uses-
>sdk android:minSdkVersion=” 14” /بر گر دانده شود

بر نامه را اجرا کنید انگشت خود را بر روی دکمه نگه دارید(در  AVDماوس را نگه دارید)

توضیحات
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 تعیین کرده اید زمانی کهButton  برایsetOnCreateContextMenuListener() در مثال با شما متد
 منو را نمایشCreateMenu() ماوس را برای چند لحظه نگه می دارید این متد اجرا می شود و متد
می دهید و مشابه برنامه قبلا زمانی که یک ایتم از منو انتخای می شود
اجرا می شود و شما در انجا با متد تعیین می کنیم که ک دام ایتم

onContextItemSelected()

انتحاب شده است توجه کنید که کلید های میانبر اجرا کار نمی کنند برای فعال

متد

MenuChoice()

. فراخوانی کنیدMenu  برای شیsetQuertyMode() کردن آن ها شما باید متد
private void CreateMenu(Menu menu)
{

menu.setQwertyMode(true);
MenuItem mnu1 = menu.add(0, 0, 0, "Item
{
mnu1.setAlphabeticShortcut('a');
mnu1.setIcon(R.drawable.ic_launcher);
}
MenuItem mnu2 = menu.add(0, 1, 1, "Item
{
mnu2.setAlphabeticShortcut('b');
mnu2.setIcon(R.drawable.ic_launcher);
}
MenuItem mnu3 = menu.add(0, 2, 2, "Item
{
mnu3.setAlphabeticShortcut('c');
mnu3.setIcon(R.drawable.ic_launcher);
}
MenuItem mnu5 = menu.add(0, 3, 3, "Item
{
mnu5.setAlphabeticShortcut('d');
}
menu.add(0, 5, 5, "Item 0");
menu.add(0, 0, 0, "Item 5");
menu.add(0, 5, 5, "Item 6");
}

1");

2");

3");

5");

. ها پرکاربردView بعضی دیگر از
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 های دیگر که برنامه کاربردی را جذاب میView  ها گفته شده شما می توانید ازViewعلاوه بر
WebView وAnalogClock, DigitalClock, کند استفاده نمایید که نمونه ای از انها
.میباشد که هر کدام در ادامه شرح می دهیم

DigitalClock Views وAnalogClock
.یک ساعت را به دو عقربه ساعت شماره و دقیقه شمار نمایش می دهد
 هر دو فقط ساعت سیستم را.ساعت را با اعداد نمایش می دهد

AnalogClock

AnalogClock

 با نامView

 بر خلافDigitalClock و

 ها اTime Zone  به شما اجازه نمی دهند ساعت کشور خاصی یا دیگر.نمایش می دهند
ی خودView  با این حال اگه شما می خواهید ساعت خاصی را نمایش دهید با.تعیین کنید
.را بسازید
. ایجاد کنیدclock پروژه جدیدی به نام
 تعیینmain.xml  شما می توانید به طو مستقیم آن درAnalogClock and DigitalClock برای 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>

. اجرا کنیدF11 برنامه را با
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WebView
شما را قادر می سازد تا یک مرورگر  web browserدر  activityبرنامه اضافه کنید.
این بسیار مفید می باشد اگر شما نیاز دارید که محتوای برخی صفحات وب را در برنامه نمایش
دهید
در مثال زیر آن را شرح مید هیم.
پروژه جدیدی به نام  WebView.ایجاد کنید
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.به صورت زیر تغییر دهید

main.xml

فایل

mainActivity.java

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>

به صورت زیر تغیبر دهید
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");
}
}

) زیر وارد کنید(با رنگ قرمز مشخص شده استpermission: , AndroidManifest.xml در فایل
<?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" >
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<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>

. آدرس مشخص شده نمایش داده می شود.برنامه را اجرا کنید
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توضیحات
 WebViewیک صفحه وب  web pageرا با متد )( loadUrlبار گزاری

load

می کند

(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

برای نمایش کنتر های بزرگنمایی و گوچک نماییی که به قبل ساخته شده است شما می توانید
از متد )( setBuiltInZoomControlsاستفاد ه کنید .برای ا این کار شما باید  WebSettingsرا از دریافت
کنید( )getسپس متد )( setBuiltInZoomControlsرا فراخوانی کنید
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WebSettings webSettings = wv.getSettings();
webSettings.setBuiltInZoomControls(true);

 ادرس سایتactivity بعضی مواقع زمانی که شما ادرس سایت را وارد می کنیم در بالای
نمایش داده می شود
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 استفاده کنید و متدWebViewClient برای جلوگیری از شما باید از کلاس
 کنیدoverride
.مثال قبل را به صورت زیر تغییر می دهیم

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);
}
}
}

. اجرا کنیدF11 برنامه را با
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 درloadDataWithBaseURL()  را هم با استفاده از متدHtml شما همچنین می توانید دستورات
 نمایش دهیدwebView
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);
}
}
}

360

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

باشد شما می توانید با

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

 در فایی در فولدرhtml نحوه دیگری هم وجود دارد اگر دستوارت

assets

نمایش دهید

متد

loadUrl()

WebView wv = (WebView) findViewById(R.id.webview1);
wv.loadUrl("file:///android_asset/Index.html");
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خلاصه
در این فصل شما با انواع  Viewهای که عکس را نمایش میدادند آشنا شده اید ماننده .

Gallery,

 ImageView, ImageSwitcher, and GridViewهمچنین تفاوت بین  options menus and context menusآشنا شده اید و
نحوه ای استفاده از آن در برنامه آشنا شدید.
وهمچنین شما با  AnalogClock and DigitalClockآشنا شدید که ساعت جاری سیستم را به صورت
گرافیکی به شمتا نمایش می دهد.
همچنین با  WebView,آشنا شدید که صفحات وب را نمایش میدهد.

تمرینات
 .1هدف از ImageSwitcherچیست؟
 .0نام متد های که لازم داریم  overrideکنیم تا

options menu

نمایش دهیم چیست؟

 .8نام متد های که لازم داریم  overrideکنیم تا context menuنمایش دهیم چیست؟
 .1چگونه می توانیم از آمدن آدرس سایت در  TitleBar actityبرنامه جلوگیری کنیم.

چیز های که شما در این فصل باید یاد گرفته اید
مفاهیم کلیدی

عنوان
استفاده از Gallery

عکس ها را به صورت افقی نمایش می دهد
<Gallery
”android:id=”@+id/gallery0
”android:layout_width=”fill_parent
>android:layout_height=”wrap_content” /
<ImageView
”android:id=”@+id/image0
”android:layout_width=”311px

Gallery

ImageView
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android:layout_height=”151px”
android:scaleType=”fitXY” />

زمانی که بین عکس ها حرکت می کنیم له
آن ها افکت داده می شود

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” />

ImageSwitcher

ایتم ها را به صورت شبکه د بعدی نمایش
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
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content” />
<DigitalClock
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content” />
<WebView android:id=”@+id/webview0”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content” />

GridView

AnalogClock

DigitalClock

WebView
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قلب خود را از کینه دیگران پاک کن ،تا قلب آنها از
کینه تو پاک شود

فصل ششم

امام علی علیه السلام

ماندگاری داده ها
()Data Persistence
در انتهای فصل با موارد زیر آشنامی شوید:
 چگونه با  SharedPreferencesیک نوع داده ای ساده را ذخیره کنید
 کاربران را قادر می سازید تا داده های preferencesرا با کلاس PreferenceActivityتغییر دهید
 یاد می گیرید که چگونه از یک فایل بخوانید و در آن بنویسید
 یک دیتابیس  SQLiteایجاد و از آن استفاده می کنید
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در پایان این فصل یاد می گیرید که چگونه داده های ماندگار را در برنامه های کاربری خود
استفاده کنید .ماندگاری داده های یک از مهمتربن مباحث در تولید برنامه های کاربردی می
باشد .که کاربران را قادر می سازد از داده های ذخیره شده مجددا استفاده کنند.
در اندروید  :سه روش برای ذخیر ه سازی داده به صورت ماندگار وجود دارد :
 یک مکانیز به نام  shared preferencesوجود دارد که برای ذخیره سازی داده های کوچک
استفاده می شود.
 ذخیره سازی بر روی فایل ها (که روش قدیمی است)
 سیستم مدیریت یکپارچه پایگاه داده که اندروید توسط پایگاه داده SQLiteپشتیبانی می
شود
این روش های که در این فصل شرح میدهیم برای ذخیره سازی داد های محلی برای برنامه
کاربردی می باشد  .در فصل بعد به شما یاد میدهیم که چگونه داده های مشترک بین برنامه
استفاده کنید.

ذخیره و بازیابی تنظیمات كاربر()Preferences
اندروید یک شی  SharedPreferencesبه نام فراهم آورده که به شما امکان می دهد .داده های کوچک
برنامه کاربردی را ذخیره کنید.
به عنوان مثال ممکن برنامه شما ممکن امکاناتی به کاربر بدهد تا اندازه متن و نوع فونت و
رنگ متن را برای خود تنظیم کنید در این مواقع شما نیاز دارید تا این تنظیمات ذخیره شود تا
برنامه طبق تنظیمات انجام شده برای کاربر نمایش داده شود شما می توانید این تنظیمات را در
یک فایل ذخیره کنید اما روال ذخیره و بازیابی داده ها از فایل مانند خواندن و نوشتن در فایل
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برای داده های این چنین معمول نمی باشد .روش دیگر هم ذخیره در دیتابیس می باشد که
هردو روش از نقطه نظر توسعه و کارایی زمان اجرای برنامه بدرد نمی خورند.
شما می توانید از  SharedPreferencesاستفاده کنید .زمانی که داده های شما به صورت

) name/valueنام .

مقدار ( می باشد یعنی برای داده یک نام داده و سپس توسط همان نام داده را باز یابی کنید شما
می توانید از استفاده  SharedPreferencesکنید که هر دو  name/valueبرای شما در یک فایل Xml
ذخیره می شود.

دسترسی به تنظیمات کاربر ( )Preferencesبا استفاده از یک
Activity
در مثال زیر شما یاد می گیرید که چگونه با شی  SharedPreferencesداده ها برنامه را ذخیره و
همچنین چگونه داده ها را به بازیابی و تغییر دهید

پروژه جدیدی به نام

UsingPreferences.

فولدر جدیدی به نام  xml.در فولدر

ایجاد کنید
res

ایجاد کنید در فولدر ایجاد فایل جدیدی به نام ایجاد

 myapppreferences.xmlکنید محتوای فایل

myapppreferences.xml

داده زیر وارد کنید
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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>

 ایجاد کنید محتوای فایلAppPreferenceActivity  فایل کلاس جدیدی به نامpackage name درزیر
 را به صورت زیر قرار دهیدAppPreferenceActivity.java
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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);
}
}

 جدید وارد نماییدentry  یکAppPreferenceActivity  برایAndroidManifest.xml در 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>

 به صورت زیر تغییر دهیدmain.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" >
<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>

به صورت زیر تغییر دهید

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);
}

 کلیک کنید پنجرهLoad Preferences Screen  اجرا کنید بر روی دکمهF11 برنامه را با
 می کنیدpreferences screenمشاهده

 تغییرUnChecked  وCheaked  های کلیک کنید آن های به حاتcheckbox
. را تغییر دهیدeditText در دیالوگ باز شده محتوای.  کلیک کنیدeditText وبروی.دهید
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بروی روی  Ringtonesکلیک کنید شما می توانید را  ringtoneانتخاب یا آن را در حالت

silent

قرار دهید.
توجه کنید که اگربرنامه در دستگاه واقعای اجرا می شد شما تعداد بیشتر  ringtones.را مشاهده می
کردید

برروی  Second Preference Screenکلیک گنید شما به پنجره بعدی می روید
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شما با فشار دادن دکمه

Back button

به پنجره قبل باز گردید

برای dismissکردن ( به طور کامل از حافظه حذف می ش شود) پنجره preferencesشما می توانید از
دکمه  backاستفاده کنید.
زمانی که شما داد های مقادیر پنجره

preferences,

تغیر می دهید یک فایل در فولدر

/data/data/com.MehrdadJavidi.UsingPreferences/shared_prefs

در  Android emulatorایجاد می کنید

برای مشاهده آن به حالت DDMSدر  Eclipseبروید و  FileExplorerا مشاهده کنید یک فایل
 xmlبه نام com.MehrdadJavidi.UsingPreferences_preferences.xmlوجود دارد
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.اگرا فایل را مشاهده کنید محتوای آن به صورت زیر می باشد
<?xml version=’0.1’ encoding=’utf-8’ standalone=’yes’ ?>
<map>
<string name=”editTextPref”>[Enter a string here]</string>
<string name=”ringtonePref”></string>
</map>

توضیحات
 که میخواهیدpreferences  ایجاد کردید که تمامmyapppreferences.xml  به نامxml در ابتدا شما یک فایل
در آن ذخیره می کنید
<?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>

:در بالا شما موارد زیر را ایجاد کردید
preferences

) برای ذخیره انواع گرو هایcategories(  دو گروه

checkboxPref and secondEditTextPref

 دو چک باکس با نام های کلیدی

ringtonePref

 با نام های کلیدیringtone  یک

 اضافیpreferences  باpreference screen یک
 یک کلید تعریف می کند شما می توانید از طرق برنامه نویسی بهandroid:key )attribue( صفت
.آن دسترسی داشته باشد و داداه های دریافت یا تغییر دهید

 را به کاربر نمایش دهد تا بتواند آن ها راpreferences برای اینکه سیستم عامل اندروید تمام این
 مشتق شده استفاده کنیدPreferenceActivity  که از کلاس پایهactivity ویرایش کند شما باید از
ی که در بر گیرنده می باشد راxml  را فراخوانی کنید و فایلaddPreferencesFromResource()سپس متد
بارگزاری کنید
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 بهpreferences  را نمایش میدهد که می تمامactivity  یک نوع خاص ازPreferenceActivity کلاس
intent  شما از شیactivity  برای نماشی این.صورت سلسله مراتبی به کاربر نمایش می دهد
به صورت زیر استفاده کنید
Intent i = new Intent("com.MehrdadJavidi.AppPreferenceActivity");
startActivity(i);

 ذخیره می شودshared_ prefs به صورت اتوماتیک در فولدر

preferences

تمام تغییرات صورت گرفته در

 را تغییر و باز یابیPreferences چگونه با برنامه نویسی مقادیر
کنیم
 را قادر می سازد مقادیرPreferenceActivity در قسمت قبل شما یاد گرفتید که کلاس
 را در زمان اجرا ذخیره و بازیابی کند برای استفاده از این مقادیر در برنامه شماpreferences
. استفاده کنید که در زیر آن را توضیح می دهیمSharedPreferencesمی توانید از کلاس

 بروید و آن را به صورت زیر تغییر دهیدMainActivity.javaدر پروژه که قبلا ایجاد کردیم به فایل
package com.MehrdadJavidi.usingpreferences;

import
import
import
import
import
import
import
public

android.app.Activity;
android.content.Intent;
android.content.SharedPreferences;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.widget.EditText;
android.widget.Toast;
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();
}
}

 اجرا کنیدF11 برنامه را با زدن
. کلیک کنید مقادیر نمایش داده می شودdisplay Preferences values بر روی دکمه
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در  EditTextمقداری وارد کنید و بر روی  Modify Preferences Valuesکلیک کنید
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حال می توانید بر روی کلیک کنید و مقدار جدیدی را مشاهد کنید

توضیحات
SharedPreferences یک نمونهgetSharedPreferences() شما با متد, onClickDisplay()در متد
 را باید تعیین کنید که در اینجاxml  شما یک فایل.بدست می آورید
 ازpreference,  می باشد برای دریافت متنcom.MehrdadJavidi.UsingPreferences_preferences
 استفاده می شود که پارامتر ورودی آن کلمه کلیدی می باشد که شما می خواهید آنgetString() متد
.رادریافت کنید
public void onClickDisplay(View view) {
SharedPreferences appPrefs =
getSharedPreferences("com.MehrdadJavidi.UsingPreferences_preferences",
MODE_PRIVATE);
DisplayText(appPrefs.getString("editTextPref", ""));
}

 فقط برای بازیابی توسط برنامهpreference  تعیین می کند که فایل در بر گیرندهMODE_PRIVATE ثابت
.ای که ایجاد شده باز می شود
 ایجادSharedPreferences  درEidt را از طریق متدSharedPreferences.Editor  شما یک شیonClickModify() در متد
 استفاده می کنید برای ذخیه تغییرات در فایلputString()  شما از متدpreference, کردید برای تغییر
 استفاده می کنیدcommit()شما از متد
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();
}

Preferences تغییر نام پیش فرض برای فایل
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 ها که بر روی دستگاه ایجاد و ذخیره شده استPreferences باید توجه کنید که نام پیش فرض برای فایل
 قبل ازPackagename  میباشد کهcom.MehrdadJavidi .UsingPreferences_preferences.xml
آن قرار گرفته است اما گاهی اوقات وجود دارد که می خواهید نام آن را تغییر دهید برای ان کار روال زیر را

.انجام میدهیم
 به صورت زیر تغییر می دهیمAppPreferenceActivity.java فایل
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);
}
}

 تنظیم میappPreferences.xml ایجاد کردید که نام فایل به

PreferenceManager

در اینجا شما یک کلاس
کند

 به صورت زیر تغییر دهیدMainActivity.java فایل
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();
}

به تغییر کرده است

appPreferences.xml

شما می توانید تغییرات را مشاهده کنید نام فایل

ذخیره سازی بر روی فایل
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 چگونه داده های ساده به شکلSharedPreferences در قسمت قبل شما یاد گرفتید که با شی
... نام و تاریخ تولد یا شما ره تلفن وID  را ذخیره کنید به عنوان مثالname/vale
زمان ها ممکن شما نیاز به ذخیره داده ها بر روی فایل داشته باشید به عنوان مثال متن یک
شعر در برنامه نمایش دهید
 استفاده کنیدjava.io برای این کار شما باید از پکیج

ذخیره در حافظه داخلی
 که در ادامه.اولین راه این است که برنامه کاربردی اطلاعات فایل را در حافظه داخلی دستگاه ذخیره نمایید
.آن را شرح میدهیم
 ایجد کنیدFiles.پروژه جدید به نام
. را به تغییر دهیدmain.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" >
<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>

صورت زر تغییر دهید

MainActivity.java

فایل 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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برنامه را با  F11اجرا کنید
متنی در  EditViewوارد کنید و
دکمه Saveرا بزنید
متن با موفقیت ذخیره شده شما
می تونید یک پیغام با
کلاس  Toastبه عنوان

“File saved

 successfullyمشاهده کنید
حال بر روی دکمه  Loadکلیک
کنید

توضیحات
برای ذخیر بر روی فایل متنی شما می تواندی از کلاس  FileOutputStreamاستفاده کنید شما با متد
)( openFileOutputمی توانید نام فایل و حالت آن را مشخص کنید شما در این جا با ثابت
 MODE_WORLD_READABLEتعیین کردید که این فایل توسط تمام برنامه های دیگر قابل خواندن
باشد.
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= FileOutputStream fOut
openFileOutput("textfile.txt",
;)MODE_WORLD_READABLE

به جای ثابت  MODE_WORLD_READABLEشما می توانید  MODE_PRIVATEاستفاده کنید که فقط
توسط برنامه ای که آن را ا یجاد کرده است قابل دسترسی باشد اگر فایل قبلا وجود داشته و
می خواهید به اخر ان اضافه کنید می توانید از MODE_APPENDاستفاده کیند و
MODE_WORLD_WRITEABLEتوسط تمام برنامه ها قابل نوشتن می باشد.
برای ذخیره تمام کاراکتر های متن به صورت بایتی شما می توانید از  OutputStreamWriterاستفاده
کنید که و یک شی به آن  FileOutputStreamارسال کنید
OutputStreamWriter osw = new
;)OutputStreamWriter(fOut

شما می توانید از متد )(writeبرای ذخیره متن در آن استفاده کنید برای اینکه شما مطمئتن شوید
که تمام اطلاعت نوشته شده در فایل ذخیره شود از متد )( flushاستفاده می کنید و در اخر هم
برای بستن فایل از متد )( closeاستفاده می کنید
;)osw.write(str
;)(osw.flush
;)(osw.close

برای خواند محتوای فایل شما از کلاس FileInputStreamهمراه با InputStreamReader
استفاده می کنید

= FileInputStream fIn
;)"openFileInput("textfile.txt
InputStreamReader isr = new
;)InputStreamReader(fIn

از انجا که سایز فایل را برای خواندن نمی دانید شما آن را در بلاک های  122کاراکتری خوانده
و در  Stringذخییر ه می کنید
)while ((charRead = isr.read(inputBuffer))>0
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{
//---convert the chars to a String--= String readString
String.copyValueOf(inputBuffer, 0,
;)charRead
;s += readString
;]inputBuffer = new char[READ_BLOCK_SIZE
}

متد )( readدر InputStreamReaderتعیین می کند تعداد کاراکتر های که باید خواند شود اگر
 -1بود یعنی به انتهای فایل رسیده است
زمانیکه تست برنامه را انجام دادید به قسمت  DDMSبروید همان طور که مشاهده می کنید فایل
در پوشه برنامه به صورت

com.MehrdadJavidi.Files/files

/data/data/ایجاد شده است

ذخیره بر رو حافظه خارجی ()SDCART
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در قسمت قبل یاد گرفتید که چگونه فایل را بر روی حافظه داخلی دستگاه اندروید ذخیره
کنید گاهی اوقات شما نیاز دارید که آن را در حافظه خارجی ذخیره کنید زیرا ممکن است
 با این کار شما می توانید فایل. فضای بیشتری داردsdCard حجم فایل زیاد باشد و همچنین
. و دادن آن به دیگ کاربرانsd Card بین دیگر کاربران به اشتراک بگذارید با جابه

. آن را به صورت زیر تغییر دهیدmainActivity به پروژه قبلی رفته و فایل
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();
}
}
}

 را بر میSD Card  استفاده کردید که مسیر کاملgetExternalStorageDirectory() در کد بالا شما از متد
 می باشد سپس شماAndroid emulator  برای/mnt/ sdcard برای دستگاه واقعی و/sdcard گرداند که معمولا
 ایحاد می کنید و سپس فایل را در آن ذخیر ه می کنیدMyFiles پوشه
برای باز یابی محتوا به صورت زیر عمل می کنید
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  با عنوانpermission

توجه کنید که شما برای ذخیره در فایل خارجی باید
 اضافه کیندAndroidManifest.xml در فایل

<?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>

 ذخیره شده است/mnt/sdcard/ MyFiles/ همان طور که مشاهده می کنید فایل در

391

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

انتخاب بهترین نحوه ای ذخیره داده ها
در قسمت های قبلی شما دو روش برای ذخیر ه داده ها با استفاده از SharedPreferencesو ذخیره
بروی حافظه داخلی و خارجی را یاد گرفتید
کدام یک را برای ذخیره استفاده کنیم در اینجا شما را راهنمایی می کنیم :
 اگر داده های شما بر اساس  name/valueمی باشد شما از  SharedPreferencesاستفاده کنید به
عوان مثال اگر ما می خواهید نام کاربری و رنگ پس زمینه و تاریخ تولد آخرین زمان
 LOGINرا ذخیره کنید از این گزینه استفاده کنید .اگر حجم داده های شما کم می باشد
این بهترین گزینه می باشد .
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 اگر شما نیاز به ذخیره سازی موقت داده های داشته باشد استفاده از حافظه داخلی گزینه
خوبی می باشد به عنوان مثال برنامه شما نیاز به دریافت یک تصویر از وب برای نمایش
را دارد که ذخیره بر روی حافظه داخلی راه حل خوبی میباشد .به عنوان مثال دیگر شما
نیاز دارید داد های را ذخیره کنید تا برنامه از همان جا شروع به اجرا شدن داشته باشد
استفاده از حافظه داخلی گزینه مناسبی می باشد
 زمان های وجود دارد که شما می خواهید داده های بین کاربران به اشتراک بگذارید به
عنوان مثال شما برنامه نوشته اید که مکان های که کاربر رفته را ذخیره می کند و شما
می خواهید آن را بین کاربران به اشتراک بگذارید برای این کار شما می توانید از

SD card

برای ذخیره اطلاعات استفاده کنید

استفاده از منابع استاتیک
قبل از این که شما تصمیم به ایجاد فایل های داینامیک کنید شما نیاز داربد فایلی را به برنامه
اضافه کنید تا در زمان اجرا از آن استفاده کنید .به عنوان مثال شما می خواهد یک راهنما به
برنامه خود اضافه کنید تا در زمان اجرا برنامه پیام های را به کاربر نشان و راهنمایی برا ی
کاربر باشد
برای این کار شما می توانید فایبل مورد نظر را در فولدر ( res/rawدر صورت نیاز می توانید فولدر
هم اضافه کنید) اضافه کنید در شکا یک فایل به عنوان  textFile.txtایجاد کرده ایم.
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 میActivity  استفاده می کنید(یک متد از کلاسgetResources() برای استفاده از این فایل شما از متد
 برای برای بر گرداندopenRawResource()  بر می گرداند و سپس از متدResources باشد ) که یک شی
 میباشد استفاده می کنیدres/raw فایلی 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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ایجاد و استفاده از دیتابیس
همان طور که تا حال مشاهده کرده اید تمام تکنو لوژ های موجود یک راه قدیمی برای
ذخیره مجموع ای از داده ها دارند .برای ذخیره داده های ارتباطی ()Realation Date
استفاده از دیتابیس بسیار کارامد می باشد .به عنوان مثال اگر شما می خواهید نتایج امتحانات
دانش آموزان یک مدرسه را ذخیره کنید استفاده از دیتابیس بسیار کارا مد می باشد زیرا شما
می توانید  queryهای را برای بازیابی دانش آموزان تعیین کنید علاوه بر این استفاده از
دیتابیس شما قادر می سازد تا یکپارچه سازی داده ها را با استفاده از از رابط بین محموعه از
داده ها به اجرا در آورید.
اندروید از دیتابیس  SQLiteاستفاده می کند .دیتابیس که شما برای برنامه کاربردی خود
ایجاد می کنید فقط از طریق همان برنامه قابل دسترسی و دیگر برنامه به آن دسترسی ندارند.
در این بخش شما یاد می گیرید که چگونه می توان با برنامه نویسی یک دیتابیس SQLiteبرای
برنامه کاربردی ایجاد کرد برای اندروید دیتابیسی که شما از طریق برنامه نویسی ایجاد می کنید
همیشه در مسیر  /data/data/<package_name>/databasesذخیره می شود

ایجاد کلاس کمک کنند DBAdapter
یک تمرین خوب برای کار با دیتابیس ایجاد یک کلاس کمک کننده می باشد که از پیچیدگی
های دسترسی به داده های جلوگیری می کند و شما کافی متد های آن را فراخوانی کنید از این
رو در این بخش از برنامه شما یک کلاس کمک کننده به نام  DBAdapterایجاد می کنید که این
کلاس دیتابیس را ایجاد  -باز  -بسته و و از دیتابیس  Sqliteاستفاده می کنید
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 می باشد وcontacts.  ایجاد می کنید که دارای جدولی به نامMyDBدر این مثال شما دیتابیسی به نام
_دارد مانند شکل زیرid, name, , email  ستون به نام8 این جدول

کنیدDatabases. پروژه جدیدی به نام ایجاد
 ایجاد کنیدDBAdapter کلاس جدیدی به نام
. دستورات زیر را وارد نماییدDBAdapter.java در فایل
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
شما ابتدا ثابت های را برای را که برابر فیلد های جدول در دیتابیسی که می خواهید ایجاد کنید
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);";

 برای ساخت جدول در دیتابیسSQL  شامل دستورDATABASE_CREATE در اینجا ثابت
می می باشدMyDB
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 مشتقSQLiteOpenHelperشما یک کلاس محلی تعریف کرده اید که از کلاس, DBAdapter در کلاس
شده است که این کلاس کمک می کند تا ساخت دیتابیس و نسخه های مختلف دیتابیس را
.کنترل کنید
 کردیدoverride  راonCreate() and onUpgrade به طور خاص شما متد های
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()

 دیتابیس جدیدی را در صورتی که وجود نداشته باشد ایجاد می کند و متدonCreate() متد

شود این کار با چک کردن ثابتUpgrade زمانی فروخوانی می شود که دیتابیس نیازدارد تا به
 بهonUpgrade() و به کاربردن در متد می شود که شما به سادگی می توانید در متدDATABASE_VERSION
.کار ببرید و جدول را حذف و مجدد ایجاد کنید
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شما می توانید متد های دیگر را برای باز کردن و بستن دیتابیس و همجین اضافه کردن
.ویرایش و باز گرداند مقادیر جدول در د یتابیس تعریف کیند
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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توجه کنید که کلاس مقادیر  Cursorرا برای  queryبر می گردداند این طور فکر کنید که کلاس
 Cursorاشاره به یک محموعه از نتایج  queryهای دیتابیس دارد.
استفاد از کلاس

Cursor

شما قادر می سازد تا بسیار کار ها بر روی سطر های و ستون ها را مدیریت

کنید
شما از کلاس

ContentValues

برای مقادیر  name/valueاستفاده می کنید متد )( putشما را قادر می سازد

تا  keyهای با نوع داده های متفاوت اضافه کنید.

برای ساخت دیتابیس برنامه توسط کلاس  DBAdapterشما یک نمونه از ایجاد  DBAdapterکردید
)public DBAdapter(Context ctx
{
;this.context = ctx
;)DBHelper = new DatabaseHelper(context
}

که این سازنده  DBAdapterیک نمونه از کلاس

DatabaseHelper

برای ساخت دیتابیس ایجاد می کند

)DatabaseHelper(Context context
{
;)super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION
}}

استفاده از DataBase
411
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

 کلاس ایجاد کردید حال لازم است که از آن برای دیتابیس استفاده کنید در قسمتDBAdapter شما
( را انجام دهید عملیات های کهcreate, read, update and delete) CRUDزیر شما یاد می گیرید که چکونه
.با دیتابیس انجام می شود

Contactsاضافه کردن
) اضافه کنید( عملیات اضافه کردن در دیتابیسcontact در ادامه شرح می دهیم که چگونه یک
به صورت زیر تغیر دهید

MainActivity.java

به پروژه قبل رفته و فایل

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
. ایجاد کردیدDBAdapter در اینجا شما یک نمونه از کلاس
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;)DBAdapter db = new DBAdapter(this

متد )( insertContactدر صورت درج سطر جدید یک  IDرا بر می گرداند در غیر این صورت  -1را بر
می گرداند
شما در  DDMS,می توانید دیتابیس ایجاد شده را مشاهده کنید

بر گرداندن تمام( Contactsتمام سطر های جدول)
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 در کلاسgetAllContacts()  های جدول از متدContact برای بر گردان تمام

DBAdapter

کنیم
به صورت زیر تغییر می دهیم

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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برنامه را با  F11اجرا کنید با استفاده از کلاس

Toast

اطلاعت تمام  Contactها را نمایش می

دهیم
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توضیحات
 های ذخیره شده در دیتابیس را بر می می گرداند نتیجه یکcontact  تمامgetAllContacts() متد
 استفاده کنید اگرmoveToFirst()  ها شما باید از متدcontact  می باشد برای نمایش تمامCursor شی
موفقیت آمیز بود یعنی این که حداقل یک سطر وجود دارد سپس شما جزئیات آن را با متد
 نمایش میدهیدDisplayContact()

) (یک سطرcontact بازگردانی فقط یک
.  آنID,  با استفادهcontact باز گرداند یک
 این کار را انجام میدهیدDBAdapter  در کلاسgetContact() متد
به صورت زیر تغییر دهید

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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برنامه را اجرا کنید در صورت پیدا شدن آن را نمایش میدهید در غیر این صورت پیغام مناسب
.نمایش داده می شود

توضیحات
 که در اینجا. ان را می دهیدID  بر می گرداند شماID  را توسطcontact  یکgetContact() متد
 را دادید0 شما
Cursor c = db.getContact(1);

. جزئیات آن نمایش میدیمDisplayContact() بر می گرداند که توسط متد

Cursor

که در اینجا یک شی

Contact به روز رسانی
 استفاده می کنیدDBAdapter  در کلاسupdateContact()  خاص از متدcontact برای بروز رسانی یک
 را دریافت می کندId که
به صورت زیر تغیر دهید

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();
}

برنامه را اجرا کنید در صورت موفقیت آمیز بودن به روز رسانی پیغام مناسبی دریافت می کنید
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توضیحات
 را به روز رسانی می کند این متد یکcontact  جزئیاتDBAdapter  در کلاسupdateContact() متد
 راFalse  در غیر این صورتTrue  را بر می گرداند در صورت با موفقیت بودنBoolean مقدار
بر می گرداند

contact حذف کردن
 استفاده می کنیدDBAdapter  در کلاسdeleteContact()  از متدcontact برای حذف کردن
 را دریافت می کندID که

 به صورت زیر تغییر دهیدDatabasesActivity.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--...
//---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();
}

برنامه را اجرا کنید یک پیغام به منزله کوفقیت آمیز بودن حذف نمایش میدهد

توضیحات
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متد )( deleteContactیک  IDرا دریافت می کندو بر اساس آن  contactرا حذف می کند
و یک مقدار  Booleanبر می گرداند

 Upgradingکردن دیتابیس
بعد از ایجاد و استفاده از دیتابس شما ممکن است جداول اضافه کنید یا ساختار جدول را تغییر
دهید یا ستون های را به جدول اضافه کنید
برای این کار شما ثابت  DATABASE_VERSIONبه مقدار بالاتر تغییر دهید به عنوان مثال در اینجا از
 1به  0تغییر دهید.
{ 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

قبل از اجرای دستور  Deleteبالا را غير فعال کنيد در غير این صورت حذف جدول با خطا مواجه می شود

وقتی برنامه را اجرا می کنید شما در پنجره  LogCatپیغام زیر را مشاهده می کنید
DBAdapter(8715): Upgrading database from version 0 to 1, which
will destroy all old data

در بالا شما به سادگی جدول دیتابیس را حذف کردید و جدول جدیدی در آن اضافه کردید.
ولی در واقعیت شما ابتدا یک  Backupایجاد می کنید سپس جدول را حذف می کنید.
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ساخت دیتابیس از قبل و بدون نیاز به کد نویسی
در واقعیت شما جدول را قبل از اجرای برنامه و بون نیاز به کد نویسی ایجاد می کنید و این
کار بسیار کارامد تر می باشد

برای ساخت دیتابیس  SQLiteاز قبل یک نرم افزار وجود دارد به نام  SQLite Database Browserکه این
کار را انجام میدهد .که شما می توانید آن را از آدرس زیر دانلود کنید
/http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser

زمانی که  SQLite Database Browserرا نصب کردید شما می توانید به صورت رابط گرافیکی جدول
 Contactرا ایجاد کنید
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رکورد های هم می توانید به آن اضافه کنید

قدم بعدی آن است که ان را در برنامه استفاده کنید

به پروژه قبلی بروید و دیتابیسی که ایجاد کردید را در فولدر

assets

بکشید و رها کنید (Drog

).and Drop
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حروف کوچک باشد
باید با
حتما
باید-فایل
نویسی نام
برنامه کنيد
آموزشتوجه
جاویدی
مهرداد
:نویسنده
اندروید

به صورت زیر تغییر دهید

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)
{
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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();
}
}

 کپی می شود/data/data/net.learn1develop.Databases/databases/ به مسیر

mydb

برنامه را اجرا کنید فایل

توضیحات
 ایجاد کردید که یک دیتابیس را از یک مکان به مکان دیگر کپی میCopyDB() شما یک متد به نام
.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();
}

در مقصد می

OutputStream

 سپس با شی.فایل مبدا را می خواند

/data/data/net.learn1develop.Databases/databases/

InputStream

نکته این است که شی

 بهassets نویسید زمانی که برنامه اجرا می شود فایل در فولدر
کپی می شود

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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}

هر زمان که شما بر نامه را اجرا می کنید دیتابیس در پوشه به کپی می شود و داده های قبلی
حذف می وشد برای جلوگیر ی از ای ن کار دیتابیس را حذف کنید

خلاصه
در این فصل شما با انواع راه ها برای ذخیر ه داده ها اشنا شده اید بای ذخیر ه داده ای ساده از
 SharedPreferencesاستفاده می کنید برای داده های بزرگ شما از فایل استفاده می کنید و در اخر
هم برای داده های دارای ساختار از یک راه کار آمد به عنوان دیتابیس استفاده می کنید

توجه کنید که عناصر ایجاد شده توسط

SharedPreferences , SQLite

فقط توسط همین برنامه کاربردی

که آنها را ایجاد کرده اند قابل دستررس است به عبارت دیگر قابل اشتراک  shareable.نمی باشند
برای استفاده همزمان شما از  content providerاستفاده میکنید که جزئات بیشتر را در فصل بعد
شرح می دهیم.
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تمرین
 چگونه می توان  preferencesدر  activityنمایش داد
 نام متد های که با آنها می توان مسیر

external storage

حافظه خارجی را در دستگاه بدست

اورد را نام ببرید.
 نام

external storage

برای دسترسی به حافظه خارجی را نام ببرید

چیز های كه شما باید در این فصل یاد گرفته باشد
توضیحات

عنوان

با استفاده از

ذخیره دادههای ساده

SharedPreferences

اشتراک داده ها بین  activityها برنامه
کاربردی

با استفاده از

ذخیره در فایل

استفاده از کلاس های

)(getSharedPreferences

FileOutputStream and

OutputStreamReader

استفاده از کلاس های

خواندن در از فایل

FileInputStream and

InputStreamReader

ذخیره در حاقفظه خارجی
دسترسی به فایل در فولدر

استفاده از متد)( getExternalStorageDirectoryکه مسیر
حافظه خارجی را بر می گرداند
استفاده از متد

)(penRawResource

res/raw

ساخت یک دیتابی با کلاس های کمک کننده

با استفاده از کلاس

در شی

Resources

SQLiteOpenHelper
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برای درخواست آموزش خصوصی یا خرید پکیج آموزشی مباحث کاربری این فصل در
خواست خود را به ایمیل  Mehrdad.j16367@Gmail.comارسال کنید

فصل هفتم

نشانه ایمان ،این است كه راستگویى را هر چند به زیان تو باشد بر
دروغگویى ،گرچه به سود تو باشد ،ترجیح دهى
امام علی(ع)

Content Providerها
در پایان این فصل با موارد زیر آشنا می شوید:
 Content Provider ها چه هستند؟
 چطور  Content Providerها در اندروید استفاده کنید.
 چه طور  Content Providerخودتان را ایجاد و استفاده کنید
در فصل قبل شما ی با انواع روش های ذخیره سازی داده های ماندگاری آشنا شدده اید از
قبیل  ، SharedPreferencesفایل ها و  . SQLiteزمانی که از دیتابیس استفاده می کردید
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اشترا ک داده های چالش بزرگی بود زیر دیتابیس فقط در برنامه که آن را ایجاد کردید قابل
دسترسی بود.

در این قسمت شما راهی را برای اشتراک داده بین کاربران از طریق  Content Providerها
یاد می گیرید .شما یاد می گیرید چگونه از  Content Providerها که از قبل ساخته شده
است ( )Built-inاستفاده کنید .همچنین از  contentProviderخودتان را ایجاد کنید.

اشتراک داده ها در اندروید
در اندروید از  Content Providerها برای اشتراک داده ها بین برنامه های مختلف استفاده می شود.
 Content Providerها را همانند یک منبع داده ( )Data Storeتصور کنید که داده های ذخیره شد در ان
به برنامه که از آن استفاده می کند وابسته نمی باشد .و این مهم است که چگونه برنامه ها می تواند با استفاده
از یک رابط برنامه سازگار به ان دسترسی داشته باشند content Provider.ها بسیار شبیه دیتابیس عمل
می کنند شما می توانید از  Queryبگیرید آن را ویرایشو حذف -و به روز رسانی کنید .بر خلاف دیتابیس ها
 Content Providerها را های زیادی برای ذخیر ه داده هایشان دارند مانند ذخیره در فایل ها د ر دیتابیس
و حتا ذخیره در شبکه.
اندروید( Content Provider )Android shipsها مفیدی را فراهم می کند از جمله موارد زیر :

 -Browser ذخیره داده ه از قبیل  bookmarkها  historyها و مواردی از این قبیل
 -CallLog ذخیره داه ها از قبیل تماس ها از دست رفته -جزئیات تماس و موارد از این
قبیل
 -Contacts ذخیره  contactها
 -MediaStore ذخیره دادهای رسانه ای از قبیل صدا  -تصویر – ویدئو
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 -Settings تنظیمات دستگاه و

preferences

ذخیره می کنید

در کنار بسیاری از  content Providerها پیش ساخته شما می توانید Content Provider
خوتان را ایجاد کنید
برای  queryگرفتن از  Content Providerها شما می توان دستورات queryخود را در یک

URI,

تعیین کنید ..قالبب  URIبه صورت زیر می باشد
><standard_prefix>://<authority>/<data_path>/<id

انواع قسمت های  URIبه صورت زیر مباشد
 standard prefi x برای  content Providerها که همیشه  content://می باشد
 -authority که نام  content Providerزا تعیین می کنید به عنوان مثال
 contactsبرای  content Provider Contactsکه به از قبل وجود دارد می باشد.
برای  content Providerهای که دیگران ایجاد می کنند شما باید نام به صورت
 fully qualifi edبه صورت کامل وارد کنید مانند com.wrox.provider or
net.learn0develop.provider
-data path نوع درخواست را تعیین می کند به عنوان مثال اگر شما تمام contact
های  Contact Content Providerرا می خواهید باید  peopleوارد کنید و  uriبه
صورت content://contacts/people.می باشد
 -id رکورد مورد نظر را تعیین می کند به عنوان مثال اگر شما  contactشماره  0را می
خواهید به صورت زیر وارد می کنید

content:// contacts/people/1

در جدول زیر مثال های مشاهده می کنید
query

توضیحات
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لیست تمام فایل ها عکس در حافطه داخلی را بر می
گرداند
لیست تمام فایل ها عکس در حافطه
) را بر می گرداندSDcard(خارجی
 در بر می گرداندCall Log لیست تمام ثبت شده
 را بر میBrowser  درbookmark لیست تمام
گرداند

content://media/internal/images

content://media/external/images

content://call_log/calls
content://browser/bookmarks

 هاContent Provider استفاده از
 که در. هلا استفاده از به صورت عملی می باشدcontent Provider بهترین را ه برای فهمیدن
.زیر آن را با یک مثال شرح می دهیم

ایجاد کنید

Provider.

پروژه جدیدی به نام

 به صورت زیر تغییر دهیدmain.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" >
<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>

به صورت زیر تغییر دهید

ProviderActivity.java

فایل

package com.MehrdadJavidi.Provider;
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.ListActivity;
android.content.CursorLoader;
android.database.Cursor;
android.net.Uri;
android.os.Bundle;
android.provider.ContactsContract;
android.widget.CursorAdapter;
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);

}
}

وارد کنید

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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 AVDرا اجرا کنید و چند  contact,اضافه کنید برای این کار برنامه

Phone application

اجرا کنید

سپس دکمه منو را بزنید و سپس  New contactرا انتخاب
کنید و اطلاعت افراد از قبیل

name, phone number, and e-mail

 addressوارد نمایید
برنامه را اجرا کنید شما  contactهای که ایجاد کردید
را مشاهده می کنید

توضیحات
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 را باز یابی و سپس آن ها راContacts application  های ذخیره شده درContact در اینجا شما تمام
. نمایش دادیدlistView در

 ها را تعیین کردیدContact  دسترسی بهURI اول شما
Uri allContacts = Uri.parse(“content://contacts/people”);

.قدم بعدی شما نسخه دستگاهی که برنامه در آن در حال اجرا را هست را تعیین کردید
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.VERSION

 استفاده می کند (مقدارHoneycomb اگر برنامه در دستگاهی که قبل از

 را دریافت وcursor.  استفاده می کنید کهActivity  مربوط بهmanagedQuery() باشد) شما از متد00  کنتر از.SDK_INT
.مدیریت می کنید

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 باURI  و به شما کم می کند تا, بر می گرداندContentResolver  یک شی ازgetContentResolver() متد
. مناسب را فراهم آوریمcontent Provider
 دیگرmanagedQuery() متد, )  و جدیدترHoneycomb(API level 55 , با این حال اغاز اندروید های با
)استفاده نمی شود (هر چند که هنوز در دسترس و پیشنهاد می شود که استفاده نشود
 استفاده کنیدCursorLoader و بالاتر از کلاسApi Level 11 برای اندروید های با
CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader(
this,
allContacts,
null,
null,
null ,
null);
c = cursorLoader.loadInBackground();

مر بوطquery  و بالا تر در دسترس می باشدAPI level 55  تنها با اندروید نسخهCursorLoader کلاس
 برنامه به حالت بلاکUi و از این که.  در پس زمینه اجرا می کندThraed را در به یک
 را در فایلImageViews)  یاTextViews به

cursor

به

 کردنmap  عملیاتSimpleCursorAdapter (هنگ) برود و شی

cursor

) انجام میدهیدmain.xml( Xml
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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 می تواند مقدار دهی کنیدSimpleCursorAdapter یکی از سازند ه های کلاس,
SimpleCursorAdapter

managedQuery()

شبیه متد

 و دستگا های جدید تر شما باید یک سازند اضافی را برای کلاسHoneycomb برای
مقدار دهی کنید

adapter = new SimpleCursorAdapter(this, R.layout.activity_main,
c, columns,
views,
CursorAdapter.FLAG_REGISTER_CONTENT_OBSERVER);

 برای دسترسی بهREAD_ CONTACTS  با نامpermesion نکته مهم این است که شما باید
 بدهیدAndroidManifest.xml  ها در فایلContact

 ثابت از پیش تعریف شدهquery دستورات
 های ثابت که از قبل تعریفQuery  شما می توانیدURI,  همراهQuery در کنار دستورات
 زیرURI شده است استفاده کنید به عنوان مثال شما می توانید به جای
Uri allContacts = Uri.parse(“content://contacts/people”);

شما می توانید از دستور زیر استفاده کنید
Uri allContacts = ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI;

 های از پیش تعریف شده است زیر را مشاهده می کنیدQuery در زیر مثال های از
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



 را تعیین می کنید مانند زیرID  بر گردانید شماContact اگر شما می خواهید اولین
Uri allContacts = Uri.parse(“content://contacts/people/1”);

 استفادهContentUris در کلاسwithAppendedId()شما به می توانید از ثابت های تعریف شده همراه با متد
کنید مانند زیر
import android.content.ContentUris;
...
Uri allContacts = ContentUris.withAppendedId(
ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI, 1);

 را در خروجی مانندCursor  شما می توانید نتایج شیListView در کنار نمایش داده داده های به
زیر چاپ کنید
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 کندLogCat موارد زیر را در پنجرهPrintContacts(متد
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

 ذخیره شده را چاپContacts Application ی که در برنامهContact  هرName  وID
 بهContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME  و باID بهontactsContract.Contacts._ID می کند در اینجا شما با
آن دسترسی داشته اید اگر شما می خواهید لیست شما هر تلفن های را دسترسی داشتهName
 دیگر ار بنویسید زیرا شماره تلفن های در جدول دیگر ذخیره شدهquery باشید شما باید یک
.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());
}

 ان درURI  دیگری کهQuery  شما بایدcontact برای دسترسی به شماره تلفن یک
 ذخيره شده به کا رگيریدContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI

Contact چک کردید که آیاContactsContract.Contacts.HAS_PHONE_NUMBER در کد قبل شما با فیلد
 موردquery  حداقل یک شماره تلفن داشت سپس شماcontact شماره تلفن دارد یا خیر اگر
 انجام دادیدcontact  انID نظر را بر اساس
زمانی که شماره تلفن (ها) را باز یابی کردیدمی توانید آن ها را چاپ کنید که نتیجه مانند زیر
.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
) تعیین می کند که چندCursorLoader  ( سومین پارامتر برای کلاسmanagedQuery()دومین پارامتر متد
 دادهnull:  این پارامتر در مثال های قبلی. بر گردانده شودquery ستون از جدول همراه با این
ایم
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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();
}

.شما می توانید دقیقا مشخص کنید که چه ستون های می خواهید بر گردانده شود
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();
}

_ تعیین کرده ایدID, DISPLAY_NAME, and HAS_PHONE_NUMBER در مثال بالا شما

Filtering
) شما می توانیدCursorLoader  ( پنجمین پارامتر در کلاسmanagedQuery() چهارمین پارامتر در متد
 را فیلتر میکندQuery  استفاده کنید که نتایج راSql  مربوط بهWHEREدستور
.  می باشد فیلتر می کنیدLee”:  های که آخر نام آنهاcontact به عنوان مثال
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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();
}
CursorLoader

 پارامتر چهارم برای کلاسmanagedQuery() در اینجا شما میتوانید پارامتر سوم برای متد
 می باشندLee”). برای جستوجوی نام های که نام آنها شاملsql شامل دستورت

:شما می توانید از سازند های دیگر برای این متد و کلاس استفاده کنید مانند زیر
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
شما قادر می سازد نحو ه ی مرتب سازی را

CursorLoader

 و کلاسmanagedQuery() آخرین پارامتر متد

: تعیین کنید مانند مثال زیرORDER BY SQL با دستور
Cursor c;
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT <00) {
//---before Honeycomb---

430

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

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();
}

 خودتانContent Provider ساخت
 در اندروید بسیار آسان است تنها چیزی که لازم داریم آن استContent Provider ساختن
. مشتق بگیرید و متد ها آن را تعریف کنیدContentProvider که کلاس
 ایجاد کنید و لیست کتاب ها درانContentProvider دراین قسمت شما یاد می گیرید که چگونه یک
ذخیره کنید برای آسانی شما فقط اطلاعت کتاب را مانند جدول زیر ذخیره می کنید

ایجاد کنید
ایجاد کنید و دستورات زیر در آن وارد کنید

ContentProviders.

BooksProvider.

پروژه جدید به نام

 کلاس جدید به نامsrc در فولدر

package com.MehrdadJavidi.ContentProviders;
import
import
import
import
import
import
import

android.content.ContentProvider;
android.content.ContentUris;
android.content.ContentValues;
android.content.Context;
android.content.UriMatcher;
android.database.Cursor;
android.database.SQLException;
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android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
android.database.sqlite.SQLiteQueryBuilder;
android.net.Uri;
android.text.TextUtils;
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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به صورت زیر تغییر دهید

AndroidManifest.xml

و فایل

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
مشتق شده است

ContentProvider

 ایجاد کردید که از کلاسBooksProvider شما ابتدا یک کلاس به نام
: متد های زیادی در این کلاس است مانند متد های زیر

 بر می گرداندURI رابرای داده های

MIME

 – دادهgetType() 

. شروع می شود فراخوانی می شودContent Provider  – زمانی کهonCreate() 
 بر می گرداندCursor  – درخواست از کلاینت را دریافت می کند نتیجه را یک شیquery() 
 درج می کندContent Provider  – یک رکور جدید درinsert() 
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 حذف می کندContent Provider – یک رکورد ازdelete() 
)یک رکورد را در به روز رسانی می کند (ویرایش می کند-update() 
 شما آزاد هستید که تصمیم بگیرید که به چه طریق میContent Provider در داخل
 یا در یک دیتابیسxml  د ر فایل, خواهید داده های خود را ذخیره کنید در یک فایل
 استفاده میکنیم که در فصلSqLite  در اینجا ما از دیتابیس. Web Service یا حتی در یک
پ.قبل آن را شرح دادیم
. تعریف کردیدBooksProvider شما ثابت های زیر را در

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);";

 و سپس از طریقURI  برای تبدیل محتوایUriMatcherشما در کد بالا مشاهده می کنید که از شی
. ارسال می شودcontent Provider  بهContentResolver.
 را بر میگرداندContent Provider به عنوان مثال دستور زیر تمام کتاب های
content://com.MehrdadJavidi.provider.Books/books
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. را بر می گرداند2 و دستور زیر کتاب با کد
content://com.MehrdadJavidi.provider.Books/books/5

 برای ذخبره کتاب های استفاده می کند توجه کنید کهSqLite شما ازContent Provider
 برای مدیریت دیتابیس استفاد می کنیدSQLiteOpenHelper شما 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);
}
}

content  کرده اید که به طور خاص نوع داده برایoverride  راgetType()بعدی شما متد
 شماUriMatcher  با استفاده از شی. را توصیف میکندProvider
 برای بازگرداند یک کتاب استفاده می کنید وvnd.android.cursor.item/vnd.MehrdadJavidi.books
. برای برگرداندن تمام کتاب ها استفاده میکنیدvnd.android.cursor.dir/vnd.MehrdadJavidi.books
@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---

438

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید
case BOOK_ID:
return "vnd.android.cursor.item/vnd.MehrdadJavidi.books ";
default:
throw new IllegalArgumentException("Unsupported URI: " +

uri);
}
}

 برایConnection  را استفاده کردید که از ان برای باز کردن یکonCreate() سپس شما متد
دیتایس استفاده کرده اید
public boolean onCreate() {
Context context = getContext();
DatabaseHelper dbHelper = new DatabaseHelper(context);
booksDB = dbHelper.getWritableDatabase();
return (booksDB == null) ? false : true;
}

. بگیریدquery  کردید که به کلاینت اجازه میدهد از کتاب هایovveride  راquery()سپس 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;
}

 یکQuery  مرتب می شوند که نتیجهtitle به طور پیش فرش کتاب های بازگردنده شده بر اساس
 میباشدCursor
 کردیدovveride راinsert() شما متدcontent Provider برای اضافه کردن کتاب به
@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);

}

 فراخوانی کردید اینContentResolver.  راnotifyChange()زمانی که رکورد با موفقیت درج شد شما متد
. نشان می دهد که رکورد ثبت شده استNotify

 کردیدoverride راdelete() برای حذف کتاب شما متد
@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;
}

Notify  را بعد از حذف فراخوانی کردید ه اینContentResolver  ازnotifyChange()مانند قبل شما متد
.ثبت شده نشان میدهد که رکورد حذف شده است
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 کردیدoverride  راupdate()و در اخر هم شما متد
@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;
}

Notify  را بعد از ویرایش فراخوانی کردید ه اینContentResolver  ازnotifyChange()مانند قبل شما متد
.ثبت شده نشان میدهد که رکورد به روز رسانی شده است

را با اضافه

AndroidManifest.xml

 خود باید فایلContent Provider ودر آخر هم شما برای ثبت
 تغییر دهیدprovider> کردن

<provider
android:name="BooksProvider"
android:authorities="com.MehrdadJavidi.provider.Books" >
</provider>

Content Provider استفاده از
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 خود را ایجاد کردید زمان آن رسید ه که ان را د ر برنامه خودcontent Provider حالا که شما
.استفاده کنید

به صورت زیر تغیر دهیدmain.xml در پروژه قبلی که ساختید 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="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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به صورت زیر تغییر دهید

ContentProvidersActivity.java

فایل

package com.MehrdadJavidi.ContentProviders;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.ContentValues;
android.content.CursorLoader;
android.database.Cursor;
android.net.Uri;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.widget.EditText;
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());
}
}
}

 اجرا کنیدF11 برنامه را با زدن
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اطاعات خواسته شده را اضافه کنید و  Add titleرا کلیک
کنید
با کلاس  Toastپیغام نمایش می دهیم که نشان دهنده URI
کتاب اضافه شده می باشد

برای باز یابی تمام  titleهای کتاب ها شما بر روی
 Retrieve titlesکلیک کنید

توضیحات
شما ابتدا یک  activityایجاد کردید که کاربر میتواند اطلاعات کتاب را Content Provider
که ساخته اید را وارد نماید.

شما برای اضافه کردن کتاب ابتدا یک شی از  ContentValuesایجاد کردید که اطلاعات کتاب را در بر
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 ازpackage  در یکContent Provider توجه کنید که از انجا که
ISBN  وTitle  برای فیلد هایBooksProvider.ISBN  وBooksProvider .TITLE
استفاده کردید
 دیگر استفاده کنید شما نمیpackage  در یکContent Provider اگر شما بخواهید از این
. توانید از ثابت های استفاده کنید بلکه باید به طور مستقیم نام فیلد هارا بیان کنید
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);

 را به صورت کامل بیان کنیدURI  های خارجی شما بایدPackage همچنین برای
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());

}

. نزولی مرتب کرده ایدtitle در کد قبل شما نتایج بر گردانده شده را بر اساس فیلد
 تعیینURI  کتاب را همراId  به روز رسانی کنیدupdate() اگر شما بخواهید اطلاعات کتاب را با متد
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);

 تعیین می کنیدURI  کتاب را همراId  حذف کنیدdelete() اگر شما بخواهید کتاب را با متد
//---delete a title---

getContentResolver().delete(
Uri.parse("content://
com.MehrdadJavidi.provider.Books/books/2"),
null, null);

. را نمی نویسیدID برای حذف همه ای کتاب شما به صورت زیر استفاده می کنید و
//---delete all titles---

getContentResolver().delete(
Uri.parse("content://
com.MehrdadJavidi.provider.Books/books"),
null, null);

خلاصه
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در این فصل شما با  Content Providerها و آشنا شدید و هم چنین یاد گرفتید ب چگونه با
بعضی از  Content Providerها ی که از قبل وجود داردند استفاده کنید .و همچین شما
 content Providerخود را ایجاد و از ان استفاده کردید.

تمرینات
 Query بنویسید که تمام  Contactهای که در  contacts Applicationدارای
اسم  jackهستند را باز گرداند.
 نام متد های که شما که باید  overrideتا در  Conten Providerخودتا استفاده
کنید را نام ببیرید.
 چگونه می توان  content Provuiderرا در

AndroidManifest.xml

ثبت کرد

چیز های که شما باید در این فضل یاد گرقفته باشید.
عنوان

توضیحات

بازیابی و مدیریت cursor

استفاده از متد)( managedQueryبرای دستگا ه های قبل از
 Honeycombو کلاس CursorLoaderبرای  Honeycombو
جدیدتر

دو راه برای تعیین queryبرای content Provider

استفاده از  queryهای از پیش تعریف شده و استفاده  queryهای که
خودمان مینویسیم

دریافت مفادیر ستون های Content Provider

استفاده از متد)(getColumnIndex

 Query URIبرای دسترسی به Contact

ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI

 Query URIبرای دسترسی به Phone Number

ContactsContract.CommonDataKinds.Phone
.CONTENT_URI

ساخت  Content Providerخودتان

ایحجاد کلاس که از کلاس پایه  ContentProviderمشتق شده است
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امام علی (ع):

فصل هشتم

اطمینان را با امیدواری مبادله نکن
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آنچه شما در پایان فصل یاد می گیرید:
 یاد می گیرید که چگونه در برنامه خود از طریق برنامه نویسی  SMSارسال کنید
 چگونه از طریق از طریق برنامه از قبل ساخته شده  Message Applicationپیغام
ارسال کنید.
 چگونه یک پیغام  SMSرا دریافت کنید
 چگونه یک ایمیل از طریق برنامه ارسال کنید

زمانی که شما یک برنامه اندروید ایجاد می کنید ممکن شما بخواهید با جهان خارج هم ارتباط
برقرار کنید مثلا می خواهید زمانی که یک اتفاق خاص افتاد پیامی به تلفنی دیگر ارسال کند
مثلا زمانی که به یک مکان خاص رسیدیم.
در این قسمت شما یاد می گیرید که چگونه یک پیام ارسال و دریافت کنید و یاد می گیرید که
چگونه برنامه ارسال ایمیل را در برنامه خود به کار گیرید و یک ایمیل را به دیگر کاربران ارسال
کنید

ارسال SMS
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پیام ها از قسمت های اصلی موبایل شما می باشند .برای کاربران پیام ها نقش اساسی را بازی می
کنند.تقریبا تمام استفاده کننده ازتلفن همراه قادر به ارسال و دریافت پیام می باشند .اندروید در
داخل خودش دارای یک برنامه ارسال پیام می باشد ک به شما اجازه ارسال و دریافت پیام را می
دهد .با این حال شما می توانید چنین امکاناتی را به برنامه خود اضافه کنید
به عنوان مثال شما می خواهدی برنامه بنویسید که سر زمان مشخص پیامی را دریافت کند .مکان
فرزند خود را را هر  82دقیقه به شما از طرق پیام به شما داده شود .به عنوان مثال اگر قرا بود به
کتاب خانه برود ولی به سینما یا پارک رفت شما از طرق پیام ارسال شده متوجه می شوید که
مکان آن کجاست !!!
دراین قسمت نحوه ای دریافت و ارسال پیام ها از طرق برنامه هایتان شرح می دهیم.خبر خوب
این است که شبیه ساز اندروید امکان ارسال پیام به شما می دهد.

ارسال پیام ها از طریق برنامه نویسی
در اینجا شما یاد میگیرید که چگوه می توان یه پیام را با برنامه نویسی در برنامه خود استفاده
کنید برنامه را اجرا میکنید و کاربر بدون اینکه متوجه شود پیامی ارسال می شود
ابتدا یاد می گیریم که چگونه پیام ها را از طریق برنامه ارسال کنیم.
یک پروژه جدید به نام  smsایجاد کنید.

دستورات زیر رادر  Main.Xmlبنویسید.
>?"<?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>

. بنویسیدAndroidManifest.xml دستورات 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");

451

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

}
});
}
//---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);
}
}

 کلیک کنیدsend Sms  سپس بر روی دکمه. اجرا کنیدF11 برنامه را با زدن

:توضیحات برنامه
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در ابتدا برای اینکه بتوانیم از امکانات ارسال  smsاستفاده کنیم .باید permissionsآن را در
فایل
 AndroidManifest.xmlتعیین کنیم.
برای اسال پیام شما می توانید از کلاس  SmsManagerاستفاده کنید .این کلاس بر خلاف دیگر
کلاس ها شما نمی توانید به طور مستقیم یک نمونه شی از آن ایجاد گنید .شما باید متد استاتیک
)( getDefaultرا د کلاس SmsManagerفراخوانی کنید.
شما از طریق می توانید متد )( sendTextMessageپیام را ارسال کنید
//---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

}

متد دارایsendTextMessage

 2پارامتر می باشد.

 : destinationAddressشماره تلفن مقصد
 scAddressآدرس ارائه دهنده سرویس پیام مقددار پیش فرض  Nullبرای SMSC
 : textمتن پیام
 sentIntentایجاد هشداری برای پیامی که ارسال می شود
 deliveryIntentایجاد هشداری برای پیام های که به مقصد می رسد.

بازخورد گرفتم پس از ارسال پیام
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از قسمت قبل یاد گرفتیم که چگونه پیام ارسال کنیم اما چگونه می توان اطمینان یافت که پیام
 کرد تاPendingIntentدرست ارسال شده است؟ برای این کار شما می توانی یک شی ایجاد
.ارسال پیام را نظارت کند
 را به صورت زیر تغییر دهیدjava کد 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 کردیمPendingIntent  بالا دو شیonCreate() در متد
sentPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0,
new Intent(SENT), 0);
deliveredPI = PendingIntent.getBroadcast(this, 0,
new Intent(DELIVERED), 0);

این دو شی برای ارسال بعدی استفاده می شود زمامی که پیام ارسال می
)SMS_DELIVERED( می شودdelivered“) زمانی که پیامSMS_SENT”(شود
 این دو. ایجاد و ثبت کرده ایدBroadcastReceivers.  شما دو:onResume() در متد
 کردن و تطبیق کردنintents) برایListen( گوش می دهندBroadcastReceivers
.“SMS_DELIVERED “وSMS_SENT”
//---register the two BroadcastReceivers--registerReceiver(smsDeliveredReceiver, new IntentFilter(DELIVERED));
registerReceiver(smsSentReceiver, new IntentFilter(SENT));

. می شودoverride , onReceive()  متدBroadcastReceiver با هر
 ارسال می شودsendTextMessage() این دوشی به دو پارامتر آخر متد
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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ارسال پیام از طریق برنامه پیام اندروید
برخی اوقات که از یام رسان خود اندروید استفاده کنیم .تا اینکه خودمان برنامه را پیاده سازی
کنیم.
برای فعال سازی پیام رسان اندروید در برنامه خود شما می تونید شی  Intentبا  MIMEاز نوع
” “vnd.android-dir/mms-smsاستفاده 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.
اگر شما از روش بالا برای ار smsاستفاده می کنيد نياز ندارید تا perpision
را در فایل  AndroidManifest.xmlتعریف کنيد
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دریافت پیام
 پیام نیز دریافت کنیدBroadcastReceiverدر کنار ارسال پیام شما می توانید توسط شی
زمانی کاربرد دارد که شما می خواهید زمانی که پیام خاصی دریافت شد برنامه عمل خاصی انجام
.دهید
به عنوان مثال می تواندی برنامه بنویسید زمانی که گوشی شما دزدیده شده پس از دریافت پیام با
.فرمتی خاص اطلاعت مکان برای شما ارسال شود
.نحوه ای دریافت با هم می بینیم
. برنامه قبل موارد دستورات زیر را وارد کنیدAndroidManifest.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 کنیدSMSReceiver کلاس جدید به نام

.دستورات زیر را درآن بنویسید
package net.learn2develop.SMS;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;

460

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

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
 کلاسToast  یک پیام به شبیه ساز ارسال کنید برنامه شما قادر است آن را توسطDDMsبا
نمایش دهد
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جلوگیری از دریافت پیام
در اینجا شاید متوجه این شده باشید که هر پیامیی که دریافت می شود هم توسط برنامه شما و
هم توسط خود اندروید دریافت شود .و این به بدلیل این است پس از دریافت پیام برنامه ها می
خواهند اندروید را مدیریت کنند شاید این چیزی است که شما نخواهید.
برای جلوگیری از دریافت پیام ها توسط اندروید فقط کافی است برنامه خود مانندزیر اولویت
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>

 برای.هرچه عددی که برنامه اختصای می دهدی بزرگتر باشد برنامه شما زود تر اجرا می شود
اینکه دیگر برنامه ها نتوانند برنامه را دریافت کنند شما به سادگی می توانید متد
. فراخوانی کنیدBroadcastReceiver  از کلاسabortBroadcast()

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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BroadcastReceiver  توسطactivity به روز رسانی یک
 گاهی اوقات می خواهیم پیام را.در قسمت قبل نحوه ای دریافت پیام توسط این کلاس را آموختیم
 به عنوان مثال شاید شما مایل باشید پیام را در یک.به فعالیت اصلی برنامه ارسال کنیم
. نمیاش دهیدTextview
در ادامه این کار را شرح می دهیم
. دستورات زیر را وارد کنیدmain.xml در پروژه فبل در 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" >
<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.java کد 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 نماییدSMSActivity.javaکد 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);
}
}

 یک پیام به شبیه ساز ارسال کنیدDDms برنامه را اجرا کنید و با
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در ابتدا شما یک  TextViewرا برای نمایش پیام دریافت شده به برنامه خود اضافه کردید.
بعد کلاس  SMSReceiverبرای دریافت  smsتغیر دادید .سپس آن یک شی  intentرا ایجاد کردید
که هرجای برنامه که به این شی گوش دادید میتواند اگاه شود که پیامی دریافت شده یا خیر
(.شما آنرا در  activityبعدی به کار می برید) همچنین  smsدریافت شده به خارج از این
 intentقابل استفاده است.
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Intent broadcastIntent = new Intent();
broadcastIntent.setAction("SMS_RECEIVED_ACTION");
broadcastIntent.putExtra("sms", str);
context.sendBroadcast(broadcastIntent);

 ایجاد کردید که به پیام ها ی سراسریBroadcastReceiver خود یک شیactivity 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"));
}
};

 را به روز رسانی کنید ومتنTextView  سراسری آمد شما می توانیدintent زمانی که یک
.پیام را در آن نمایش دهید
 خاص گوش میدهید که درIntent  ایجاد کنید که به یکIntentFilter شما باید یک شی
میباشد

SMS_RECEIVED_ACTION

اینجا

@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");
}

 را ثبت کردید و درBroadcastReceiver شیactivity  مربوط بهonResume() در آخر هم شما توسط متد
 کردیدunregister  آنراonPause() متد
@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--//...
{

 در صفحه قابلActivyt  زمانی پیام را نمایش میدهد کهTExtView این به این معنی است که
 به متنTextView  و زمانی که در پس زمینه است و آن را را مشاهده نمی کنیم.مشاهده است
.جدید به روز رسانی نمی شود

BroadcastReceiver  با شیActivity فراخوانی یک
 ارسالActivyt در قسمت قبل یاد گرفتید که چگوه می تواند یک پیام دریافت شده را به یک
 باشد وbackground  درactivity  در بسیاری از موارد ممکن است.کرد تان آن را نمایش دهد
 را درactivity پیامی را دریافت کنیم در این موارد بسیار مفید بود اگر میتوانستیم یک
. در زیر آن را شرح میدهیم.برای نمیایش پیام اجرا کنیمforeGround
آن را به صوزت زیر تغییر دهیدSMSActivity.java به برنامه قبل بروید وفایل
/** 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);
}

 به صورت زیر تغییر دهیدSMSReceiver.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);
}
}

به صورت تغییر دهید

AndroidManifest.xml

و فایل

<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>

 بهactivity  را فشار دهیدHome  نمیاش داده می شود دکمهSMSActivity برنامه را اجرا کنید
 می رودbackground
ForeGround  بهbackGround  ازactivity  یک پیام ارسال کنید توجه کنید کهDDMSبا
.می آید و پیام نمایش دتاده می شود

توضیحات
 به جای در متد.  ثبت کردیدregistered  راBroadcastReceiver

onCreate()

 شما در متدSMSActivityدر کلاس

 این. این کار را انجام دادیدonDestroy()  شما در متدonPause()  در متدunregistering  و به جایonResume()
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 می روید هنوز هم میbackgground  بهavtivity کار شما را مطمئن می سازید زمانی که
 سراسری گوش دهدbroadcast تواند به

تغییر دادیدSMSReceiver  را درonReceive() سپس شما رویداد
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);

که در پس زمینه می باشد را اجرا می کنیدactvity  تعیین می کنید کهstartcActivity که
 را تنظیم کنید زیر اIntent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK نکته این می باشد که شما نیاز دارید فلگ
داردFLAG_ACTIVITY_NEW_TASK  نیاز به فلگactivity  یکcontext  در خارج ازstartActivity() فراخوانی
 تنظیمsingleTask:  بهAndroidManifest < در فایلactivity> در عنصرlaunchModeهمچنین شما نیار داربد صفت
کنید
<activity
android:name=".SMSActivity"
android:label="@string/app_name"
android:launchMode="singleTask" >

 برای دریافت پیام اجرا میactivyt اگر این کار را انجام ندهید شما چندیین نمونه از یک
.شوند

Hom  می رود (زمانی کهbackground  بهActivity نکته مهم دیگر اینجا است که زمانی که
 را به روز رسانیTextView  میتواند پیام دریافت و وactivity )  را فشار می دهیم. وButton
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کند .ولی وقتی که  activytبه طور کامل از بین رفت ( Killedبسته شد) مثلا زمانی که
دکمه  backرا می زنیم و  activytنابود شد  activyمی تواند دوباره اجرا شود ولی TextView
را به روز رسانی نمی کند.

رعایت ها و هشدار ها
زمانی که ..............

ارسال ایمیل
همانند  SMSاندروید از ایمیل هم پشتیبانی می کند برنامه های  Gmail/Emailدر اندروید شما را
قادر می سازد با  POP3 or IMAP.ایمیل خود را تنظیمی کنید در کنا برنامه های  Gmail/Emailدریاف و
راسال ایمیل شما میتوانید ایمیل را از طریق بر نامه نویسی ارسال کنید که در ادامه آن را شرح
میدهیم.

پروژه جدید به نام Emails.ایجاد کنید
فایل main.xmlبه صورت زیر تغییر دهید
>?"<?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>

 به صورت زیر تغییر دهیدEmailsActivityفایل
package com.MehrdadJavidi.Emails;
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Intent;
android.net.Uri;
android.os.Bundle;
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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 کلیک کنید(قبل از آنم مطئن شویدSend Email  لجزرا کنید بر روی دکهF11 برنامه را با
). را در دساگاه اندروید انجام داده ایدemail که تنظیمات

توضیحات
در اینجا شما برنامه ایمیل خود اندروید را استفاده کرده و از طریق آن ایمیل را ارسال کردید
 استفاده کنید که شما م یتواندی انواع پارامتر ها از طرقIntentبرای این کا شما می توانید از شی
 تنظیم کنیدsetData(), 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);

479

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

;)"emailIntent.setType("message/rfc822
;))"startActivity(Intent.createChooser(emailIntent, "Email

خلاصه
شما در این فصل  0راه اصلی برای ارتباط برنامه با خارج را یاد گرفتید شما یاد گرفتید که چگونه
یک پیغام را ازسال و دریافت کنید .شما همچنین یاد گرفتید که چگونه می توان یک ایمیل را
ارسال کنید.

تمرینات
 راه های که می توان از آن طریق پیام را ارسال کرد نام ببرید؟
 نام  permissionها که باید در فایل  AndroidManifest.xmlتعریف کرد تا از آن شما بتوانید
 smsرا در سافت و ارسال کنید.
 چگونه میتوان از طرق ? BroadcastReceiverبه یک  activytرا

notify

کرد

عنوان

خلاصه توضیحات

برنامه نویسی ارسا ل پیام

استفاد ه از کلاس

گرفتن یک  feedbackپس از ارسال پیام

استفاده از دو PendingIntentشی در متد

SmsManager

)(sendTextMessage

ارسال پیام از طرق

Intent

تنظیم  intetnبه

vnd.android-dir/mms-sms.

استفاده از  BroadcastReceiverو تنظیم فایل

دریافت پیام

AndroidManifest.xml

ارسال ایمیل با

Intent

فصل نهم

تنظیم  intentبه
بگو :اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده اید! از رحمت
message/rfc811.

خداوند نومید نشوید كه خدا همه گناهان را مى آمرزد.
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آنچه در پایان فصل یاد خواهید گرفت:

 نصب پکیج های لازم در  sdkبرای ایجاد برنامه های که با نقشه ها سر کار دارند.
 تنظیم دستگاه برای تست برنامه
 نمایش نقشه گوگل در برنامه کاربردیتان
در سال های اخیر برنامه های موبایل رشد زیادی داشته است .اما دسته ای از برنامه های که یسیار
مشهور می باشند  location-based servicesمی باشد که به  LBS.مشهور می باشند .برنامه های  LBS.مکان
که شما هستید را ردیابی می کند  .همچنین امکانات اضافی از قبیل نمایش مکان های رفاهی
نزدیک شما را نمیاش می دهد یا پیشنهاد خود را برای برنامه ریزی مسیر حرکت و  ..را به شما
میدهد.یکی از اجزای اصلی برنامه  LBSنقشه های می باشند که تصویر ی از محل زندگی شما را
نشان می دهد.

نصب پکیج های لازم در sdk
برای کار با نقشه ها باید پکیج های را نصب کنیم که به وسیله آن می توانیم نقشه را در
برنامه کاربردی استفاده و برنامه ها نوشته شده را در دستگاه واقعی تست کنیم.
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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برای نصب پکیج های به مسیر مشخص شده بروید:
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با نصب google Play Seervices
امکان استفاده از سرویس ها ی
 googleرا داریم  .که یکی از سرویس
های گوگل ارائه نقشه گوگل در برنامه
های کاربردی اندروید می باشد

با نصب  google Usb Driverامکان تست برنامه ها
روی دستگاهی واقعی برای ما فراهم می شود.

بعدر از نصب پکیج های بالا باید درایور مربوط به دستگاهی که می خواهیم برنامه های خود را
روی آن تست کنیم دانلود و نصب کنیم.

چون در اینجا قصد دارم برنامه ها را نوشته شده رو بر روی گوشی های  Samsungتست کنم
باید درایور مربوط به گوشی های های سامسونگ را دانلود و نصب کنیم .که مراحل زیر را انجام
می دهم.
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به گوگل بروید و  Samsung Usb Driverرا
جست و جو کنید و به لینک مشخص شده را
انتخاب کنید.

اگر مدل گوشی شما  LGمی باشد  LG Usb Driverسرچ کنيد
اگر مدل گوشی شما  HTCمی باشد  HTC Usb Driverسرچ کنيد
و به همين تربيت ..
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بر روی لینک مشخص شده كلیک
كنید تا درایور مربوط به گوشی های
سامسونگ دانلود و سپس آن را
نصب كنید

بعد از نصب درایور باید تنظیماتی را روی دستگاه خود انجام دهیم كه مرا حلی زیر را انجام می
دهیم.
به محیط  Eclipseبروید

485
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

دستگاه را با كابل  usbبه كامپیوتر وصل نمایید.
به محیط گوشی وارد شوید و تنظیمات زیر را انجام دهید.
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اگر گزینه  DEVELOPER OPTIONSرا مشاهده نمی كنید مراحل زیر را بروید

به قسمت About DeViceبروید
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بر روی  Build Numberهفت بار کليک کنيد
زمانی که شما بر روی  Build Numberکليک می کنيد
یک شمارنده به شما نمایش می دهد که تعداد کليک ها
را نمایش می دهد .زمانی که به شماره صفر شده به
قسمت Settingبر گردید گزینه Developer option
اضافه شده است .

به قسمت  Developer Optionsبروید.
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تیک  usb Debuggingرا بزنید
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بعد از اینکه  usb debuggingفعال كردید پیغامی شبیه زیر به شما نمایش داده می شود.

بعد از
تنظیمات بالا باید در قسمت Devicesدر  DDMSدستگاه شما نمایش داده شود.
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اگر تنظیمات بالا را انجام دادید ولی هنوز دستگاه نمایش داده نمی شود  .راه حل های زیر را امتحان
كنید :
چک كنید كه تنظیمات دستگاه را به صورت زیر باشد :
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گوشی خود را  ReStartكنید
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بعد از بالا آمدن دستگاه باید دستگاه شما
نمایش داده شود
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اگر باز هم دستگاه نمایش داده نشد  .به شما پیشنهاد می كنم كه نرم افزار  MoboRoboرا نصب
كنید.

بعد از نصب نرم افزار را وقتی كابل usbرا به گوشی نصب كنید این نرم افزار به صورت اتوماتیک
گوشی شما را تشخیص می دهد و در صورت لزوم درایور های آن را دانلود و نصب می كند .
ودر دستگاه پیغامی شبیه را می بینید.
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 Eclipseرا
یک بار
 ReStartكنید

كامپیوتر را  ReStartكنید .و دوباره وارد  Eclipseشوید.

ایجاد پروژه و تست آن بر روی دستگاه
پروژه جدیدی به نام  MyFirstMapایجاد كنید
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بعد از ایجاد پروژه آن را به صورت زیر اجرا كنید
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به محیط دستگاه بروید همان طور كه مشاهده می كنید برنامه بر روی دستگاه شما اجرا شده است.

نمایش نقشه گوگل در برنامه کاربردیتان
در قسمت قبل تنظیمات لازم برای تست برنامه در دستگاه واقعی را انجام دادیم .حال قصد داریم
كه نقشه را در برنامه كاربردی استفاده كنیم.برای نمایش نقشه مراحل مختلفی را( از جمله دادن
 Permissionهای لارم به برنامه گرفتن ApiKeyو  )..باید انجام دهیم كه در ادامه مراحل را به
شما آموزش می دهیم.
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 هاpermission  تنظیم: مرحله اول
 برای این كار به فایل.  های را به برنامه خود بدهیمPermission برای نمایش نقشه باید یک سری
. پروژه بروید و آن به صورت زیر تغییر دهیدAndroidManifest.xml

<?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 بهPermission برا ی نمایش نقشه باید به اینترنت دسترسی داشته باشیم از این رو باید
.برنامه بدهیم
<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"/>

.زیررا تعیین كنیمPermission برای اینکه از سرویس نقشه گوگل استفاده می كنیم باید
<uses-permission
android:name="com.google.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES"/>

دقیقا باید به شکل بالا نوشته شود به حروف كوچک و بزرگ دقت كنید
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همچنین ما از  google apiورژن  ۷استفاده می كنیم كه توسط تگ زیر باید آن را تعیین كنیم.
"<uses-feature android:glEsVersion="1x11121111
"android:required="true
>/

ودر زیر  Persmissionی را تعیین كردیم كه مشخص می كند كه برنامه ما امکان نمایش نقشه را
دارد و  ApiKeyمورد نظر را از گوگل دریافت كرده ایم
><permission android:name="com.MehrdadJavidi.myfirstmap.MAPS_RECEIVE" /

2

1

 :1باید  Package Nameبرنامه باشد
 MAPS_RECEIVE : ۷باید با حروف بزرگ نوشته شود
بعد Permissionبالا را در برنامه استفاده كنیم.
><uses-permission android:name="com.MehrdadJavidi.myfirstmap.MAPS_RECEIVE"/

مرحله دوم :گرفتن apiKey
مرحله دوم برای نمایش نقشه دریافت یک  Api Keyاز گوگل می باشد  .به عبارت دیگر ما به
اطلاعات برنامه خود را به گوگل اعلام می كنیم  .یک كد منحصر به فرد به نام  Api Keyبه ما می
دهد كه به وسیله آن كد می توانیم از امکانات سرویس نقشه گوگل استفاده كرد.
برای دریافت  apiKeyاز سایت گوگل به صورت زیر استفاده می كنیم:
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توسط یک جی میل  Loginكنید
بعد یک  vpnیا نرم افزار ی كه  Ipشما را تغییر می دهد
را اجرا كنید .چون كشور ما تحریم است امکان دسترسی
به سایت را به نمی دهد.
 Api Console googleرا سرچ كنید
روی لینک مشخص شده

دانی كه ایران نشست منست
هنر نزد ایرانیان است و بـــس

ندادند شـیر ژیان

همه یکدلانند یـزدان شناس

بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس

را بکــس

چنین گفت موبد كه مرد بنام

بـه از زنـده دشمـن بر او شاد كام

اگر كُشــت خواهــد تو را روزگــار

چــه نیکــو تر از مـرگ در كـــار زار

همـه روی یکسر بجـنگ آوریــم

چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد
از آن به كه كشور به دشمن دهیم
دریغ است ایـران كه ویـران شــود514
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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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به طور پیش فرض یک سری سرویس برای پروژه كه ایجاد می كنیم فعال هستند آنها را
حذف می كنیم.

در اینجا ما قصط داریم كه نقشه را در برنامه های اندروید به كار بگیریم پس باید سرویس Google Maps
 Android apiرا فعال كنیم.
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Google  تعين کردیم که داریم ازandroid Manifest در فایل
 استفاده ميکنيمApi V2
<uses-feature android:glEsVersion="1x11121111"
android:required="true"
/>
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در پنجره باز شده برای دریافت
 Api Keyا ما ساختار زیر را از
ما می خواهد
 ; PackageNameكد SHA1

باید کد SHA1بعد سمی کولون
وبعد  Package Nameبرنامه را
وارد کنید

برای بدست آوردن كد  SHA1به مسیر تعیین شده در  Eclipseبروید
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کپی کنيد و در سایت گوگل پيست کنيد
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Package Name

کد SHA1

سمی کولن

 Api keyایجاد شد.
آن را کپی کنيد
و به محيط
Eclipse
بروید
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. را به صورت زیر تغییر دهیدandroidManefist.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>
با حروف كوچک نوشته شود
با حروف بزرگ نوشته شود
</activity>

<meta-data android:name="com.google.android.maps.v0.API_KEY"
android:value="AIzaSyCAB5b_HksbzUrTMt_3QoiLtIOS0JDcO8"
/>
 کنیدPaste  مورد نظر را در قسمتApi_Key
</application>
</manifest>
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مرحله سوم استفاده از Google Play Services
همان طور كه قبلا بیان كردیم برای نمایش نقشه ها باید پکیج  Google Plays Servicesرا باید
نصب كنیم و آن را در به برنامه اضافه كنیم تا بتوانیم با كلاس های كه در اختیار ما قرار می دهد
نقشه را در برنامه به كار بگیریم .برای این كار مراحل زیر را انجام دهید.
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به مسیر ی كه  sdkدر آن می باشد
بروید.
…./Sdk/extras/google/libProjec
t
را انتخاب كنید
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باید  Google Play Serviceرا به پروژه اضافه
كنیم
بر روی پروه كلیک راست و  Propertiseرا
انتخاب كنید
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بروید وآن به صورت زیر تغییر دهیدandroidManifest 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>

برای اینکه اطمینان حاصل كنیم كه آیا عملیات بالا با موفقیت انجام شده یا خیر به فایل
.  ایجاد كنیدGoogleMap  بروید ویک شی از كلاسMainActivity.java
public class MainActivity extends Activity {

ببینید كلاس

GoogleMap mMap;

 بهGoogle Map

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

برنامه اضافه می شود
یا خیر

}
.....

مرحله چهارم
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برای اینکه نقشه در دستگاه قابل نمایش باشد باید  Google Play Servicesروی دستگاه نصب
باشد (در اكثر گوشی ها نصب می باشد).

اگر  Googe Play Servicesنصب نباشد امکان نمایش نقشه وجود ندارد.
ما باید قبل از اینکه نقشه نمایش داده شود چک كنیم كه آیا  Google Play Serviceنصب می
باشد یا خیر  .اگر نصب بود نقشه نمایش داده شود در غیر این صورت دیالوگ را به كاربر نمایش
دهد تا از كاربر بخواهد تا  GooglePlay Servicesرا نصب یا به روز رسانی كند .برای این كار به
صورت زیر عمل می كنیم.
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. بروید وآن را به صورت زیر تغییر دهیدMainActivity.java به فایل
package com.MehrdadJavidi.myfirstmap;
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.app.Dialog;
android.os.Bundle;
android.view.Menu;
android.view.MenuItem;
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 Play  را تعریف كرده ایم كه به وسیله آن چک می كنیم كه آیاServicesOk متد به نام
.  رو دستگاه نصب می باشد یا خیرServices
 را بر می گر داندTrue اگر نصب بود مقدار
اگر مشکل قابل بر طرف بود دیالوگ مناسبی را به كار نمایش می دهد
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در غیر این صورت پیغام مبنی بر اینکه  Google Play Serviceدر دسترس نمی باشد را به كاربر
نمایش و مقدار  Falseرا بر می گرداند.

وآخر هم آن را درمتد  OnCreateاستفاده كرده ایم .اگر  Google Play servicesنصب بود
پیغام مناصبی را نمایش دهد.
{ ))(if (servicesOk
Toast.makeText(this, "Ready To Map",
;)(Toast.LENGTH_LONG).show
{ } else
}

مرحله پنجم نمایش نقشه
در قسمت قبل تمام تنظیماتی را كه لازم بود تا بتوان نقشه را نمایش دهیم انجام داده ایم حال وقت
آن رسیده كه نقشه نشان دهیم .
چندین روش برای نمایش نقشه ها وجو دارد یک استفاده از یک  ، Fragmentدو استفاده از View
ی به نام  MapViewكه در ادامه هر كدام را شرح می دهیم.

روش اول  :نمایش نقشه با Fragment
یک فایل  LayOutبه نام  map_activity.xmlایجاد كنید آن را به صورت زیر تغییر دهید.

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

511
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

<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" />

. بروید و محتوای آن را به صورت زیر تغییر دهیدmainActivity به فایل
package com.MehrdadJavidi.myfirstmap;
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.app.Dialog;
android.os.Bundle;
android.support.v1.app.FragmentActivity;
android.view.Menu;
android.view.MenuItem;
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;
}
}

 اجرا كنیدF11 برنامه را
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MapView  نمایش نقشه با: روش دوم
 بروید و آن را به صورت زیر تغییر دهیدactivity_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
 را تعریف كرده ایم كه به وسیله آن می توانیم نقشه را نمایشMapView ی به نامView در بالا
 آن طوری تعیین كرده ایم كه كلheight  وwidth  قرا داده ایم وmapView1  آن راId .دهیم
. را در بر بگیردactivity
. بروید و آن را به صورت زیر تغییر دهیدmainActivity.java به فایل
package com.MehrdadJavidi.myfirstmap;
import
import
import
import
import
import

android.app.Dialog;
android.os.Bundle;
android.support.v1.app.FragmentActivity;
android.view.Menu;
android.view.MenuItem;
android.widget.Toast;

import
import
import
import

com.google.android.gms.common.ConnectionResult;
com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil;
com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
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();
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}
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
)داشتهRefrence (  دسترسیMapView1 ابتدا بک شی از كلاس ایجاد تعریف كردهایم تا به
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);

}
……

 نمایش داده شود باشد متد های زیر را فراخوانی كنیمmapView برای اینکه نقشه در
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);
}

.

برای درخواست آموزش خصوصی یا خرید پکیج آموزشی مباحث کاربری این فصل در

 ارسال کنیدMehrdad.j16367@Gmail.com خواست خود را به ایمیل
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بسم الله الرحمن الرحيم برای اینکه خدا لطفش،رحمتش و آمرزشش شامل حال ما بشود باید
اخلاص داشته باشيم و برای اینکه ما اخلاص داشته باشيم سرمایه می خواهد که از همه چيزمان

بگذریم وبرای اینکه هميشه ازهمه چيزمون بگذریم باید شبانه روز دلمون و وجودمون و همه

چيزمون با خدا باشد قدم برمی داریم برای رضای خدا باشد،کاغذ برمی داریم
برای رضای خدا باشد،حرف می زنيم برای رضای خدا باشد،شعار می دهيم
برای رضای خدا باشد،می جنگيم برای رضای خدا باشد همه چيزمون برای
رضای خدا باشد.اگر کارهامون اینطوری پيش برود پيروزی در آن هست و ناراحتی
و شکست برایمان معنایی ندارد چه بکشيم چه کشته بشيم پيروزیم .و شکست برای ما
معنایی ندارد.
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چیزى را بر زبان نیاورید كه از ارزش شما بکاهد
 .امام حسین(ع)

فصل دهم

در پایان این فصل شما با موارد زیر آشنا می شوید:
 چگونه ارتباط به وب بااستفاده از
 چگونه از
 چکونه

HTTP

های مربوط به وب سرویس ها استفاده کنیم
های وب سرویس ها را به کار گریم.

 چگونه با  Socket serverارتباط بر قرار کنیم
در فصل قبل شما یاد گرفتید که چگونه میتوانید با استفاده از

و ایمیل با جهان خارج

ارتباط بر قرار کنید .راه دیگری که شما می توانید ارتباط بر قرار کنید استفاده از شبکه های بی
سیمی که در دستگاه اندروید می باشد .بنابراین در این فصل شما یاد می گیرید که چگونه با
پروتکل

یا

با سرور ارتباط برقرار کنید و چگونه می توانید فایل

را

دانلود کنید .همچنین یاد می گیرید که چگونه فایل

را خوانده و داداه های خود را از آن

بازیابی کنیم .قسمت های مختلف فایل را بدست آوردن

تکنولوژی که برای دسترسی به وب
ها

سرویس ها بسیار قدرتمند میابشد .در کنار

JavaScript Object ) JSON
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 (Notationرا شرح میدهیم  .که یک جایگزین سبک(کم حجم) برای جایگزینی
کلاس های که در اندروید وجود دارد که شما میتوانید محتوای

به کار گیر های

میباشد

را تغییر دهید.

ها با استفاده از

یک راه رایج برای ارتباط یبا جهان خارج استفاده از  HTTP.می باشدکه برای اکثر مردم آشنا می
باشد .و این پروتکل باعت بسیاری از موفقیت های وب می باشد
با استفاده از پروتکل

شما می توانید انواع کار ها را انجام دهید .از قبیل دانلود صفحات

وب از وب سرور .دانلود فایل ها باینری و غیره.

در ادامه یک پروژه ایجاد می کنیم و شرح می دهیم که چگونه میتوانید انواه نوع های داده را
دانلود کنید.

پروژه جدیدی به نام Networking.ایجاد کنید
فایل AndroidManifest.xmlبه صورت زیر تغیییر دهید
"<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>

. به صورت زیر تغییر دهیدmainActivity.javaفایل
package com.MehrdadJavidi.networking;
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.os.Bundle;
java.io.IOException;
java.io.InputStream;
java.net.HttpURLConnection;
java.net.URL;
java.net.URLConnection;
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 کنیدmainActivity.java در فایلOpenHttpConnection()متد 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
 برنامه شما نیاز به تعریف.برای ارتباط با وب استفاده کردیدHTTP شما از پروتکل
 داردINTERNET به نام
 سپس متد. تعریف کرده ایدAndroidManifest.xmlرادر فایل

شما ابتدا این

 راInputStream را دریافت می کنید و یک شیURL که یک آد رس. را تعریف کردیدOpenHttpConnection()
 شما می توانید داده ها را با خواندن بایت های شیInputStream بر می گرداند با استفاده از شی
.دانلود کنید
باز می کنیید

را با

 را ایجاد کردید که یک ارتباطHttpURLConnectionشما یک شی

 از قبیل متد های درخواست ارتباط و موارد دیگر.ها ی زیادی برای ارتباط دارید

شما
: از این قبیل

HttpURLConnection httpConn = (HttpURLConnection) conn;
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httpConn.setAllowUserInteraction(false);
httpConn.setInstanceFollowRedirects(true);
httpConn.setRequestMethod(“GET”);

رابر می گرداند اگر ارتباط با موفقط اتجامresponse code یک

.بعداز سعی برای ارتباط با سرور

 را از ارتباطInputStream  می باشد) شما می توانید شیHTTP_OK برابر

( شد
دریافت کنید

httpConn.connect();
response = httpConn.getResponseCode();
if (response == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
in = httpConn.getInputStream();
}

. شما می توانید دانلود داده ها ر ا از سرور شروع کنیدInputStream با استفاده از شی

دانلود داده ها باینری
 به ممکن است شما.یک کار رایج این است که شما باید دانلود داده های باینری را انجام دهید
که در زیر نحوه ای انجام این.نیاز داربد یک عکس را از وب دانلود کنید و در برنامه نمایش دهید
.کار را شرح میدهیم

رفته و آن را به صورت زیر تغییر دهید

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>

 رابه صورت زیر تغییر دهیدNetworkingActivity.javaفایل
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package com.MehrdadJavidi.networking;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.annotation.SuppressLint;
android.app.Activity;
android.os.Bundle;
java.io.IOException;
java.io.InputStream;
java.net.HttpURLConnection;
java.net.URL;
java.net.URLConnection;
android.util.Log;

import
import
import
import

android.widget.ImageView;
android.graphics.Bitmap;
android.graphics.BitmapFactory;
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;

536

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

}
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/010cablecarDCP10131.jpg");
}
}

 نمایش داده می شودImageView. برنامه را اجرا کنید عکس از وب دانلود شده ودر

توضیحات
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متد

)(DownloadImage

یک آدرس

عکس رابرای دانلود دریافت می کند سپس یک ارتباط را با

متد )( OpenHttpConnectionایجاد می کند .سپس با استفاده از شی  InputStreamبر گردانده شده از ارتباط  .و
سپس با متد

در کلاس

)(decodeStream

آن به شی

تبدیل

Bitmap

BitmapFactory

استفاده می شود برای دانلود و

سپس

متد)( DownloadImageیک شی Bitmapرا بر می گرداند.
شما از متد)( DownloadImageاستفاده کردهید .با

شما برای دانلود عکس و نمیاش آن در

شروع  Android 353عملیات های همزمانی ( )synchronousمی تواند انجام شود و زمان کمتر را نسب به
مربوط

اجرای مستقیم دانلود در

دارد .اگر شما متد )( DownloadImageرا به صورت مستقیم

در)( onCreateاستفاده کنید برنامه شما در اندروید های  8و جدیدتر  crashمی شود
/** 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
}

از انجا که متد )( DownloadImageبه صورت همزمان انجام می شود کنترل تازمانی که عکس دانلود نشده
است باز گردانده نمی شود .اکر آن را به صورت مستقیم فراخوانی کنید برنامه به حالت
می رود ()
تمام کد های همزمانی باید توسط کلاس
استفاده از کلاس

AsyncTask

شود.

شمار قادر می سازد که کار های را در در

های مختلف انجام دهید و نتیجه را به
عملیاتی را در

در در

بر گردانده شود .با این روش شما می توانید

انجام دهید بدون نیاز به اینکه کار پیچیده ای را برای کنترل

ها در بر داشته باشد.
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برای فراخوانی متد همزمان )( . DownloadImageشما نیاز دارید که کد خود را را با

به نام

wrapکنید مانند زیر:

AsyncTask

{ >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
}
}

به طور ساده شما کلاسی به نام ) DownloadImageTaskایجاد کردید که از مشتق AsyncTaskشده است  .دو
متد در کلاس DownloadImageTaskبه نام های )( doInBackgroundو onPostExecute().می باشد شما تمام کد های که
اجرا شود در قرار )( doInBackgroundمی دهید .زمانی که

نیاز دارید در
شد .نتیجه کار توسط

)(onPostExecute

کامل

بر گزدانده می شود که در اینجا شما یک

میباشد که عکس دانلود شده را نمایش میدهد.
اجرای همزمان taskها در UI thread
برای تععين این کار .اگر شما

صفت android:minSdkVersionرادر فایل AndroidManifest.xml

رابه  9یا کمتر تعيين کنيد و بر نامه

را در  android3یا جدیدتر اجرا کنيد کد همزمان سازی هنوز هم کار می کند(که البته این کار پيشنهاد نميش شود).
اگر android:minSdkVersionرا به مقدار  10و بالاتر مقدار دهس کنيم .کد همزمانی در  Thrad UIکار نمی کند.

در فصل  11کلاس  AsyncTaskرا با جزئیات بیشتری توضیح می دهیم.

برای فرخوانی کلاس DownloadImageTaskشما می توانید یک نمونه ازآن ایجاد کنید و سپس متد
)( executeصدا بزنیدر سپس آدرس

عکس که می خواهید به آن ارسال می کنید..
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@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
new DownloadImageTask()
.execute("http://www.mayoff.com/010cablecarDCP10131.jpg");
}

اگر می خواهید کی سری از عکس ها را به طور همزمان دانلود کنید شما می توانید کلاس
به صورت زیر تغییر دهیدDownloadImageTask
package com.MehrdadJavidi.networking;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.annotation.SuppressLint;
android.app.Activity;
android.os.Bundle;
java.io.IOException;
java.io.InputStream;
java.net.HttpURLConnection;
java.net.URL;
java.net.URLConnection;
android.util.Log;

import
import
import
import
import

android.widget.ImageView;
android.widget.Toast;
android.graphics.Bitmap;
android.graphics.BitmapFactory;
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/wpcontent/uploads/iran.gif");
}
}

 زیرا کار های که میتواندonProgressUpdate(). توجه کنید که در این کلاس متد های بیشتری وجود دارد
.اجرا شوند می توانید زمان های طولانی داشته باشد

در کلاس

AsyncTask

 را برای بر روز رسانی روند پیشرفت عملیات فراخوانی کنید باpublishProgress()شما می توانید متد
 متد. که در این صورت عکس های دانلود شده نمیاش داده می شودonProgressUpdate()فراخوانی متد
 برای به روز رسانیthread-safe  با این حال یک.اجرا می شود
دانلود شده از سرور را نمایش می دد می باشد

شما می توانید یک نمونه

درonProgressUpdate()
که

برای دانلود یک سری از عکس ها از سرور در

 را مانند زیر فراخوانی کنیدexecute()  را ایجاد کنید و متدDownloadImageTask()از
@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/010cablecarDCP10131.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.fantomxp.com/wallpapers/63/San_Francisco _-_Sunset.jpg",
"http://travel.roro11.com/europe/france/Paris_France.jpg",
"http://wwp.greenwichmeantime.com/timezone/usa/nevada
/las-vegas/hotel/the-strip/paris-las-vegas/parislasvegas-hotel.jpg",
"http://designheaven.files.wordpress.com/2101111/eiffel_tower_paris_fra
nce.jpg");
}

دانلود بعد از گذشت چند

زمانی که کد قبلی را اجرا می کنید تصاویر در

 زمانی که آخرین عکس دانلود شده یک پیغام مبنی بر دانلود تعداد.ثانیه نمایش داده می شوند
. نمایش داده می شودToast عکس ها با کلاس
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دانلود محتوای متنی
در کنار دانلود داد های باینری شما می توانید شما می توانید داد های با محتوای متنی نیز هم
 به عنوان مثال شما ممکن است شما می خواهید به یک وب سرویس که یک فایل.دانلود کنید
 که در ادامه به شما شرح می.شامل که رشته نقل قول های متفاوت دارد دسترسی داشته باشید
.دهیم که چگونه میتوانید این کار را انجام دهید

 قسمت قرمز رنگ را به آن اضافه کنیدNetworkingActivity.javaبه فایل رفته و محتوای زیر را

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"
);
}

. نمایش میدهیمToast فایل را بر میگردانیم و آن را با کلاس.برنامه را اجرا کنید
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توضیحات
متد)( DownloadTextیک پارامتر  URLکه آدرس فایل مورد نظر می باشد را دریافت و آن را دانلود می
کند.
به طور اساسی :شما یک ارتباط
کاراکتر را

با سرور ب باز کردید .سپس شی InputStreamReaderهر
ذخیر ه می کنید .همانند قبل شما یک زیر

می خواند ودر شی

کلاس  AsyncTaskایجاد کردید برای متد )( DownloadTextکه بتوانید به طور همزمان آن را به کار بربد.
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دسترسی به وب سرویس ها از طرق متد
در بخش های شما یاد گرفتید که چگونه می توانید فایل های باینری و متنی را دانلود کنید .شما
اغلب نیاز داربد که فایل های

را دانلود کنید وان را تجزیه و تحلیل کنید

در این قسمت شما یاد میگیرید که چگونه می توانید به وب سرویسی متصل شوید با استفاده از
متد

مربوط به

 .نتیجه یک وب سرویس

میباشد .شما آن را دانلود میکنید و

آن تجزیه و تحلیل میکنید و محتوانی آن را نمایش میدهید.

دراین مثال شما از از متد وب در

استفاده می کنید این متد وب یک وب سرویس دیکشنری است که توضیحات در
مورد یک کلمه را بر می گرداند.
این متد درخواستی به شکل زیر دریافت می کند.
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

و پاسخ آن به شکل زی می باشد
>?”<?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

از این رو برای بدست آوردن توضیحات یک کلمه شما نیاز به ایجاد یک ارتباط

 که در ادامه آن را با مثال شرح..دریافتی تجزیه و تحلیل کنید

سپس شما باید فایل
.میدهیم

. به کد های قرمز رنگ زیر را واردنمایییدNetworkingActivity.javaبه برنامه قبل بروید ودر فایل
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");

548

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید
// ---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 دهیم

برنامه را اجرا نماید و خروجی را باکلاس

551

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

توضیحات
 وسپس کلمه موردنظر را مانند.یا وب سرویس باز می کند

 ابتدایک ارتباطWordDefinition()متد
.زیر به آن ارسال می کند

in =
OpenHttpConnection("http://services.aonaware.com/DictService/DictService.asmx
/Define?word="
+ word);
Document

 استفاده کرده است که شیDocumentBuilderFactory and DocumentBuilder سپس شما از شی های

)را در بر می گیرند(نتیجه بر گردانده شده از وب سرویس می باشد

) از فایل

(

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();

< را جست و جو می کنیدDefinition> شما تمام عنصر های. را ایجاد شدDocument زمانی که شما شی
NodeList definitionElements = doc
.getElementsByTagName("Definition");

.را مشاهد می کنید

باز گردانده شده توسط

در شکل زیر شما
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< می باشد که شما باید آنها را باز یابی کنیدWordDefinition> تمام توضیحات در مورد کلمه در عنصر
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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}
}

}

< را چک می کنید و محتوای متنی عنصرDefinition> <درWordDefinition> در کد بالا شما تمام
< شامل یک توضیح در مورد کلمه می باشد و سپس توضیحات از کلمه های راWordDefinition>که
 را بر می گرداندWordDefinition() می کند (به همی می چسباند ) وسپس متد

به هم

// ---return the definitions of the word--return strDefinition;

 به صورتWordDefinition() ایجاد کنید برای فراخوانی متدAsyncTask سپس شما باید یک زیر کلاس از
.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();
}
}

 می توانید به صورت همزمان به وب سرویس دسترسی داشته باشدexecute() سپس با فراخوانی متد
/** 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");
}

اجرای سرویس های
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در قمست قبل شما یاد گرفتید که چگونه می توان
برای اتصا ل به وب سرویس و باز کرداندن نتیجه

ها را با استفاده از
استفاده کنید .همچنین شما از
عملیات پر هزینه

 DOMبرای تجزیه کردن فایل XMLاستفاده کردید استفاده از فایل های
ای برای دستگاه های اندروید می باشد که دلایل آن به شرح زیر میباشد:


ها فایل های بزرگی هستند .انها از تگ ها برای ذخیزه اطلاعات استفاده می کنند
که این کار باعت می شود حجم آن سریع افزایش یابد .یک فایل بزرگ

به این

معنی است که دانلود آن پهنای باند زیادی را استفاده می کند.
 پردازش فایل های بسیار مشکل می باشد .همان طور که در قسمت قبل مشاهده کردید
شما از DOMبرای پیمایش درختی آن و دسترسی به محتوای آن استفاده کرد اید.وقبل از
پیمایش درختی خود

هم باید ساخته شود و ساختار درختی ان در حافظه ایجاد

شود .که این خود حافظه و پردازنده را مصرف می کند
یکی از را های بسیار کارامد تر برای نمایش اطلاعات استفاده از

میباشد.

یک قالب

داده ای تغیر پذیر کم حجم می باشد(کم حجم و به سادگی فایل تغییر می باشد) و به سادگی می
توان از آن را خواند و در آن نوشت.

وبه آسانی ماشین(موبایل و کامپیوتر و )...آن را تولید و تجزیه می کند می کند درزیز نمونه از
پیام های

را مشاهد می کنید.

[
{
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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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 توجه کنید که اطلاعات در قالب جفت های.در بلاک بالا مجموعه از داده ها را نمایش می دهد
 برخلاف.قرار گرفته اند

 در قالب یکkey/value می باشد و گروه از جفت هایkey/value

 در زیر.ها استفاده می کنند اینجا از اکولاد ها و براکت ها استفاده می کنند
 وJSONArrayرا با استفاده از شی های

ها که از

به شما شرح می دهیم که چگونه می توان پیام های
میباشند را پردازش کرد

که درJSONObject

ایجاد کنیدJSON. پروژه جدیدی به نام

 به صورت زیر تغییر دهیدAndroidManifest.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>
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. وارد نماییدmainActivity.java کد های زیر در فایل
package com.MehrdadJavidi.json;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.io.BufferedReader;
java.io.IOException;
java.io.InputStream;
java.io.InputStreamReader;
org.apache.http.HttpEntity;
org.apache.http.HttpResponse;
org.apache.http.StatusLine;
org.apache.http.client.ClientProtocolException;
org.apache.http.client.HttpClient;
org.apache.http.client.methods.HttpGet;
org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
org.json.JSONArray;
org.json.JSONObject;
android.app.Activity;
android.os.AsyncTask;
android.os.Bundle;
android.util.Log;
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");
}
}

.را مشاهده می کنید که زمان و تاریخ را نمایش می دهد

 شما یک.برنامه را اجر ا کنید
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توضیحات
.را تعریف کردیدreadJSONFeed() اولین کاری که شما باید انجا دادید متد
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();
}

559

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

 و سپس نتایج را از وب سرور.مشخص شده وصل می شود

به طور ساده این متد به ادرس

.را به عنوان نتیجه بر می گردند

می خواند ویک

 ایجاد کردیدAsyncTask شما یک زیر کلاس از.  به طور همزمانreadJSONFeed()برای فراخوانی مند
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();
}
}
}

را بدست

 فرخوانی کردید سپسdoInBackground() را در متدreadJSONFeed() شما متد
 متن. ارسال کردیدonPostExecute() کردید) و به متد

استفاده شده است برای بدست آوردن لیست از شی های

( آورید

http://extjs.org.cn/extjs/examples/grid/survey.html

را به سازنده آن ارسالJSON feed استفاده کرده اید کهJSONArray شما از کلاس

از

از متن
می کنید
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;)JSONArray jsonArray = new JSONArray(result
Log.i("JSON",
"Number of surveys in feed: " +
;))(jsonArray.length

)( lengthتعداد شی های که شی jsonArrayبر میگرداند را مشخص می کند .با لیستی از  jsonArrayذخیره
شده در  .jsonArrayشما با متد )( getJSONObjectهر شی را بدیت می آورید.
{ )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
}

متد )( getJSONObjectیک شی از نوع JSONObject.بر میگرداند .برای گرفتن مقادیر
جفت

های که در

می باشد شما از متد )( getStringاستفاده میکنید(شما همچنیم میتوانید از

getInt(),و getLong(),و )( getBooleanبرای دیگر نوع داد های استفاده مکنید)

در اخر هم شما برا دستری همزمان به

از)( executeاستفاده کرده اید
)(new ReadJSONFeedTask

;)".execute("http://extjs.org.cn/extjs/examples/grid/survey.htmlدر این
را استفاده کنید و به طور ساده و سریع آن را

مثال شما یاد گرفتید که چگونه وب سرویس

تجزیه و تحلیل کنید .برای مثال های واقعی و در زندگی واقعی شما از

استفاده می

کنید.
برانامه را به صورت زیر تغییر دهید که
ها را راباکلاس

های اخیر در

بدست آورید وسپس

نمایش دهید
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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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را اجرا کنید

و

تا اینجا شما یاد گرفتید که چگونه وب سرویس ها

متصل شود و پیغام های ارسال و دریافت

اگر شما بخواهدی که برنامه شما به یک

کنید شما به تکنولوژی برنامه نویسی نیار دارید که به عنوان شناخته
یک تکنولوژی میباشد که به

.می شود

 در ادامه به شما شرح میدهیم که چگونه.را می دهید
استفاده می

و

شما امکان اتصال بین

می توانید چگونه یک برنامه چت اندروید ایجاد کنید که از طریق از طرق
. چندین برنامه می توانند به سرور وصل شده و باهم چت کنند.شود

 ایجاد کنیدSockets.پروژه جدیدی به نام
 به صورت زیر تغیر دهیدAndroidManifest.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>

 اضافه کنیدmain.xmlو دستورات 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" >
<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>

 ایجاد کنید و دستورات زیر را در آن وارد کنیدCommsThread.یک کلاس به نام
package com.MehrdadJavidi.sockets;
import
import
import
import
import

java.io.IOException;
java.io.InputStream;
java.io.OutputStream;
java.net.Socket;
android.util.Log;

public class CommsThread extends Thread {
private final Socket socket;
private final InputStream inputStream;
private final OutputStream outputStream;
public CommsThread(Socket
socket = sock;
InputStream tmpIn =
OutputStream tmpOut
try {
// ---creates

sock) {
null;
= null;
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.java دستورات زیر را در
package com.MehrdadJavidi.sockets;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.io.IOException;
java.net.InetAddress;
java.net.Socket;
java.net.UnknownHostException;
android.app.Activity;
android.os.AsyncTask;
android.os.Bundle;
android.os.Handler;
android.os.Message;
android.view.View;
android.widget.EditText;
android.widget.TextView;
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);
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}
@Override
{ )(public void onResume
;)(super.onResume
;)(new CreateCommThreadTask().execute
}
@Override
{ )(public void onPause
;)(super.onPause
;)(new CloseSocketTask().execute
}
}

که همرا ه کتاب می باشد استفاده کنید.

برای تست برنامه شما باید از فایل

این برنامه می تواند چندبن کاربر به به برنامه وصل شده و سپس پیام های دریافتی را به تمام
کلاینت های وصل شده ارسال کنند ..برای اجرای سرور به
کنند.

رفته و دستور زیر را وارد

C:\>Server.exe Your_IP_Address
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به عنوان مثال اگر

شما 5045557555534میباشد دستور به صورت زیر می باشد.

C:\>Server.exe 091.068.0.011

قبل از اینکه شما برنامه را بر روی دسگاه واقعی اجرا کنید .مطئن شوید که دستگاه به شبکه
یکسان متصل هستند .به عبارتی دیگر کامپیوتر به یک شبکه  wireless routerوصل می شوند و دیگر
وسایل هم به آن و صل می شوند.
برنامه را اجرا کنید برنامه را اجرا کنید و متن را وارد و سپس بر روی دکمه  Send Messageکلیک
کنید
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همان طور که می بینید پیام ارسال شده دریافت می شود.

توضیحات
برای کنترل پیچیدگی ها ی ارتباط های سوکتی .شما یک کلاس جدا به نام CommsThreadایجاد
کردید این کلاس از کلاس Threadمشتق شده است که تمام ارتبایاط سوکتی می تواندد در
های مختلفی اجرا شوند .جدا از

مربوط به

.
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public class CommsThread extends Thread {
}

.در کلاس شما سه شی تعریف کردید
private final Socket socket;
private final InputStream inputStream;
private final OutputStream outputStream;

 وشی.سمت کاربر را فراهنم می آورد

 که سوکت.می باشد

اولین آنها شی

 به شماOutputStream وشی.به شما کمک می کند تا داده ها را از ارتباط های سوکت بخوانیدInputStream
کمک می کند تا داده ها را در ارتباطات سوکت بنویسید
 و بع از آن سعی میکند.را دریافت می کند

 یک شی ازCommsThread سازنده برای کلاس
 را بدست آوردInputStream and OutputStream که شی های

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.InputStream  () به به ارتباط گوش می دهد برای آمدن دادهها و خواند آنها توسط شیrun()متد
را بعه روز رسانی می کند و پیام را که

مربوط به

که داده ها دریافت شد سپس

.شامل داده های دریافتی می باشد به آن ارسال می کند
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;
}
}
}

 بنویسیدsocket  به شما کمک می کند تا داده هار ا در ارتباطwrite() متد
//---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) {
}
}

 ارتباط سوکت را قطع می کندcancel() و متد
public void cancel() {
try {
socket.close();
} catch (IOException e) {
}
}
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مشتق شده اندAsyncTask  زیر کلاس ایجاد کردید که از کلاس8  شماSocketsActivity.java در 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;
}
}

.که همزمان می باشد می باشد یک ارتباط با سرور بر قرار می کندCreateCommThreadTask کلاس
برای سوکت سرور اولین متن ارسال شده توسط کلاینت بعد از ارتباط انجام شده به عنوان نام
.مستعار برای کلاینت در نظر گرفته می شود
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از این رو زمانی که ارتباط بر قرار شد شما بل فاصله یک پیام به سرور ارسال می کنید که در بر
گیرند نام مستعاری برای کلاینت می باشد.
;))(sendToServer(txtMessage.getText().toString

کلاس WriteToServerTaskبه شما امکان می دهد تا داده ها را به صورت همرمان ارسال کنید و درحای
کلاس  CloseSocketTaskارتباط را قطع میکند و متد )( sendToServerیک متن را دریافت و به
تبدیل می کند .و سپس متد

)(execute

از کلاس WriteToServerTaskرا برای ارسال داده ها به صورت

همزمانی فراخوانی می کند.
{ )private void sendToServer(String message
;)(byte[] theByteArray = message.getBytes
;)new WriteToServerTask().execute(theByteArray
}

ودر آخر هم زمانی که

به حالت  paused,می رود ارتباط سوکت قطع می شود .وزمانی

که دوباره  resumed,می شود ارتباط ایجاد می شود
@Override
{ )(public void onResume
;)(super.onResume
;)(new CreateCommThreadTask().execute
}
@Override
{ )(public void onPause
;)(super.onPause
;)(new CloseSocketTask().execute
}

خلاصه
شما در این فصا یاد گرفتید که برنامه چگونه می توانید با جهان خارج با پروتکل  HTTPارتباط بر
قرارر کند با پروتکل HTTPشما می توانبد انوا ع داده ها را از وب سرور دانلود کنید .یک برنامه
خوب این است که شما با وب سرور ارتباط داشته باشید با این حال شما نیاز به تجزیه و تحلیل
فایل

دارید .همچنین شما یاد گرفتید که چگونه می توانید با وب سرور

ارتباط
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داشته باشید .همچنین شما با سوکت پروگرامینگ هم آشنا شدید .یک از مهمترین مباحث که در
این فصل یاد گرفتیئ این بود که چگونه میتوانید عملیات ها را به طور همزمان انجام دهید .که
شما باید از کلاس AsyncTaskاستفاده کنید

تمرینات
ی کا شما باید درفایل AndroidManifest.xmlتعریف کنید تا بتوانید از

 .1نام

استفاده کنید چیست؟
استفاده می کندی چیست/

 .0نام کلاس های که برای تجزیه پیام های

استفاده می شود نام ببرید.

 .8نام کلاسی که برای اجرای همزمان در

انچه که شما در این فصل یاد گرفتید.
عنوان

توضیحات

ارتباط با

استفاده از کلاس

دسترسی به وب سرویس

استفاده ار کلاس

HttpURLConnection

هایDocument, DocumentBuilderFactory

استفاد از کلاس DocumentBuilderبرای تجزیه
شده ار وب سرور
با استفاده از کلاس

تجزیه پیام های

و

برگردانده

هایJSONArray and JSONObject

استفاده از کلاس
استفاده از کلاس Socketبرای ارتباط
های  InputStream and OutputStreamبرای نویشن و دریافت
داده ها
 8متد در کلاس

AsyncTask

)(doInBackgroundو onProgressUpdate(),و onPostExecute().

برای درخواست آموزش خصوصی یا خرید پکیج آموزشی مباحث کاربری این فصل در
خواست خود را به ایمیل  Mehrdad.j16367@Gmail.comارسال کنید
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ِ
ِ
ِ
ذاب بَ ْغَتًَ َو أَنْ َتُ ْم
َو اتَّبِعُوا أ ْ
َح َس َن ما أُنْ ِز َل إِلَْي ُک ْم م ْن َربِ ُک ْم م ْن قَ ْب ِل أَ ْن يَأْتيَ ُک ُم ال َْع ُ
ال تَ ْشعُ ُرو َن

و پيش از آن که عذاب ،به طور ناگهانى و بى آن که متوجه باشيد ،بر شما در رسد ،از
نيکوترین حقایقى که از جانب خدا به سوى شما
نازل شده است پيروى کنيد.

577
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

مرا بخوانید تا به شما پاسخ دهم
 .غافر آیه ۶0

فصل یازدهم

توسعه سرویس های اندروید
Android Services
شما در پایان این فصل با موارد زیر آشنا می شوید:
 چگونه یک  Serviceرا ایجاد کنید که در  backgroundاجرا می شود
 چگونه یک کار را با زمان های اجرای طولانی در یک  Threadجداگانه اجرا کنید.
 چگونه کارهای ( )taskجداگانه ای را در  Serviceاجرا کنید
 چگونه یک  Activityبا سرویس ()serviceارتباط بر قرار می شود.

سرویس یک برنامه اندروید است که در  backgroundاجرا می شود بدو ن نیاز به اینکه با کاربر
تعامل داشته باشد .به عنوان مثال زمانی که شما از این برنامه استفاده می کنید می خواهید یک
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موزیک در زمان مشخص اجرا شود .در این موارد موزیک در  backgroundاجرا می شود
ونیازی به تعامل به کاربر نمی باشد .در نتیجه میتواند در یک سرویس اجرا شود .سرویس ها بسیار
مناسب و ایدال برای زمان های هستند که شما نمی خواهید به کاربر  UIرا نمایش دهید .یک
مثال خوب این است که مکان های جغرافیای دستگاه ثبت شود .در این موارد شما یک
سرویس برای این کار استفاده می کنید که در  backgroundاستفاده می شود .شما در این
فصل یاد می گیرید که چگونه یک سرویس را ایجاد کنید و کار ها را در  backgroundبه طور
همزمانی اجرا کنید.

ایجاد سرویس خودتان
بهترین را ه برای فهمیدن نحوه ای کار سرویس ها این است که یک سرویس را راه اندازی کنید.
در ادامه شرح می دهیم که چگونه یک سرویس ساده را راه اندازی کنید.
شما یاد میگیرید که چگونه یک سرویس را (startراه اندازی)و ( stopمتوقف)کنید.

پروژه جدیدی به نام Services.ایجاد کنید
کلاس جاوای به نام MyService.ایجاد کنید و دستورات زیر را در آن وارد نمایید.
;package com.MehrdadJavidi.services
;android.app.Service
;android.content.Intent
;android.os.IBinder
;android.widget.Toast

import
import
import
import

{ 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();
}
}

. به صورت زیر تغییر دهیدAndroidManifest.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 دهیدmain.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>

.زیر رادر قایل وارد نماییدMAINaCTIITY.java دستورات
package com.MehrdadJavidi.services;
import
import
import
import

android.os.Bundle;
android.app.Activity;
android.content.Intent;
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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برنامه را برازدن  F11اجرا کنید بر روی دکمه Start Serviceکلیک کنید تا سرویس اجرا شود .بر روی
دکمه StopServiceکلیک کنید تا سرویس متوقف شود

توضیحات
این مثال مشخص می کند که چگونه میتواندی به سادگی یک سرویس را ایجاد کنید
اول شما یک کلاس تعریف کردید که از کلاس  Serviceمشتق شده است
در کلاس  MyServiceشما  8متد به کار گرفته اید کردند
@Override
} public IBinder onBind(Intent arg1) { ...
@Override
} public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { ...
@Override
} public void onDestroy() { ...

متد )( onBindشما را قادر می سازد تا یک  activityرا بر سرویس  bindکنید .این متد شما قادر
می سازد که شما دسترسی مستقیم به اعضا ()memberو متد های سرویس دسترسی داشته
باشید .در اینجا برای سادگی شما مقدار nullرابرای این متد برگرداندید .در قسمت های بعدی
شما یاد می گیرید که چگونه این  Bindرا انجام دهید.
متد)( onStartCommandصدا زده می شود زمانی که بخواهید سرویس اجرا شود .به طور خلاصه شده
از)( startServiceاستفاده می شود .این متد سرویس را اجرا می کند .و کدی که می حواهید عملیاتی
انجام دهید در آن قرار می گیرد .دراین متد شما ثابت  START_STICKYرا بازگردانید بنابراین این
سرویس ادامه می یابد تا زمانی که آن را به طور صریح  Stopکنید.
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متد)(onDestroyزمانی که بخو.اهیم سرویس متوقف شود فراخوانی می شود .به طور خلاصه از
)( stopServiceاسفتاده می شود
تمام سرویس های که شما ایجاد کردید باید در فایل  AndroidManifest.xmlتعریف کنید
><service android:name=".MyService" /

اگر شما بخواهید سرویس توسط برنامه های دیگر در دسترس باشد شما می توانید یک intent
 filterشبیه زیر استفاده کنید.
>”<service android:name=”.MyService
><intent-filter
><action android:name=”com.MehrdadJavidi.MyService” /
></intent-filter
></service

برای اجرای سرویس شما از )( startServiceاستفاده کردید
;))startService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class

برای اجرای سرویس توسط برنامه های دیگر شما باید به صورت زیر استفاده کنید.
;))stopService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class

برای متوقف کردن برنماه شما از)( stopServiceاستفاده می کنید.
;))stopService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class

اجرای کار ها با زمان های طولانی با استفاده از سرویس ها
سرویسی که شما در قسمت قبل ساختید کار مفیدی را انجام نمی دهد .در این قسمت شما
تغییراتی میدهیم تا یک کار را انجام دهید ..در زیر سرویس یک فایل را به صورت شبیه سازی
شده از اینترنت دانلود میکند.
به پروژه قبلی بروید و فایل MainActivity.javaبه صورت زیر تغییر دهید.
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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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برنامه را اجراکنید بر روی Service buttonکلیک کنید تا برنامه اجرا
شود نکته این است که برنامه برای چند لحظه به حالت می هنگ
شدن می رودتا زمانی که  Toastپیام نمایش Downloaded
 122 bytesدهد

توضیحات:
در اینجا شما سرویس متد )( DownloadFileرا برای دانلود فایل به طور
شبیه سازی فراخوانی کرد این متد تعداد بایت های که دانلود
کرده است را نمایش میدهید .برای شبیه سازی مدت زمانی که
طول می کشد فایل دانلود شما از )( Thread.Sleepاسستفاده می کنید
که ای متد زمانی که میخواهید به حالت  pauseبرورد را دریافت
می کند(برحسب میلی ثانیه).
بعد از اجرای سرویس توجه کنید که برنامه برای  2ثانیه به حالت suspendedمی رود که این مدت
زمان شبیه سازی شده برای دریافت فایل از اینترنت می باشد .باید توجه داشته در این مدت هیچ
پاسخی از  activityنداریم تا زمانی که این کار تمام نشود نمی توانیم هیچ کاری با Acitivity
داشته باشیم و این بسیار مهم می باشد که سرویس همزمان با  Threadمربوط به activity
اجرا می شود .و به همین دلیل سرویسِ acitivityرا به حات  suspendedمی برد.
از این رو برای سرویس های با زمان طولانی این بسیار مهم است که کار ها بازمان های طولانی
در یک  Threadجدا گانه اجرا شوند .که د ر ادامه شرح می دهیم که چگونه این کار را انجام
دهیم.
فایل MyService.javaبه صورت زیر تغییر دهید.
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package com.MehrdadJavidi.services;
import
import
import
import
import
import
import
import

java.net.MalformedURLException;
java.net.URL;
android.app.Service;
android.content.Intent;
android.os.AsyncTask;
android.os.IBinder;
android.util.Log;
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++) {

586

ABLY.ir

Believe in your Ability

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید
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();
}
}

 پیام های را که شامل نمایشToast کلاس.Service button  با کلیک بر روی. اجرا کنیدF11 برنامه را با
them: 412, 132, 612, and 5332.

 شما.درصد تکمیل شدن دانلود فایل می باشند را نمیش میدهد
مشاهده می کنید
 می توانید مشاهده کنیدLogCat همچنین شما می توانید در پنجره

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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این مثال به شما نشان میدهد که چگونه شما می توانید یک  taskرا به طور همزمانی اجرا کنید
شما با ساخت یک کلاس داخلی که از مشتق AsyncTaskشده است این کلاس به شما امکان میدهد
عملیات خود رادر  backgroundبدون نیاز به کنترل  Threadها اجرا کنید.
کلاس DoBackgroundTaskاز  AsyncTaskمشتق شده است که سه نوع  Genericتعیین کرده ایم.
{ >private class DoBackgroundTask extends AsyncTask<URL, Integer, Long

در اینجا شما نوع داده های تعیین  URL, Integer and Long.کرداید .این نوع داده های برای متد های که
در کلاس  AsyncTaskبه کار گرفته شده تعین کرد اید.
متد )( doInBackgroundیک آرایه از نوع داد های  genericنوع اول تعیین شده است .را دریافت می
کند که در اینجا  URL.میباشد این متد در یک  Threadدر  backgroundاجرا می شوند و جای
است که شما کد های با زمان اجرای طولانی را قرار میدهید .برای گزارش از پیشرفت کار شما
متد )( publishProgressفراخوانی
می کنید که
متد onProgressUpdate(),را اجرا
می کنید مقدار برگشتی
این متد نوع داده
 genericسوم را دریافت
می کند که در اینجا
Longمیباشد.
)( -onProgressUpdateاین متد
 threadمربوط به uiرا
زمانی که

)(publishProgress

588
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

فراخوانی می کند اجرا میکند این متد یک آرایه از نوع  genericدوم دریافت می کند که در
اینجا  Integer.می باشد

)( -onPostExecuteاین متد  threadمربوط به  UIرا زمانی که متد )( doInBackgroundبه طور کامل اجرا شد
اجرای میکند ای متد یکی از  8نوع داد های  genericرا دریافت می کنند که در اینجا Long.می
باشد .برای دانلود چندین فایل به طور همزمان شما یک نمونه از  DoBackgroundTaskرا ایجاد و سپس
)( executeو فراخوانی کردید و سپس آرایه ای از  URLرا به آن ارسال کرد هایم

{ 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
}

کد قبل در سرویس فایل ها را در  backgroundدانلود می کند و پیشرفت گزارش درصد
دانلود فایل را نمایش میدهد .نکته مهم اینجا این است که ما در حالی که فایل در حال دانلود
شدن می باشد می توانیم با  UIکار کنیم .دلیل این میباشد که عملیات در  Threadهای
جداگانه در حال اجرا می باشند.
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نکته دیگر این میباشد که  threadدر  backgroundدر حال اجرا میباشد زمانی که به پایان
رسید شما می توانید به طور دستی با متد )( stopSelfسرویس را متوفق کنید
{ )protected void onPostExecute(Long result
" Toast.makeText(getBaseContext(), "Downloaded " + result +
bytes",
;)(Toast.LENGTH_LONG).show
;)(stopSelf
}

متد)( stopSelfبرابر با )( stopServiceبرای متوقف کردن میباشد

اجرای کار های تکرار شدنی در سرویس
علاوه بر کار های زمان بر در سرویس ها .شما ممکن است بعضی از کار های که تکرار می شوند
را اجرا کنید ممکن است شما بخواهید یک alarm clockرا اجرا کنید که به طور پیوسته در
 backgroundاجرا می شود .یادر مواردی ممکن است سرویس شما بخواهد به طور پیوسته
آب و هوا چک کند و در شرایط خواصی یک  Alarmبه کاربر بدهد .برای چنین کار های شما از
کلاس Timerدر سرویس استفاده می کنید .که در زیر آن را شرح می دهیم .که در ادامه آن را شرح
میدهیم.

به پروژه قبلی رفته و در فایل MyService.javaوارد نمایید
;package com.MehrdadJavidi.services
;java.net.MalformedURLException
;java.net.URL
;java.util.Timer
;java.util.TimerTask
;android.app.Service
;android.content.Intent
;android.os.AsyncTask
;android.os.IBinder
;android.util.Log

import
import
import
import
import
import
import
import
import
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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();
}
}

برنامه را اجرا کنید
 کلیک کنیدStart Serviceبر روی دکمه
 را مشاهده کنیدLogCat پنجره
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
در اینجا شما یک شی Timerایجاد کردید و سپس متد)( scheduleAtFixedRateآن را در
متد)( doSomethingRepeatedlyفراخوانی کردید
{ )(private void doSomethingRepeatedly
{ )(timer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask
{ )(public void run
;))Log.d("MyService", String.valueOf(++counter
}
;)}, 1, UPDATE_INTERVAL
}

شما یک نمونه از کلاس TimerTaskرا به )(scheduleAtFixedRateارسال کردید بلاکی از دستورات را درون

)(run

به صورت تکرار شدنی اجرا کنید دومین پارامتر )( scheduleAtFixedRateزمان را بر جسب میلی ثانیه
تعیین می کند .سومین پارامتر زمان را بر حسب میلی ثانیه مشخص می کند بر ای اجرای های
تکرار شدنی.
در کد قبل شما تعیین کردید که که مقدار  counterرا هر یک ثانیه (1222میلی ثانیه) در
خروجی چاپ کنید
@Override
{ )(public void onDestroy
;)(super.onDestroy
{ )if (timer != null
;)(timer.cancel
}
Toast.makeText(this, "Service Destroyed",
;)(Toast.LENGTH_LONG).show
}

متد )( , scheduleAtFixedRateکد شما را در بازه های زمانی مشخص و ثابت اجرا می کند  .........به عنوان
مثلا کد درون متد )( runدو ثانیه طول می کشد که کامل شود  .کد دوم شما بلافاصله بعد از پایان
کار اول اجرا می شود .به طور مشابه شما تعیین کردهاید که برنامه در فاصله زمانی  8ثانیه
593
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

تکرار شود .و کد شما  0ثانیه طول می کشد تا تمام شود .کار دوم باید منتظر بماند تا این 1
ثانیه تمام شود .تا اجرا شود.
همچنین شما متد)( doSomethingRepeatedlyرا در)( onStartCommandقرار دادید .بدون نیاز به اینکه زیر کلاس
 AsyncTaskتعریف کنید به دلیل این که کلاس  TimerTaskواسط ( Runnable )interfaceرا به کار گرفته
است که اجازه می دهد کار ها در  Threadها متفاوت انجام شود.

اجرای همزمای کار ها در  Threadهای متفاوت با استفاده از
IntentService
در قسمت های قبلی این فصل شما یاد گرفتید که چگونه میتوانید یک یک سرویس را با استفاده
از متد )(startServiceاجرا و با متد)( stopServiceمتوقف کنید هم چنین شما یاد گرفتید که چگونه میتوانید
کار های با زمان های طولانی را در  Threadهای جداگانه اجرا کنید  .نکته ای بسیار مهم این
است که زمانی که اجرای  Taskبه پایان می رسید سرویس به پایان می رسید .شما این امکان
را داشتید که خودتان سرویس را زودتر متوقف کنید تا منابع استفاده شده آزاد شوند  .هدر
نروند.برا ی این مار شما از متد)( stopSelfاستفاده می کنید .متاسفانه بسیار ی از توسعه دهندگان
فراموش می کنند زمانی که کار به طور کامل اجرا شد سرویس را متوقف کنند
به آسانی شما می توانید سرویس را ایجاد کنید که کار ها را به طور همزمان اجرا کند و بعد از
اینکه کار را انجام داد خود را متوفق کند که این کار را شما IntentServiceبا انجام می دهید

594
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

 این. می باشد که درخواست های همزمان را کنترل می کندService  یک کلاس پایه برایIntentService
 ها اجرا می کند و زمانی که کار کاملThread دقیقا شبیه سرویس ها می باشد و کارها را در ون
استفادهIntentService شد خود را متوقف می کند در ادامه شر ح میدهیم که چگونه می توانید از
کنید

ایجاد کنیدMyIntentService.java  رفته و کلاس جدیدی به نامServices به پروژه
.دستورات زیر را درآن وارد نمایید
package net.learn1develop.Services;

package com.MehrdadJavidi.services;
import
import
import
import
import

java.net.MalformedURLException;
java.net.URL;
android.app.IntentService;
android.content.Intent;
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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 به صورت زیر تغییر دهیدAndroidManifest.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 نماییدmainActivity.java دستورات زیر را در فایل
public void startService(View view) {
// startService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class));
// OR
startService(new Intent(getBaseContext(),
MyIntentService.class));
}

 اجرا کنیدF11 برنامه را با
 کلیک کنیدStart Service بر روی دکمه
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بعد از  2ثانیه نتیجه را در پنجره  LogCatمشاهده می کنید
01-16 03:35:31.080: D/IntentService(860): Downloaded 011 bytes

توضیحات
اول شما کلاس  MyIntentServiceتعریف کردید که از  IntentServiceمشتق شده است
{ MyIntentService extends IntentService

شما نیاز دارید که سازنده کلاس را تعریف کنید و درآن  superclassرا با نام فراخوانی کنید
{ )(public MyIntentService
;)"super("MyIntentServiceName
}

سپس شما متد )( onHandleIntentرا به کار گرفته اید که کار را در یک  Threadاجرا میکند.
@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
}
}
}

متد )( onHandleIntentجایی است که شما دستورا ت خود را که می خواهید در  Threadجداگانه
اجرا شود در آن قرار میدهید .به عنوان مثال دانلود فایل از اینترنت .زمانی که اجرای کار به پایان
رسید  threadمتوقف می شود سرویس را به صورت اتوماتیک متوقف میکند.

ایجاد ارتباط بین سرویس و activity
اغلب سرویس ها در  threadمربوط به خودشان اجرا می شوند .ومستقل از  activityها صدا
زده می شوند .هیچ مشکلی ایجاد نمی کنند اگر بخواهید کار های در سرویس ها اجرا کنید و
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 به عنوان مثال ممکن است سرویس مکان. نیاز به دانستن وضعیت سرویس ها نداردActivity
acivity  در این مورد نیازی نیست که سرویس با.جغرافیای دستگا ها رادر دیتابیس ثبت نمایید
 زمان های وجود دارد که. زیرا هدف اصلی ذخیره اطلاعت در دیتایس میباشد.ارتباط داشته باشد
 ارتباط داشته باشد که در ادامه نحوه ای انجام این کار راacitivty شما می خواهید که سرویس با
.را شرح میدهیم

acitivity  به یکBroadcastReceiver.درزیر به شما شرح میدهیم که چگونه یک سرویس می تواند با
ارتباط داشته باشد

.وارد نماییدMyIntentService.java  استفاده می کنیم دستورات مشخص شده را در فایلServicesپروژه
package com.MehrdadJavidi.Services;
import
import
import
import
import
public

java.net.MalformedURLException;
java.net.URL;
android.app.IntentService;
android.content.Intent;
android.util.Log;
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 نماییدmainActiviy.java دستورات در فایل

package com.MehrdadJavidi.services;
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.BroadcastReceiver;
android.content.Context;
android.content.Intent;
android.content.IntentFilter;
android.os.Bundle;
android.view.View;
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 کنیدF11 برنامه را با
 ثانیه پیامی نمایش داده می شود که تعیین میکند فایل2 کلیک کنید بعد ازStart Service بر روی
.دانلدو شده است
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توضیحات
 زمانی که سرویس به پایان رسید شما با استفاد ه از متدActiviyt برای پیغام دادن به
) می کنیدbroadcast(  را به طور سراسر ارسال می کنیدintent  یکsendBroadcast()
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 استFILE_DOWNLOADED_ACTION”  کردید بهbroadcast  ی که شماintent در این اینجا
 میباشد بایدintent  که در حال گوش دادن به اینacivity که به این معنی می باشد که
 ازregisterReceiver()گوش میدهد با متدintent  شما به. mainActivity.java شود از این رو فایلinvoked.
IntentFilter

کلاس
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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);
}

(فرخوانی) میinvokes که تعریف کردهایمBroadcastReceiver  دریافت شد یک نمونه از کلاسintent زمانی که
شود
private BroadcastReceiver intentReceiver = new BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
Toast.makeText(getBaseContext(), "File downloaded!",
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
};

را با جزئيات بيشتر شرح داده ایم

BroadcastReceiver

8 در فصل

 ارسالacivity  نمایش دادید اگر شما بخواهید یک سری داده را بهFile downloaded!”در اینجا شما
که در قسمت بعدی آن را شرح می دهیم. استفاده کنیدIntent کنید ر اینجا شما باید ازشی

 به سرویس هاactivity  کردنBind
اینجا شما یادگرفتید که چگونه می توان سرویس ها راه اندازی و متوفق کردو شما در استفاده از
ر ا اضافهcounter سرویس ها از آن های به طور ساده اسفتاده کردید به عنوان مثال شما یک
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 که در جهان واقعی معمولا سرویس ها بسیار کارامد تر و.کردید یا چند فایل ثابت را دانلود کردید
پرکاربر تر می باشند
.در سرویس های که قبل تر شرح دادیم شما فایل های را از اینترنت دانلود می کردید
. به سرویس ها ارسال کنیمActivity حال می خواهیم اطلاعات را از
 ایجاد می کردید وا توسط آن سرویس را فراخوانیintentدر ابتدا شما به صورت زیر یک شی
.می کردید
public void startService(View view) {
Intent intent = new Intent(getBaseContext(), MyService.class);
}

 را به به سرویس ارسالUrl  شی ها یIntentدر شیputExtra() شما می توانید توسط متد
.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 استintent  ها بهobject  به عنوان آرایه ای ازUrl باید توجه کنید که شی های

 باز یابیonStartCommand  درintent در آخر هم ما نیاز داریم تا اطلاعات ارسال شده توسط شی
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;
}

 که در ایتجا برای. داد های را بازیابی و استفاده کردیدgetExtrs() در بالا داده های را با متد
داده های پیچیده کار سخت می شود باید مطمئن بشوید که داده های به درستی به نوع اولیه
.تبدیل می شوند واین کار را پیچیده می کند
.که ادامه راه حلی دیگری را ارائه میدهیم

 به صورت زیر تغییر دهیدMyService به 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() { ... }
}

 به صورت زیر تغییر دهیدmainActivity در
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
 شما ابتدا شما یک کلاس داخلی که از کلاسService  به یکActivity  کردن یکbind برای
. مشتق شده تعریف می کنیدBinder پایه
public class MyBinder extends Binder {
MyService getService() {
return MyService.this;
}
}

. تعریف می کنید که یک نمونه از سرویس را بر می گرداندgetService() درون اون متد
 ایجاد می کنیدMyBinder سپس یک نمونه از
private final IBinder binder = new MyBinder();

 بر می گرداندMyBinder  را غییر دادید که یک نمونه ازonBind() شما همچنین یک متد
 را می گیرد که ازUrl  را فراخوانی کردید که یک آرایه ازexecute()  شما متدonStartCommand() در متد
. می باشد استفاده می کندPublic  که به صورتService 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;
}
}

 مقدار دهی می شود که در ادامه می بینیدActivity که این آرایه به صورت مستقیم از
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 تعریف کردیدIntent  یک شیServicesActivity.java در
MyService serviceBinder;
Intent i;

. به عنوان دسترسی مستقیم به سرویس واشاره به آن استفاده می شودserviceBinder شی
.ایجاد کردید که وضعیت سرویس را مانیتور می کنید

ServiceConnection

سپس شما یک نمونه از

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;
}
};

 بهActivity  به کار بگیرید زمانی کهonServiceConnected() and onServiceDisconnected(). شما باید دو متد
onServiceDisconnected()

 فراخوانی میشود و متدonServiceConnected() می شود متدconnect سرویس
. می شوند اجرا می شوندDisConnect  و سرویسActivity زمانی که

 هاThread فهمیدن
 به صورت زیر تغیرmain.xml ایجاد کنید وفایلThreading. برای شروع شما یک پروژه جدید به نام
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>

 دستوراتThreadingActivity  در فایل. را نمایش دهیم1222  تا1 هدف ما در ایتنجا این است که اعداد
زیر را وارد نمایید
package com.MehrdadJavidi.Threading;
import
import
import
import
import
public

android.app.Activity;
android.os.Bundle;
android.util.Log;
android.view.View;
android.widget.TextView;
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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}
}

می رود و بعد از مدتیfrozen,کلیک کنید برنام به حاتStart button برنامه را اجرا کنید و بر روی دکمه
پیغام زیر را مشاهده می کنید

 می رودfroze برنامه به حالت
 استفاده می کنیدThread and Runnable برای رفع این مشکل شما باید از قطعه کد زیر که از کلاس های
.به کار بگیرید
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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 اجرا می شودThread قطعه کدی است که در

Runnableیک

به دلیل.  اگر برنامه اجرا کنید برنامه با خطا روبرو می شود. با این حال قطعه کدبالا کار نمی کند
 دیگر به روز رسانی کنیدthread  را از یکui این که شما می خو هدی
Runnable

 استفاده کنید که یکView  مربوط بهPost برای حل این مسئله شما باید از متد
ایجاد می کنید

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();
}

 میباشدHandler  دیگر استفاده از کلاسThread  در یکUi یک روش دیگر برای به روز رسانی
 ها انجامView  برایpost  شما را قاد ر می سازد تا پیام ها یا پروسس های را همانندHandler
. که در زیر نحوه ای انجام این کار را بیان می کنیم. دهید
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//---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();
}

. جداگانه بیان کردیمthrad  در یکUI  کردن یکupdate تا ایجا به شما
 می باشد که شما می توانید کد را به صورت زیر تغییرAsyncTask یک راه حل ساده استفاده از کلاس
.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  کردنStop اما در مورد.  را را انجام داد ه ایمUi  کردنUpdate در کد بالا ما
.چیزی نگفتیم
 از صفر شروع بهCounter  کلیک می کنیمStart در کد بالا زمانی که بر روی دکمه
Activity  را بزنیم و از برنامه خارج شویم وBack نمایش دادن می شود با این حال اگر دکمه
 کد را مانندThread  کردنStop  برای. در حال اجرا می باشدthread نابود شود هنوز هم
.زیر تغییر می دهیم
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
در این فصل شما با چگونگی اجرای کار ها طولانی در سرویسی ها اشنا شده اید
همچنین یاد گرفتید که چگون داده ها از یک  Activityبه سرویس ارسال کنیم.
و همچنین اجرای کار ها در  thradهای مختلف اشنا شدید.س

از رحمت خدا مایوس نشوید،که تنها گروه کافران ،از

فصل دوازدهم

رحمت خدا مایوس مى شوند! یوسف آیه 11

 Publishکردن برنامه های اندروید
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شما در پایان این فصل با موارد زیر آشنا می شوید:
 تنظمات اولیه برنامه برای ارائه
 ارائه برنامه در قالب فایل APK
 چگونگی توضیع برنامه های کاربردی اندروید
 چگونه ارائه برنامه اندروید در

Android Market

تا اینجا شما با چیز های بسیار زیاد و جالبی و برای ایجاد برنامه های کاربر دی اشنا شده اید.
حالا زمان آن رسیده است ک برنامه بر روی دستگاه کاربران اجرا شود .شما نیاز به یک را ه برای
توسعه و ارائه آن دارید .در این قصل شما یاد خواهدیگرفت که چگونه برنامه را برای نصب بروی
دستگاه کاربران تنظیم کنید .همچنین شما یاد می گیرید که چگونه برنامه خود رادر

Android Market

ارائه دهید جایی است که شما می توانید آن را بفروشید و از ان کسب در آمد کنید.

تنظیمات اولیه برای ارائه برنامه کاربردی
گوگل یک روال برای publishو ارائه نرم افزار به کاربر پایانی پیشنهاد داده است که این روال
برای ارائه نرم افزار عموما به صورت زیر میابشد.
 تولید برنامه در قالب فایل )android Package(APK
 تولید  certifi cateو امضای دیجیتال خودتان برای برنامه
 توصغه......
 استفاده از

Android Market

برای فروش نرم افزار

در ادامه شما روال بالا را یاد می گیرید .که ما نرم افزار

LBS

که در فصل  2ایجاد کرده ایم را به شما

شرح میدهیم.
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نسخه برنامه کاربردی
هر برنامه کاربردی دارای صفت

AndroidManifest.xml

 شروع می شود فایل1.2 اولین نسخه برنامه با
میباشد

android:versionNameوandroid:versionCode

های

<?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>

1  شما ره نسخه برنامه را تعیین میکنید هر نسخه که از برنامه ایجاد می کنید شماandroid:versionCode
 ولی برای. این عدد هرگز توسط سیستم اندروید استفده نمی شود.واحد آن را افزایش می دهید
 صفت.توسعه دهندگان آن بسیار مفید می باشد که شماره نسخه آن را بدست می آورند
android:versionName
PackageManager

برای فهمیدن نسخه نرم افزار استفاده می شود
 از کلاسgetPackageInfo() را با متد

android:versionCode

Android Market

 توسطandroid:versionCode

شما با برنامه نویسی میتوانید مقدار
: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();
}

 اطلاعاتی است که برای کاربر قابل نمایش می باشد را شامل می شود وandroid:versionName صفت
.................< داردmajor>.<minor>.<point>. فرمتی مانند
(( ارائه دهید فایلwww.android.com/ market/) Android Market اگر شما می خواهید برنامه خود را در
: باید صفات زیر را داشته باشدAndroidManifest.xml
<manifest>

 درون عنصرandroid:versionCode 

<manifest>

 درون عنصرandroid:versionName 

<application>

 درون عنصرandroid:icon 

<application>

 درون عنصرandroid:label 

 در دستگاه اندرویدSettings ➪ Apps  نام برنامه را تعیین می کند این نام در قسمتandroid:label صفت
“ را تعیین می کنیدWhere Am I شما نام

نمایش داده می شود برای پروژه

LBS

<?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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علاوه بر این شما باید کمترین نسخه سیستم عامل اندروید که برنامه میتوانید روی آن نصب شود
.تعیین می کنید

 و در عنصرAndroidManifest.xml را تعیین کنید شما آن رادر فایل

<uses-sdk>

<?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>

 را تعیین کرید که به این معنی میباشد که کمترین نسخه سیستم عامل18 در کد قبل شما مقدار
 به این معنی است که قدیمیترین نسخه ای که. می باشد8.0.1 برای نرم افزار نسخه اندروید
. میباشد8.0.1 برنامه می تواند رون آن اجرا شود نسخع

امضای دیجیتال برای برنامه کاربردی
 نصب شوندحتما بایدemulator تمام نرم افزار های اندروید باید قبل از اینکه روی دستگاه یا
امضای دیجیتال داشته باشند برخلاف برخی از پلت فرم های موبایل که برای امضای دیجیتال و
 در اینجا شما می توانید.می گرفتید

certifi cate authority (CA)

 ان را باید ازCertifuicate

.  خود را تولید کنیدCertifuicate
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زمانی که شما برنامه را با  F11اجرا می کنید  Eclipseبه صورت اتوماتیک این کار را انجام می
دهد.
شما میتوانید این کار را با رفتن به Windows ➪Preferencesو  Expandکرد ن ایتم Androidو سپس
انتخاب ایتم Buildمشاهده کنید.

 Eclipseاز debug keystoreپیش فرض (که نام آن )” )debug.keystoreاستفاده می
کند  keystoreها به عنوان  digital certifi cate.شناخته می شوند
اگر شما برنامه خود را  publishکنید شما باید اون را با به  certifi cate.خود امضا کنید.
........................
بااین حال شما می توانیدcertifi catesخود به صورت دستی با ابزار keytool.exeکه در  Java SDKفراهم
شده است ایجاد کنید Eclipse .این کاربر به آسانی برای شما انجام می دهید که یک Wizard
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شامل مراحلی میباشد که شما می تواند براحتی certifi cateراتولید کنید(.با ابزار  jarsigner.exeشما می
توانید انرا امضا کنید) .در ادامه به شما شرح میدهیم که چگونه می تواندی این کار را انجام دهید.
پروژه فصل  LBS 2را انتخاب کنید .سپس  File ➪ Exportانتخاب کنید در پنجره  Exportشما زیر
مجموع  Androidو سپس Export Android Applicationرا انتخاب کنید

بعد باید پروژه  lbsرا مشاده کنید
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گزینه Create new keystoreرا انتخاب کنید سپس
مسیر برای ذخیره  keystoreانتخاب کنید و سپس
رمزی را برای محافظت از keystoreتعیین کنید
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یک نام مستعار برای private keyتعیین کنید (در
شکل  )DistributionKeyStoreAliasسپس یک
پسورد برای آن تعیین گنید .شما همچنین باید
میزان معتبر بودن  keyرا تعیین کنید طبق نظر
 ،Googleبرنامه شما باید با یک
رمزنگاری شده و پایان اعتبار آن

private key
44 October 4333

باشد این عدد باید اختلاف بین سال جاری و
 0288باشد .شما سپس نام خود را وارد نمایید
و  Nextرا کلیک کنید.

مسیری را برای ذخیره فایل  APKتعیین کنید
همان طور که در فصل  1بیان کردیم شما lbs
نیاز به استفاده از  Google Maps API keyرا دارد
شما  MD1 fi ngerprintمربوط  debug.keystoreبه آن
دادید
از انجا که شما در حال تولید یک  keystoreبرای
توسعه نرم افزار هستید شما نیاز دارید که
Google Maps API keyرا دوباره اعمال کنید که شما
از MD1 fi ngerprintاستفاده می کنید
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 را باز کنید وcommand prompt برای این کار شما
) .... با مقدار دهی های متفاوتkeytool.exe دستورات 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

 از قدم های که قبلا انجام داده ایم را شامل می شود رفتن بهMD1 fi ngerprintبرای استفاده
http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/maps-api-آدرس
. جدیدMaps API key  و گرفتن یکsignup.html
. وارد نماییدmain.xml آن 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

حال شما برنامه را یکبار دیگر Exportو دوباره آنرا امضا کنید قدم های  0تا  1را اجرا کنید اگر
از

keystore,

سوال پرسید شما  “Use existing keystoreانتخاب کنید پسورد که شما قبلا برای محافظت از

 keystoreاستفاده کردید وارد نمایید Nextرا بزنید Use existing key .راانتخاب کنید
پسوردی که برای امنیت  private keyانتخاب کردید را وارد نمایید  Nextرا کلیک کنید

برای تولید فایل  APKرا کلیک کنید
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ارائه فایل های APK
بعد از اینکه شما فایل  APKرا ایجاد کردید شما نیاز به یک راه برای ارائه آن بر ردستگاه های
اندروید دارید.
در ادامه انواع راه های که شما می توانید ای کار را انجام دهید که  8راه را را شرح می دهیم
 توسعه دستی با استفاده از ابزار

adb.exe

 میزبانی بر روی یک وب سرور
 سی
 Publish کردن از طریق

Android Market

استفاده از adb.exe
زمانی که برنامه امضا شد .شما می توانید آنرا با استفاده ازابزار  )Android Debug Bridge( adb.exeدر
emulatorsو دستگاه ارائه دهید (مسیر این ابزار در پوشه SDK platform-toolsمی باشد)
با استفاده از  command Promptدر ویندوز  ,و پوشه  .<Android_SDK>\platform-toolsبرای نصب
برنامه در /emulatorو دستگاه ( emulatorباید اجرا و دستگاه باید به کامپیوتر متصل باشد) شما دستور
زیر را اجرا می کنید
”adb install “C:\Users\Wei-Meng Lee\Desktop\LBS.apk
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مروری بر ابزار adb.exe
ابزار  adb.exeابزار بسیرا قدرت مندی است که شما را را قادر می سارد تا اتصال دستگا ه های( )emulatorاندروید را
کنترل کنید .به طور پیشفرض زمانی که شما از دستور adbاستفاده می کنید او به طور مستقیم به یک دستگاهemulator.
ارتباط بر قرار می کند .اگر شما بیش از یک دستگاه داشته باشد  adbخطای زی را می دهد.
error: more than one device and emulator

شما می توانید دستگاه های که وصل هستند را با استفاده از

گزینهdevices

مشاهده کنید

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.
برای اینکه مطئن شوید که دستور فقط برای یک دستگاه مشخص اجرا شود شما از  -sاستفاده می کند
adb –s emulator-5556 install LBS.apk

اگر شما سعی کنید که نرم افزار رابرو ی دستگاهی که قبلا نصب کردید مجددا نصب کنید پیغام زیر را مشاهد می کنید
]Failure [INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS

اگر میخواهید برنامه که نصب کردهاید را حذف کنید به  Settings ➪ Apps ➪ LBS ➪ Uninstallبروید
بعضی مواقع  ADBخطا میدهد(زمانی که بسیار از نرم افزار های  ADVsدر یک زمان باز هستند) که در این موارد شما می
توانید سرور را بسته و دوباره راه اندازی کنید
adb kill-server
adb start-server
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زمانی که برنامه را بر روی دستگاه  emulator/نصب کردید شما می توانید ایکن آنرا مشاهده
کنید
اگر شما به قسمت Settings ➪Appsدر دستگاه
 amulator/بروید میتوانید  Where Am Iرا مشاهده
کنید
در کنار استفاده از ابزار adb.exeبرای نصب شما می
توانید از آن برا حذف برنامه ها هم استفاده کنید

adb uninstall net.learn1develop.LBS

استفاده از وب سرور
اگر شما  hostخودتان را برای برنامه داشته باشید شما می توانید از وب یرو استفاده کنید.
این ایده خوبی برای کسانی که می خواهند برنامه های کاربردی خود را از طریق سرویس اhost
خود به صورت رایگان ارائه دهند.
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...

برای شرح این .ما از  IISدر ویندوز  1استفاده می کنم.فایل lbls.apkدر \ c:\inetpub\wwwrootکپی
کنید یک فایل  htmlبا نام  indexبا محتوای زیر ایجاد کنید
><html
><title>Where Am I application</title
><body
>Download the Where Am I application <a href=”LBS.apk”>here</a
></body
></html

……………………………..

 Publishکردن برنامه در android market
تا اینجا راه های که به شما شرح دادیم راه های مناسبی برا ارئه برنامه به تعداد زادی از کاربران
نمی باشد .بهترین راه ارائه آن از طریق  Android Marketمیباشد یک سرویس از Googleمیباشد که
به کاربران امکان می دهد تا برنامه ها را به اسانی پیدا و دانلود کنند.
دراین قسمت شما یاد می گیرید که چگونه این کار را انجام دهید .شما مراحلی را که باید انجام
دهید فرا می گیرید.
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ایجاد یک پروفایل توسعه دهنده (یک حساب کاربری به عنوان توسعه دهنده برنامه ههای اندروید)
اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که ایجاد یک پروفایل توسعه دهند در
market.android.com/publish/Home

http://

میباشد برای این کار شما نیاز به یک حساب  Gooogleدارید

( )Gmaileزمانی که شما به

Android Market

 Loginشدید شما ابتدا یک پر.فایل توسعه دهنده

ایجاد می کنید
بعدر از تکمیل اطلاعتا خواسته شده بر روی  continueکلیک کنید

برای  Publishبرنامه در android marketشما نیاز دارید تا یک هزینه ای را برای ثبت نام
بدهید .حدودا  02دلار آمریکا باید پرداخت کنید.که گوگل این رول را بررسی می کند و پس ا
پرداخت بر روی  Continueکلیک کنید.
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بعد از این مرحله شما بای Android Market Developer Distribution Agreementبا موافقت کنید Iagree
انتخاب و سپس بر روی لینک  I agree. Continueکلیک کنید

ثبت برنامه خود
بعد از ایجاد پروفایل خود.شما می توانید برنامه خود را در  android marketثبت نمایید
اگر می خواهید برنامه خود را به فروش برسانید شما بر روی لینک در پایین صفحه بر روی

Setup

 Merchant Accountکلیک نمایید شما می توانید در این قسمت اطلاعات خود را از جمله حساب بانکی
و  ...وادر نمایید .برای ارا رایگان برنامه بر روی  Upload Applicationکلیک کنید
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اطلاعاتی را در مورد برنامه از شما
خواسته می شود .شکل زیر اطلاعتی
که شما باید برای نرم افزار فراهم
نمایید.
 یک فایل باید  Apkباشد
 شما نیاز دارید که حداقل 0
عکس  .داشته باشد
 شما یک ایکن 154 _ 154نیاز
دارید
مابقی اطلاعات انتخابی می باشد.

شکل زیر نشان می دهد که فایل lbsدر  Uploadشده است اول این که فایل  apkمیباشد.
و کاربر اطلاعت ی در مورد  permitionهای که نرم افزر نیاز دارد را ارائه داده است و همچنین
ویژگی های را که در نتایج جستو جوی برنامه ها در سایت نیاز دارید را وارد کرده است.
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اطلاعات که باید اعمال کنید در شکل زیرنمایش داده شده است از جمله عنوان برنامه توضیحات
مربوطه به برنامه .و اطلاعاتی مربوط به  Updateبرنامه .همچنین تعین میکنید که برنام شما در
کدام دسته از برنامه ها را قرار می گیری را تعیین میکند.
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همچنین شما آدرس سایت خود را می توانید وارد نمایید .وتعین کنید که آیا برنامه می تواند از
طریق گوشی های کپی و گسترش یابد یا خیر.
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حال برنامه شما در اندروید در دسترس است و شما می تواند آن مشاهده کنید
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خلاصه
شما در این فصب شما یاد گرفتید که چگونه می توانید از برنامه در قالب  apkخروجی بگیرد و
همچنین شما یاد گرفتیئ که چگونه می تواند برنامه ها را توزیع کنید .همچنین شما باد گرفید که
چگونه برنامه خود رادر  android marketتوزیع کنید شما قدر می سازد که برنامه خود را
بفروشید .
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تمرینات
 .1چگونه می توانید کمترین نسخه ی سیستم عامل اندروید که برنامه می تواند در آن اجرا
شود را چگونه تعین می کنید.
 .0چگونه می توانید  certificateو امضای خود را برای برنامه ایجاد کنید.

انچه در این فصل یاد گرفتید
عنوان

توضیحات

تنظیماتی برای  publishبرنامه

شما برنامه خود رادر android market
 publishکردید برای این کار شما صفات زیر راد ر
 AndroidManifest.xmlتعین می کردید.
android:versionCode
android:versionName
android:icon
android:label

تمام برنامه ها باید با certifi cate.خودتان امضا شوند

امضای برنامه
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فصل سيزدهم

اى كسانى كه ایمان آورده اید ،از صبر و نماز كمک
بگیرید كه خداوند با صابران است.بقره آیه 135

استفاده از  Eclipseبرای توسعه دهندگان
اگرچه  Googleاز توسعه دهندگان که از محیط های برنامه نویسی

IntelliJ,

و محیط های پایه

ای مانند  Emacs,پشتیبانی می کند ،اما پشنهاد گوگل استفاده از  Eclipseهمرا ه با
Development Tools

Android

()ADTمی باشد  .انجام توسعه برنام ههای کاربردی آسان تر و ..میباشد .در این

قسمت شما با ویژگی های از  Eclipseآشنا می شوید که کار را توسعه برنامه را بسیار بهبود می
گرداند.

آشنای با امکاناتEclipse
 Eclipseبسیار کار را آمد می باشد نرم افزاری می باشد که چنین زبان را پشتیبانی می کندئ
به عنوا ن مثال شما می توانی با زبان های C++و  javaو PHP, Rubyبرنامه نویسی کنید وآن را
تست کنید .ادامه با .ویژگی های آن آشنا می شوید

Workspaces
 Eclipseمفهوم workspace.را ارائه داد یک فولدر می باشد که شما تمام پروژه های خود را در آن
ذخیره می کنید.زمانی که شما برای اولین بار  Eclipse,اجرا می کنید یک  workspaceتعیین می کنید
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زمانی که  Eclipseاجرا شود تمام پروژهای که ایجاد می کنید در آن قرار می گیرد.
شما در Eclipseچنیدین پنل را مشاهده می کندی

639
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

در قسمت پنل های مهمی که شما برای توسعه برنامه باید بدانید را شرح می دهیم.
Package Explorer

شکل زیر package Exploreرا نشان می دهد
تمام پروژه های در  workspaceجاری را نمایش می دهد.
برای ویرایش یک فایل شما کافی است بر روی آن دابل کلیک
کنید که محتوای ان در

respective editor

نمیاشداده می شود .شما

همچنین می توانید بر روی ایتم های آن کلیک راست کنید که
منوی نمایش داده می شود که متناسب با ایتم انتخای شده
نمایشداده می شود.
شما برای اضفه کردن یک فایل  .javaبر روی نام پکیج
( )package Nameکلیک راست کرده سپس  New ➪ Classرا
انتخاب کنتید

641
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

استفاده از پروژه های که در  workspaceهای دیگر قرار دارند
زمان های وجود دارد که شما  workSpaceهای متفاوتی با پروزه های در ان ایجاد کرده اید
اگر شما نیاز دارید که به پروژ های آن دسترسی داشته باشد .دو راه برای این کار وجود دارد .
اول :می توانید بین آن های سویچ کنید با رفتن به

File ➪ Switch Workspace.
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 workspaceخود را انتخاب کنید  Eclipse .را دوباره راهاندازی کنید
دومین روش وارد کردن پروژه می باشد .برای ان کار … File ➪ Importانتخاب کنید سپس

➪ General

 Existing Projects into Workspaceانتخاب کنید
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پروژه خود را انتخای و  finishرا کلیک کنید.
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حالا شما پروژ خ را وارد کرده اید .توجه کنید که مکان فیزیکی پروژه تغییر نکرده است .برای کپی
پروژه  “Copy projects into workspaceانتخاب کنبد
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استفاده از Editorsداخل Eclipse
بستگی به این که که شما بر روی ایتمی که در  Package Exploreدابل کلیک کرده اید ،
 Eclipseیک  Editorرا برای ویرایش فایل باز می کند .زمانی که بر روی فایل .javaسی دابل کلیک
می کنید به صورت زیر باز می شود.

اگر شما برو روی فایل  c_launcher.pngکلیک کنید آن را در برنامه

Windows Photo Viewer application

زیر

مشاهده می کنید.
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اگر شما بر روی فایل  main.xmlدابل کلیک کنید شما  UI editorمشاهده می کنید ج ایی است که
شما یتوانید به صورت گرافیکی  uiبرنامه را ایجاد کنید.
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برای ویرایش  UIبرنامه به صورت دستی  Xmlشما میتوانید به

XML view

سویچ کنید

برای این کار بر روی تل  main.xmlکه در پایین  Editorمی باشد کلیک کنید
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اشنای با  Perspectivesدر Eclipse
در  Perspectives ،Eclipseیک ویژ.ال می باشد که در بر گیرند انواع  Vie wها و ادیتور های
می باشد.
زمانی که شما فایل جاوا در اندروید را ویرایش می کنید شما در  Java perspectiveمی باشد
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 Java EE perspectiveبرای توسعه برنامه های جاوا استفاد می شود
شما می توانید بین

perspectives

با کلیک بر روی نام های سویچ کنید .اگر نام  perspectiveنمایش داده

نمی شود شما می توانید بر رویددکمه

Open Perspective

 DDMS perspectiveشامل ابزار های است که با

کلیک کنید و  perspectiveاضافه کنید

و

devices. Android emulators

ارتباط بر قرار می کند که این

قسمت را دذر قصل بعد بیشتر شرح میدهیم.

وارد کردن اتوماتیک پکیج ها ()Packages
تمام کلاس ها در کتابخانه اندروید در پکیج های قرار می گیرند .زمان های وجود دارد که شما از
یک کلاس خاص در یک پکیج استفاده می کنید شما نیاز دارید تا آن پکیج مانند زیر وارد نمایید.
;import android.app.Activity
;import android.os.Bundle

از انجا که تعداد کلاس ها در بسیار زیاد می باشد .به یاد سپردن تمام فضای نام آنها کار آسانی
نمی باشد .خوشبختانه  Eclipseبه شما کمک می کند تا فضای نام صحیح را پیدا کنید .شما را
قادر می سازد تا با یک کلیک آن را انجام دهید.
649
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

شکل زیر نشان می دهد که ما یک شی  Buttonتعریف کرده ایم .اما پکیج آن را وارد نکرده
ایم.که  Ecliopseیک پیغام خطا به خاطر آن به ما نمایش می دهد .زمانی که ماوس را روی
 buttonمی برید  Elcipseیک سری پیشنهاد به شما نمایش می دهد.که در این مورد شما نیاز
دارید تا پکیج  android.widget.Buttonوارد نمایید بر روی ”) “Import ‘Button’ (android.widgetکلیک کنید تا به
صورت اتوماتیک پکیج وارد شود.

یک راه دیگر هم وجود دارد که شما میتوانید پکیج را وارد نمایید .که این کار را با فشار دادن
دکمه های  Ctrl+Shift+o.انجام میدهید

651
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

استفاده از ویژگی تکمیل کنند کد ()Code Completion
ویژگی دیگر و بسیار مفید در  code completion Eclipseمیباشد  Code completionیک لیست
) sensitiveکه با توجه بک الس

context-

محتوالی نمایش داده شده متفاوت می باشد(از کلاس ها  ،متد ها ،شی ها  ،متغییر ها،با توجه

به متنی که در  Editorتایپ می کنید را نمایش میدهد
به عنوان مثال شما زمانی که  finرا تایپ می کنید سپس با فشار دادن دکمه های

Ctrl+space code-

 completionنمایش داده می شود

زمانی که  .نقطه را بع ا نام شی و نام کلاس تایپ می کنید نمیاشد داده می شود.
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Refactoring

Refactoringیک ویژگی بسیار مفید می باشد که اکثر محیط های برنامه نویسی آ ن را
پشتیبانی می کنند

در  Eclipseزمانی که شما اشاره گر را به به
یک قسمت خاص مانند شی ها  .متغیر های
می برید .اون قسمت به صورت  highlightدر می
اید مانند شکل روبرو.
این ویژگی بسیار مفید زمانی که شما بخواهید بدانید این شی یا متغییر در کدام قسمت های
برنامه استفاد ه شده است .تغییر نام آن به سادگی انجام می شود روی ان کلیک راست و سپس
 Refactor ➪Rename.را انتخاب کنید
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بعد از وارد کردن نام جدید تمام جاهای که آن متغییر وشی و ...استفاده شده به صورت اتوماتیک
تغییر می کنند.

ناحیه دیگری که شما می توانید از extractاستفاده کنید و بسیار مفید میباشد اسفتاده در فایل UI
می باشد.
تمام متن های ثابتی که در برنامه استفاده می کنید پیشنهاد می شود که آن را در فایل
strings.xmlبه صورت متن های ثابت قرار دهید زیر زمانی که به خواهید برنامه خو را به صورت چند

653
Believe in your Ability

ABLY.ir

Ably.ir

آموزش برنامه نویسی اندروید  -نویسنده :مهرداد جاویدی

زبانه ارائه دهید کار شما بسیار راحت می گردد .به عنوان مثال شما می خواهید متن صفت
 android:textمربوط به Viewی  Buttonره به صورت ثابت درآورید.
”<Button android:id=”@+id/btnSave
”android:layout_width=”fill_parent
”android:layout_height=”wrap_content
>android:text=”Save” /

شما از ویژگی ها  refactoringاستفاده می کنید شما متن ثابت را انتخاب و سپس

➪ Refactor

 Android ➪ Extractمیروید

شما یک نام به می دهید  .سپس  okرا می زنید
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 مهرداد جاویدی: نویسنده- آموزش برنامه نویسی اندروید

@ جایگزین می شودstring/save  به صورتandroid:text بعد از انجام این کار متن صفت
<Button android:id=”@+id/btnSave”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_conte

 یک جدید به صورت زیر مشاهده می کنیدentry  شماstrings.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

برای اطلاعات بیشتر در مورد به آدرس زیر می روید.
www.ibm.com/developerworks/library/os-ecref/

 DEBUGGاشکال زدایی کردن برنامه
 Eclipseاز اشکال زدایی کردن برنامه روی دستگا ه واقعی و Android emulatorsپشتیبانی می کنید.
زمانی که شما  F11را می زنید  Eclipseاول تعیین می کند که برنامه در دستگاه واقعی اجرای
می شود یادز  .Android emulatorsاگر حداقل یک دستگاه یا Android emulatorsوجو داشته باشد برنامه بر
ر وی یک از آن ها اجرا می شود .اما اگر بیش از یک دستگاه یا  Android emulatorوجود داشته باشد
 Eclipseیک پنجره به شما نمایش می دهد.
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قرار دادن Breakpoint
یک راه خوب برای  pauseکردن موقت برنامه و مشاهده کردن اینکه محتوای متغییر ها و
شی ها چه چیزی میبشد.

برای قرار دادن شما بر روی ستوان سمت چپ  editorدابل کلیک کنید در نقطه ای که دابل
کلیک کردید یک  BreakPointرخ می دهد.
زمانی که برنامه را اجرا می کنید در نقطه ای که  BreakPointکداشته اید برنامه متوقف می
شود . .و  Eclipseپنجره  Confi rm Perspective Switchنمایش می دهد برای اینکه ایتن پجره دیگر
نمایش داده نشود شما  checkboxرا کلیک کنید و  Yesرا بزنید.
و آن جای که شما  BreakPointگذاشته اید  .به صورت highlightنشان داده می شود مانند شکل
زیر.
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اگر بر روی شی یا متغیر مورد نظر کلیک راست کنید گزینه های زیادی( )Watch, Inspect, Displayرا
مشاهد می کنید مانند زیر

اگر گزینه

Inspect

انتخاب کیند محتوای متغیر را نمایش می دهد.
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شما چند گزینه دارید که اجرا ادامه یابد:





Step Into
Step Over
Step Over
Resume Execution

Dealing with Exceptions

به عنوان یک توسعه دهند برنامه ها ی اندروید شما نیاز دارید که بعضی از  Exceptionهای که
باعت پایان برنامه میشوند جلوگیری نمایید .به عنوان مثال بعضی از  Exeptionهای زمان اجرا
شامل موارد زیر میباشد/.

………
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فأحبب لغیرك ما تحب لنفسک و اكره
له ما تکره لها()1؛ آنچه كه براى خود
دوست میداری ،برای دیگران هم
دوست بدار و آنچه براى خود
نمىپسندى ،براى دیگران هم مپسند.
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ضميمه الف

جواب تمرینات
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ضميمه ب

جاوا
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