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 التراجم

المؤلف في  درويد كان من الصعوبات التي واجهتترجمة المصطلحات التقنية المتعقلة بالبرمجة الشيئية ونظام أن

نا بترجمة إخراج الكتاب. لشرح المصطلحات التقنية باللغة العربية بدون اإلخالل بمفاهيم هذه المصطلحات قم

المصطلحات إلى العربية وقمنا أثناء الشرح بذكر الترجمة العربية ملحوقة بالمصطلح اإلنجليزي بين قوسين. 

أن بعض المصطلحات لم  على التراجم المستخدمة للمصطلحات المختلفة موضحة في الجدول التالي. نود التأكيد

من وجهة  من الترجمة الحرفية الفعلي أقرب للمفهوم ة لكونهاد أحياناً على تراجم قريبتترجم حرفياً حيث تم االعتما

 .نظر المؤلف

من الضروري أيضاً أن نؤكد على أن ترجمة المصطلحات هي بغرض مساعدة القارئ العربي على فهم السياق 

وليس الستبدال المصطلحات األصلية بالتراجم العربية. لذلك نوصي كالً من المدرس والطالب بالحرص على 

 تعمال المصطلح اإلنجليزي قدر اإلمكان.اس

 في الكتاب المستخدمةالترجمة  المصطلح

Activity الفعالية 

Service الخدمة 

Broadcast Receivent مستقبل النشر 

Manifest File ملف الوثيقة 

Layout File  التصميمملف 

Assets Folder مجلد الممتلكات 

Activity Lifecycle فعاليةدورة حياة ال 

Backstack الحافظة الخلفية 

Intent الهدف 

PendingIntent  المعلقالهدف 

Explicit Intent الهدف الصريح 

Implicit Intent الهدف المضمن 

Intent Filter مرشح الهدف 

Action حدث أو إجراء 

Class فئة 

Subclass فئة فرعية 

Superclass فئة رئيسية 

Interface  البرمجيةالواجهة 

Object كائن 

Method دالة 

Callback Method دالة االتصال الراجع 

Constructor الباني 

Package حزمة 

Listener مستمع 

Adapter محول 
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ListView قائمة العرض 

Shared Preferences التفضيالت المشتركة 

Bundle الحزمة 

OptionsMenu قائمة الخيارات 

Context Menu ئمة السياققا 

Popup Menu القائمة المنبثقة 

MenuItem عنصر القائمة 

Action Bar شريط العمل 

Action Overflow ملحق شريط العمل 

Navigation Drawer درج التصفح 

XML Attribute  خاصيةXML 

Permission إذن 

Notification إشعار 

Notification Drawer درج اإلشعارات 

Content Provider مزود المحتوى 

Content Resolver المحتوى مستخرج 

Fragment القطعة 

Fragment Manager مدير القطع 

Dialog مربع الحوار 
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 :الوحدة األولى

 (Activity)الفعالية 

 يتعلم الطالب في هذه الوحدة:

 .  مفهوم الفعالية(Activity)  وطريقة إنشائها. أندرويدفي نظام 

 .  الفعالية دورة حياة(Activity) .وطريقة إدارتها بصورة سليمة 

 .  حفظ حالة الفعالية(Activity) .واستردادها 

 ( التعريف بأوضاع العمل الخاصة بالفعاليةActivity( واستخدام الحافظة الخلفية )Back stack.) 

 .  التدريب العملي على إنشاء الفعالية(Activity) .ومعالجة حاالتها المختلفة 

. أول هذه المكونات يسمى بالفعالية األندرويدونات يمكن أن يبنى منها تطبيق أنواع مختلفة من المك هناك

(Activity)  يوفر للمستخدم واجهة تفاعلية تمكنه من تنفيذ أمر ما مثل تصفح  أندرويدوهي جزء من تطبيق

و أي مهمة أخرى. كل فعالية األخبار, البحث عن معلومة, االتصال الهاتفي, التقاط الصور, عرض خريطة أ

(Activity)  تمثل نافذة  مستقلة في التطبيق. هذه النافذة قد تعرض في وضع ملء الشاشة أو قد تحتل جزء صغير

 من الشاشة.

الغير مرتطبة ببعضها. كل تطبيق له عادةً   (Activities) يتكون عادة من مجموعة من الفعاليات  األندرويدتطبيق 

وهي التي تعرض على الشاشة عن تشغيل التطبيق. بعد تشغيل الفعالية  (Main Activity)احدة فعالية رئيسية و

 د, يمكن من خاللها تشغيل فعاليات أخرى لتنفيذ مهمات مختلفة. على سبيل المثال, عن (Main Activity) الرئيسية

 Main)لفعالية الرئيسية خباري ألول مرة يتم عرض قائمة األخبار في الواجهة الخاصة باإتشغيل تطبيق 

Activity)عليه, يتم تشغيل فعالية جديدة لعرض تفاصيل الخبر. نقر, وعند اختيار أي خبر محدد بال 

تقوم  (Activity)كما درست مسبقاً. الفعالية  XMLواجهة المستخدم يتم عادةً إنشاؤها وتصميمها من خالل ملفات 

يتم كتابة كود يمثل  (Activity). في ملف الفعالية XMLمحتوى ملف عند بدء تشغيلها بإنشاء الواجهة بناًء على 

فصل كامل بين  اإلجراءات المختلفة التي يجب تنفيذها عند تفاعل المستخدم مع عناصر الواجهة. وبذلك يكون هناك

ل الفعالية , واإلجراءات الالزم تنفيذها, والتي يتم تحديدها داخXMLتصميم الواجهات, والذي يتم من خالل ملفات 

(Activity). 

, سيتم شرح كيفية إنشاء UI Eventsقبل الحديث عن التعامل مع واجهة المستخدم والتفاعل مع األحداث المختلفة 

 وإدارتها. (Activity)الفعالية 

 (Creating the Activityة )إنشاء الفعالي

أو أي فئة متفرعة من  (Activity) ئةمن الف (subclass) إلنشاء فعالية جديدة, يجب عليك إنشاء فئة فرعية

Activity بعد ذلك عليك كتابة الكود الخاص بدوال االتصال الراجع .)(Callback Methods) دوال االتصال .

الراجع هي دوال  يتم تنفيذها تلقائيا من قبل النظام )بدون تدخل المستخدم( بناء على التغير في دورة حياة الفعالية 

(Activity Life Cycle). 
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يتم تشغيل  (Activity), وعند إزالة الفعالية ()onCreateفمثالً عند بدء تشغيل الفعالية يقوم النظام بتشغيل الدالة 

عن طريقة إضافة هذا  (Activity). يمكن للمستخدم تنفيذ أي كود عند بدء تشغيل الفعالية ()onDestroyالدالة 

عادة بكتابة الكود الخاص بإنشاء محتويات واجهة المستخدم داخل الدالة  . فمثالً, نقوم()onCreateالكود إلى الدالة 

onCreate() وذلك لتجهيز الواجهة للعرض عن بداية تشغيل الفعالية (Activity) ًأهم الدوال التي نحتاج عادة .

 هي: (Activity) إلى إضافة كود لها عند إنشاء الفعالية

 onCreate(): ذه الدالة والتي ينفذها النظام تلقائياً عند إنشاء الفعالية. نقوم عادةً في يجب كتابة الكود الخاص به

هذه الدالة بتهيأة وانشاء المكونات المختلفة الخاصة بالفعالية. من خالل هذه الدالة يتم تحديد هيكلية الواجهة 

ف خاص بملف . نقوم عادة بتحديد معر()setContentViewالخاصة بالفعالية عن طريق استدعاء الدالة 

XML   الخاص بالواجهة وتمريره إلى الدالةsetContentView() . 

 onResume():  يتم تنفيذ هذه الدالة عندما تصبح الفعالية مشاهدةvisible  وذلك بعد إنشائها أو اسئناف عملها

رجاع حالة الفعالية أو .قد تستخدم هذه الدالة الست()onCreateبعد توقف. أي أن هذه الدالة يتم تنفيذها بعد الدالة 

 .(Services)لربطها بمكونات التطبيق األخرى مثل الخدمات 

 onPause():  يكون نتيجة تشغيل يقوم النظام باستدعاء هذه الدالة تلقائياً عند ايقاف الفعالية. إيقاف الفعالية قد

و إخفائها. نحتاج إلى كتابة هذه بها جزئياً عن المشاهدة, وال يعني بالضرورة إنهاء الفعالية أحجفعالية اخرى ت

 حفظ حالة الفعالية والبيانات التي تستخدمها حتى ال تفقد, وحتى يتم استعادتها عن الرجوع للفعالية. لالدالة 

 onStop():  يتم تنفيذ هذه الدالة عندما تصبح الفعالية غير مشاهدة تماماً. يمكن استخدام هذه الدالة إليقاف

 الفعالية.العمليات التي تنفذها 

والتي سيتم التطرق لها عند الحديث عن دورة  (Callback Methods)هناك المزيد من دوال االتصال الراجع 

 .الحقاً في هذه الوحدة (Activity Life Cycle)حياة الفعالية 

 Manifestاإلعالن عن الفعالية في ملف القائمة 

. ملف الوثيقة  Manifestعالن عن الفعالية في ملف الوثيقة بالفعالية, يجب اال ةالخاص (class)بعد إنشاء الفئة 

Manifest  ة من هذا الثاني الوحدةيحدد اإلعدادات المختلفة للتطبيق والمكونات التي يستخدمها وسيتم شرحه في

 داخل الخاصية  <activity>عن طريق إضافة الخاصية يتم (Activity)عن فعالية ما  . اإلعالنالكتاب

<application>   الكود التاليكما هو موضح في (  :قد تقوم بيئة العمل مثل مالحظةEclipse :)ًبعمل ذلك تلقائيا 

<manifest ... > 

  <application ... > 

      <activity android:name=".ExampleActivity" /> 

      ... 

  </application ... > 

  ... 

</manifest> 
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والخاصة بالفعالية مثل اسم الفعالية  <activity>التي تضاف داخل المكون هناك أيضاً بعض الخصائص 

android:name   والذي يجب اضافتها لتحديد اسم الفئة(class) .الخاص بالفعالية 

 (Managing the Activity Life Cycle)إدارة دورة حياة الفعالية 

 Callback)د الخاص بدوال االتصال الراجععن طريق كتابة الكو (Activity) إدارة دورة حياة الفعالية

Methods)  إجراء مهم لبناء تطبيق صحيح. دورة حياة الفعالية  (Activity)  تتأثر مباشرةً بارتباطها بالفعاليات

 األخرى. الفعالية يمكن أن تكون في حالة من ثالثة حاالت:

  وضع العملrunningمفعلة من قبل المستخدم.: وفي هذه الحالة تكون الواجهة  في المقدمة و 

  وضع اإليقاف المؤقتpaused تنتقل فعالية ما إلى وضع :paused  عندما يتم تشغيل فعالية أخرى تنتقل إلى

الواجهة وتكون هذه الفعالية الجديدة شفافة جزئياً أو ال تمأل الشاشة بحيث ال يزال باإلمكان رؤية الفعالية 

في الذاكرة وتحتفظ بحالتها وقيم المتغيرات فيها, ولكن  الفعالية ؤقت تظلاألولى. الفعالية في وضع اإليقاف الم

 قد يلجأ النظام لتدميرها في حالة القصور الشديد في الذاكرة.

  وضع اإليقافstopped تنتقل الفعالية إلى هذه الحالة عندما تصبح غير مشاهدة تماماً ويتم حجبها خلف فعالية :

, ولكن ذلك بحالتها وقيم المتغيرات فيهارة(. الفعالية في وضع االيقاف تحتفظ كأخرى )أي أنها تصبح في المؤخ

 قد يلجأ النظام لتدميرها في حالة القصور الشديد في الذاكرة.

عندما تنتقل الفعالية من حالة إلى أخرى من الحاالت الموضحة أعاله, يتم إعالم الفعالية من قبل النظام عن طريق 

المالئمة حسب الحالة. لذلك, يمكن كتابة كود في هذه  (Callback Methods)الراجع تشغيل دوال االتصال 

الدوال لتنفيذ مهام محددة عندما تتغير حالة الفعالية. الكود الموضح باألسفل يوضح هيكلية الفعالية وأهم دوال 

 :(Callback Methods)االتصال الراجع

public class ExampleActivity extends Activity{ 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState){ 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

ة االنشاءالفعالية في مرحل //         . 

    } 

    @Override 

    protected void onStart(){ 

        super.onStart(); 

رةالفعالية على وشك أن تصبح مشاهدة. تنفذ هذه الدالة قبل العرض مباش //         . 

    } 

    @Override 

    protected void onResume(){ 

        super.onResume(); 

 تنفذ هذه الدالة بعد ان تصبح الدالة مشاهدة //        
    } 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onCreate(android.os.Bundle)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStart()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onResume()
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    @Override 

    protected void onPause(){ 

        super.onPause(); 

        // تنفذ هذه الدالة عن ايقاف الفعالية مؤقتا بسبب تشغيل فعالية أخرى   
    } 

    @Override 

    protected void onStop(){ 

        super.onStop(); 

 الفعالية غير مشاهدة تماما وعليه تم ايقافها وتنفيذ هذه الدالة //        
    } 

    @Override 

    protected void onDestroy(){ 

        super.onDestroy(); 

 تنفذ هذه الدالة قبل تدمير الفعالية مباشرة  //        
    } 

} 

 

األم  الفئةيذ دوال االتصال الراجع في : اذا أردت كتابة أي كود في دوال االتصال الراجع  فعليك أوالً تنفمالحظة

(superclass)  وذلك قبل تنفيذ أي كود جديد كما هو موضح بالشكل. فمثالً, في الدالةonCreate()  يتم تنفيذ  الدالة

super.onCreate() ثم يتم كتابة بقية الكود. 

 

 Callback)دوال االتصال الراجع  باألسفل حيث تمثل المستطيالت 1-1 دورة حياة الفعالية كاملةً موضحة بالشكل

Methods) وتمثل الدوائر حاالت الفعالية. دورة حياة الفعالية تحصل ما بين تنفيذ الدالة ,onCreate()   والدالة

onDestroy() لذلك, كل ما يرتبط بإنشاء الفعالية من إنشاء هيكلية واجهة المستخدم والمتغيرات وتهيئة حالة .

. كل ماهو مرتبط بانهاء حالة الفعالية من اغالق ()onCreateواعد البيانات مثال يتم في الدالة الفعالية واالتصال بق

 .()onDestroyاالتصال بالخدمات أو قواعد البيانات يمكن أن يتم في الدالة 

و   ()onStartوتحصل ما بين الدالة  Visible lifecycleهناك ما يسمى دورة الحياة المشاهدة للفعالية 

onStop()  وخاللها تكون الفعالية مشاهدة من قبل المستخدم. الحظ أن دورة الحياة المشاهدة هي جزء من دورة

)قد تكون في وضع  runningالحياة الكاملة. الحظ أن الفعالية المشاهدة قد ال تكون بالضرورة في وضع العمل 

 االيقاف الموقت نتيجة تشغيل فعالية تحجبها جزئياً(.

وهي جزء من الدورتين السابقتين وتحصل بين  Foreground lifecycleدورة الحياة في المقدمة وهناك أيضا 

, أي running. خالل هذه الفترة تكون الفعالية في وضع العمل ()onPauseوالدالة   ()onResume تنفيذ الدالة 

و   ()onResumeتم كتابتة في الدالة أنها تكون مشاهدة ويتم التفاعل معها من قبل المستخدم. الحظ أن الكود الذي ي

يتم تنفيذه عندما يحصل أي تغيير في حالة الفعالية, ولذلك تستخدم هذه الدوال بكثرة لحفظ حالة  ()onPauseالدالة 

 الفعالية والبيانات المتعلقة بها عند حصول أي تغيير في حالة الفعالية.

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onPause()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStop()
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onDestroy()
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 (Activity Life Cycle)دورة حياة الفعالية  :1-1شكل 
1

 

بحفظ وترتيب الفعاليات في  األندرويدفي كل مرة يتم فيها تشغيل فعالية جديدة, يتم ايقاف الفعالية السابقة. يقوم نظام 

. كل فعالية جديدة يتم تشغيلها يتم إضافتها إلى 2-1كما هو موضح في شكل  Back Stackحافظة خلفية تسمى 

التي في مقدمة الحافظة هي فقط تكون في وضع  (Activity)لفعالية مقدمة الحافظة تليها الفعاليات السابقة. ا

,  بينما تكون كل الفعاليات التالية لها متوقفة عن العمل. عند إنهاء الفعالية التي في المقدمة عن runningالتشغيل 

قدمة الحافظة الخلفية يتم إيقافها وإزالتها من الحافظة, وتصبح الفعالية التالية لها في م Backعلى زر  نقرطريق ال

                                                           
1

  http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.htmlActivity, Android Developer,  

 المستخدم تصفح إلى الفعالية

 ى المقدمةفعالية أخرى جاءت إل

 الفعالية غير مرئية

الفعالية قيد اإلنهاء أو 

 التدمير من النظام

 المستخدم تصفح إلى الفعالية

 المستخدم يعود للفعالية

 تطبيق له أولوية بحاجة إلى ذاكرة

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
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لتنتقل إلى وضع التشغيل. بالرجوع إلى مثال التطبيق اإلخباري, عن تفعيل الفعالية الخاصة بأي خبر تنتقل هذه 

الفعالية إلى مقدمة الحافظة الخلفية, وتتوقف الفعالية الرئيسية عن العمل لتصبح في مؤخرة الحافظة الخلفية. عند 

, يتم ازالة الفعالية من الحافظة لتعود الفعالية Backعلى زر   نقرالفعالية الفرعية والانتهاء المستخدم من استخدام 

 الرئيسية للواجهة وتصبح في بداية الحافظة.

 

 (Back Stack): استخدام الحافظة الخلفية 2-1شكل 
1

 

 (1-1) تمرين عملي

والتسلسل المستخدم في تنفيذ دوال  (Activity Life Cycle) يهدف هذا التمرين إلى تتبع دورة حياة الفعالية

عناصر في واجهة, ومن .  سنقوم في هذا التمرين بإنشاء فعالية بدون أي (Callback Methods)االتصال الراجع 

 كود الفعالية موضح باألسفل: ثم سنكتب كود طباعة في بعض دوال االتصال الراجع.

public class MainActivity extends Activity { 

 

 @Override  

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  Toast.makeText(this, "onCreate", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } 

 @Override 

 protected void onPause() { 

                                                           
1

 -back-and-id.blogspot.com/2012/01/taskandro-http://techiezjunkyardAndroid for ‘Starters’, 

 stack_8919.html 

 الفعالية األولى في المهمة

 فعالية تعمل
 فعالية منتهية

 الحافظة الخلفية

http://techiezjunkyard-android.blogspot.com/2012/01/task-and-back-stack_8919.html
http://techiezjunkyard-android.blogspot.com/2012/01/task-and-back-stack_8919.html
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  super.onPause(); 

  Toast.makeText(this, "onPause", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } 

 @Override 

 protected void onResume() { 

  super.onResume(); 

  Toast.makeText(this, "onResume", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } 

 @Override 

 protected void onStop() { 

  super.onStop(); 

  Toast.makeText(this, "onStop", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } 

 @Override 

 protected void onDestroy() { 

  super.onDestroy(); 

  Toast.makeText(this, "onDestroy", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } 

} 

 قم بتشغيل التطبيق وتتبع ترتيب الرسائل التي يتم طباعتها. 

النهاء الفعالية, والحظ تسلسل الرسائل  Backعلى زر  نقربعد إكتمال تشعيل الفعالية وتوقف طباعة الرسائل, إ

 التي يتم طباعتها في هذه الحالة.

 

. هذه الدالة يمرر لها ()Toast.makeTextتم طباعتها على الشاشة يمكن استخدام الدالة : إلنشاء رسالة ليمالحظة

وهو يمثل التطبيق الحالي ويمكن تمرير الفعالية الحالية. كما يمرر لها الرسالة المراد  Contextكائن من نوع 

لرسالة (. بعد إنشاء اToast.LENGTH_LONGأو   Toast.LENGTH_SHORTطباعتها ومدة العرض )

سيتم استخدامه بكثرة في التمارين  Toast. طباعة رسائل من نوع ()Toast.showيتم طباعتها بتنفيذ الدالة 

 المذكورة في هذا الكتاب.
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 الوحدة الثانية:

 (Application Structure)بنية التطبيق 

 يتعلم الطالب في هذه الوحدة:

 . .المكونات األساسية لتطبيق أندرويد والفرق بينها 

 .  ملف الوثيقة(Manifest File) .ومكوناته وتعديله لتهيئة التطبيق للعمل بشكل صحيح 

 .  أنواع المصادر(Resources) الموجودة ضمن تطبيق أندرويد والوصول إليها. 

 .أفقي( وشاشة العرض -اإلعدادات مثل تغير جهة العرض )رأسي ير مع تغلتعامل بشكل صحيح ا. 

, كذلك (إرجع إلى الوحدة األولى) ودورة حياتها (Activity)البد من اإللمام بمفهوم الفعالية  الوحدةهذه لدراسة 

 .XMLباستخدام  (Layouts)البد من اإللمام بتصميم واجهات التطبيق 

 أندرويدمكونات تطبيق 

 من عدة مكونات تشمل بعض أو كل ما يلي: أندرويديتكون تطبيق 

  الفعاليات(Activities)لعمل الواجهات التفاعلية. تم شرح الفعالية  : تستخدم الفعاليات(Activity)  الوحدةفي 

 رة في التطبيقات الموجودة في هذا الكتاب.ثيتم استخدامها بك, وسالسابقة

  الخدمات(Services)الخدمة طويلة. لفترة يحتاج تشغيلها عمليات لتنفيذ الخلفية في يعمل مكونهي  : الخدمة

(Service) المثال, يمكن  سبيل للمستخدم حيث تعمل في الخلفية بدون تدخل من المستخدم. على واجهة التوفر

ل خدمة تشغيل الملفات الصوتية في الخلفية بينما يقوم المستخدم بالتفاعل مع تطبيق مختلف, أوخدمة تزيل تفعي

في هذا  الخدماتبيانات عبرالشبكة دون عرقلة تفاعل المستخدم مع التطبيقات األخرى. لن يتم التطرق لبرمجة 

 الكتاب.

 مزودات المحتوى (Content Providers)م في مشاركة قواعد بيانات أو الملفات. يتحك : مزودالمحتوى

, والوصول إليها من خالل مزود SQLiteيمكنك تخزين البيانات في نظام الملفات أو في قاعدة بيانات 

كان مزود  . يمكن أيضاً لتطبيقات أخرى االستعالم أوحتى تعديل البيانات )إذا(Content Provider)المحتوى 

معلومات االتصال  مزود المحتوى الذي يدير أندرويدنظام  المثال, يوفرالمحتوى يسمح بذلك (. على سبيل 

. على هذا النحو,أي التطبيق مع األذونات المناسبة (Contacts Content Provider) الخاصة بالمستخدم

 Content)االستعالم عن جزء من المعلومات الخاصة بشخص معين. سيتم التطرق لمزودات المحتوى  هيمكن

Providers)  من هذا الكتاب الوحدة السابعةفي. 

  النشرمستقبالتBroadcast Receivers) ) المكون الذي يستجيب للرسائل المرسلة من  هوالنشر : مستقبل

النظام أو التطبيقات األخرى. على سبيل المثال, عند إنخفاض مستوى شحن البطارية أو إعادة تشغيل الجهاز, 

االستجابة  (Broadcast Receiver) النشرعن هذا الحدث. يمكن لمستقبل يقوم النظام ببث رسائل لإلبالغ 

ال يشتمل على واجهة مستخدم,  (Broadcast Receiver) النشرلهذه الرسائل وتنفيذ إجراءات ما. مستقبل 



 

 02 . صفحــة

 عنوان الكتاب

 رقم المقرر

جامعية للعلوم التطبيقيةالكلية ال  

  النشرعند حدوث حدث ما. سيتم التطرق لمستقبالت  (Notification)ولكنه قد يرسل تنبيها لمستخدم 

(Broadcast Receiver)  الوحدة  الثامنة من هذا الكتابفي. 

 (Manifest File)ملف الوثيقة 

في المجلد األساسي  AndroidManifest.xmlباسم يجب أن يحتوي على ملف الوثيقة  أندرويدكل تطبيق 

لكود للتطبيق. يحتوي ملف الوثيقة على معلومات أساسية عن التطبيق حتى يتمكن النظام من تشغيله بشكل صحيح. ا

لتطبيق ما. يحتاج المطور في كثير من األحيان إلى إجراء تعديالت  (Manifest)باألسفل يوضح مثال لملف وثيقة 

 في هذا الملف ليعمل التطبيق بالشكل المناسب. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest 

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

    package="ps.edu.ucas.FirstAndroidApp" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

 <--الصالحيات—!>
<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_INTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-sdk 

        android:minSdkVersion="11" 

        android:targetSdkVersion="18" /> 

 

<application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

 <-- الفعاليات --!>
<activity android:name=" 

ps.edu.ucas.FirstAndroidApp.MainActivity" 

android:label="@string/main_activity_title" 

android:screenOrientation="portrait" > 

<intent-filter> 

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

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

/> 

</intent-filter> 

</activity> 
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</application> 

</manifest> 

 سنقوم فيما يلي بشرح أهم المعلومات التي يحويها هذا الملف:

  وصف لمكونات التطبيق المختلفة من فعاليات(Activities)  وخدمات(Services)  وغيرها: كما ذكرنا في

, عند إنشاء أي فعالية يجب اإلعالن عنها في ملف الوثيقة. أنظر المثال أعاله حيث أن ملف ةالسابق الوحدة

 .((MainActivityالوثيقة يشتمل على فعالية باسم 

  األذونات (Permission)  والتي يحتاجها التطبيق من أجل الوصول إلى األجزاء المحمية من النظام مثل

إلى ملف  الصالحيات التي يتم إضافتها هذه بعضنترنت.على سبيل المثال, الذاكرة الخارجية أو االتصال باال

 :<uses-permission>باستخدام الخاصية  Manifestالوثيقة 

<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_INTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-permission  

android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

 واإلنترنت على التوالي. التطبيق إمكانية الوصول للذاكرتين الداخلية والخارجية األذوناتحيث تمنح هذه 

  الحد األدنى و األعلى لمستوى الواجهة البرمجية (API Level)للعمل بشكل صحيح.  التي يتطلبها التطبيق

API Level  أندرويدهو رقم يحدد إصدار الواجهة البرمجية التي توفرها منصة ( (Android Platform  

. من الهام تحديد قيم هذه <uses-sdk>من خالل الخاصية (Manifest) ويتم تحديده في ملف الوثيقة 

يجب  <uses-sdk>ناك قيمتان ضمن الخاصية الخاصية ألنها تحدد أرقام اإلصدارات المتوافقة مع التطبيق. ه

. القيمة األولى تحدد أدنى android:targetSdkVersionو  android:minSdkVersionتحديدهما وهما: 

تلقائياً برفض تنصيب التطبيق إذا  أندرويدواجهة برمجية يحتاجها التطبيق ليعمل بشكل صحيح. يقوم نظام 

ن قبل النظام أقل من تلك المحددة في الخاصية كانت الواجهة البرمجية المستخدمة م

android:minSdkVersion عند تحديد هذه الخاصية يجب مراعاة طبيعة األجهزة المتوافقة مع التطبيق .

وانتشارها في السوق: فمثالً تحديد قيمة عالية للواجهة البرمجية يعني أن التطبيق الخاص بك لن يعمل على كل 

واجهات األقدم والتي قد يستخدمها عدد كبير من األجهزة. في المقابل فإن استخدام قيمة األجهزة التي تعمل بال

 متدنية جدا يحرمك من استخدام الخصائص البرمجية الحديثة المضافة للواجهات البرمجية األحدث.

التطبيق تحدد الواجهة البرمجية التي يستهدفها التطبيق , وهي تعني أن  android:targetSdkVersionقيمة 

تم اختباره على الواجهة البرمجية المحددة وأنه ليس هناك حاجة ألن يقوم النظام بأي عملية مواءة للتطبيق إذا 

توافقت الواجهة البرمجية للنظام مع واجهة التطبيق. ال يزال التطبيق قابل للعمل على األنظمة القديمة )حتى 

قد تقوم االنظمة القديمة بعمل مواءمة تلقائية للتطبيق ( ولكن android:minSdkVersionالرقم المحدد في 

 مما قد يؤثر على بعض اإلضافات الغيرمدعومة من قبل النظام.
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رقم الواجهة البرمجية و (Version) , رقم اإلصدار(Code Name) أندرويديوضح اسم منصة  1-2الجدول 

(API Level). 

رقم الواجهة البرمجية و (Version) إلصدار, رقم ا(Code Name)اسم منصة أندرويد : 1-2جدول 

(API Level)
1

 

Code Name Version API Level 

Lollipop 5.0 API level 21 

KitKat 4.4 - 4.4.4 API level 19 

Jelly Bean 4.3.x API level 18 

Jelly Bean 4.2.x API level 17 

Jelly Bean 4.1.x API level 16 

Ice Cream Sandwich 4.0.3 - 4.0.4 API level 15, NDK 8 

Ice Cream Sandwich 4.0.1 - 4.0.2 API level 14, NDK 7 

Honeycomb 3.2.x API level 13 

Honeycomb 3.1 API level 12, NDK 6 

Honeycomb 3.0 API level 11 

Gingerbread 2.3.3 - 2.3.7 API level 10 

Gingerbread 2.3 - 2.3.2 API level 9, NDK 5 

Froyo 2.2.x API level 8, NDK 4 

Éclair 2.1 API level 7, NDK 3 

Éclair 2.0.1 API level 6 

Éclair 2.0 API level 5 

Donut 1.6 API level 4, NDK 2 

Cupcake 1.5 API level 3, NDK 1 

(no code name) 1.1 API level 2 

(no code name) 1.0 API level 1 

 

  اتجاه الشاشة(screen orientation)   للفعالية والتي تكون في أحد وضعين: الوضع الرأسي(portrait) 

بحيث ال تستجيب  (Activity). إذا أردت تثبيث وضع العرض لفعالية ما (landscape)والوضع األفقي 

  لتغير وضع الجهاز إن كان رأسياً أو أفقياً, يمكن القيام ذلك باستخدام الخاصية

android:screenOrientation  من داخل الخاصيةactivity  التالي:كما هو موضح في المثال 

android:screenOrientation="portrait" 

الخاص بالواجهات, يمكن من ملف الوثيقة الوصول للنصوص المعرفة في ملف  XMLكما هو الحال في ملف 

strings.xml,ًفي ملف الوثيقة  . فمثال(Manifest)  :ًالخاصية الموضح مسبقاlabel  الموجودة ضمن العنصر

                                                           
1

 element.html-sdk-http://developer.android.com/guide/topics/manifest/usesAndroid Developers,  

http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html
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application  تستخدم قيمة المتغيرapp_name  المعرف في ملفstrings.xml بالمثل, الخاصية .label 

المعرف أيضاً في ملف  main_activity_titleتستخدم قيمة المتغير   activityالخاصية الموجودة ضمن 

strings.xml. 

  (Creating Resources)ر إنشاء المصاد

 (Application Resources)المصادر التي يتعامل معها التطبيق بإبقاء, يوصى دائماً أندرويدعند بناء تطبيق 

, images, الصور strings منفصلة عن الكود. من أنواع المصادر التي يتعامل معها التطبيق: العبارات النصية

مشابهة لما هو موضح  األندرويدوغيرها. هيكلية تطبيق  layoutفات هيكلة الواجهات , ملstylesأنماط التصميم 

يستخدم لحفظ األنواع المختلفة  resمخصص لحفظ ملفات الجافا, بينما مجلد   src, حيث أن المجلد 1-2 شكلفي 

فظ في مجلد . فمثالً الصور تحresمن المصادر, حيث يخصص لكل نوع من المصادر مجلد خاص داخل المجلد 

drawable  بينما تحفظ العبارات النصيةstrings  داخل الملفstrings.xml  داخل المجلدvalues. 

 

 : هيكلية تطبيق أندرويد1-2شكل 

 يوضح أهم مجلدات المصادر ونوعية البيانات التي تحفظ بها: 3-3جدول 

 ضمن تطبيق أندرويد (Resources): مجلدات المصادر 2-2جدول 

 االستخدام مصدرمجلد ال

drawable/ يحتوي على ملفات الصور 

layout/  يحتوي على ملفاتXML   التي تحدد تصميم هيكلية الواجهاتlayout 

menu/  يحتوي على ملفاتXML  التي تحدد تركيب القوائم المستخدمة في

 التطبيق

values/  يحتوي على ملفاتXML  تحدد قيم يتم استخدامها في التطبيق مثل

 األلوان واألرقام والعبارات النصية. 

drawable/ يحتوي على ملفات الصور 

layout/  يحتوي على ملفاتXML   التي تحدد تصميم هيكلية الواجهاتlayout 
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هي المصادر اإلفتراضية التي يتم استخدامها في التطبيق. أحياناً  res: المصادر التي يتم حفظها في المجلد مالحظة

تاج إلى مصادر مختلفة لتتالئم من األوضاع المختلفة لعمل التطبيق. على سبيل المثال, التطبيق قد يعمل على قد تح

أجهزة مختلفة الحجم, وبناًء على ذلك فإن تصميم الواجهات وأنواع الصور المستخدمة قد يختلف من جهاز آلخر. 

من حفظ مصادر بديلة باإلضافة إلى تلك  لتصميم التطبيق بحيث يتالءم مع ظروف العرض المختلفة, ال بد

تلقائياً باختيار المصادر  أندرويداإلفتراضية ليتم استخدامها عند الحاجة لذلك. عند تشغيل التطبيق, يقوم نظام 

 المناسبة بما يتناسب مع إعدادات الجهاز.

 

 بالصيغة التالية: resلتحديد مصادر بديلة إلعدادات الجهاز المختلفة, يجب اضافة مجلد داخل المجلد 

><config_qualifier-resources_name>< 

يمثل  <layout ,values ,drawable .<qualifierهو اسم مجلد المصدر مثل  <resources_name>حيث 

 :على سبيل المثال, في مجلد المصادر الموضحاإلعدادات التي يستخدم فيها المصدر. 

res/ 

    drawable/    

        icon.png 

        background.png     

    drawable-hdpi/   

        icon.png 

        background.png   

يحوي الصور التي يتم استخدامها للشاشات ذات الدقة العالية وهو ما يعنيه  drawable-hdpiالحظ أن المجلد 

صور المناسب إلعدادات الجهاز: حيث يتم .عند تشغيل التطبيق, يقوم النظام تلقائياً باختيار مجلد الhdpiالمقطع 

إذا كان الجهاز ذو شاشة عالية الدقة, بينما يتم استخدام الصور من  drawable-hdpiاستخدام الصور من المجلد 

 لغير ذلك من األجهزة. drawableالمجلد 

أو لغة الجهاز. في  (Orientation)مثال آخر على ذلك هو تحديد تصميم مختلف للواجهة إذا اختلف اتجاه الشاشة 

أو مجلد باسم  (portrait)يحوي تصميم الواجهات للوضع الرأسي  layout-portهذه الحالة يتم إنشاء مجلد باسم 

layout-land  يحوي تصميم الواجهات للوضع األفقي أوlayout-ar  ليحوي تصاميم واجهات متناسبة مع اللغة

 العربية.

 (Accessing Resources)الوصول للمصادر 

بعد إنشاء المصادر, قد تحتاج للوصول إليها أثناء بناء التطبيق. هناك طريقتين للوصول للمصادر: الوصول من 

 .XMLخالل الكود أو من خالل 
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  :الوصول من خالل الكود 

. Rوحفظها في ملف خاص اسمه  IDكل المصادر التي يتم إنشاؤها يقوم النظام تلقائياً بإنشاء صيغ معرفة لها 

 صيغ المعرفة تأخذ الشكل التالي:ال

R.<resource_type>.<resource_name> 

وغيره, بينما  string ,layout ,drawableيمثل نوع المصدر مثل  <resource_type>حيث 

<resource_name>  :تعني اسم المصدر. فمثالً, المعرف  التاليR.string.activity_title  يستخدم للوصول

يستخدم للوصول  R.drawable.background. المعرف activity_title التي تحمل اسم  stringللعبارة النصية 

. األمثلة التالية توضح كيفية الوصول إلى drawableداخل المجلد   backgroundلملف الصورة الذي يحمل اسم 

 :المصادر برمجياً من خالل الكود

 ImageViewعنصر واجهة من نوع  لعرضها في myimage:الوصول إلى ملف صورة باسم 0مثال 

imageView.setImageResource(R.drawable.myimage); 

 titleباستخدام العبارة النصية  (Activity): تغيير عنوان الفعالية 3مثال 

getWindow().setTitle(getResources().getText(R.string.title)); 

 عند إنشاء الفعالية main_screen: تحديد ملف هيكلية الواجهة باسم 2مثال 

setContentView(R.layout.main_screen); 

  الوصول من خاللXML 

باستخدام قيم معرفة في ملفات  XMLجهات وغيرها, يمكن اعطاء قيم لعناصر للوا XMLعند إنشاء ملفات 

 تأخذ الشكل التالي: XMLأخرى. الصيغة العامة للوصول ألي مصدر من خالل 

@<resource_type>/<resource_name> 

وغيره, بينما  string ,layout ,drawableيمثل نوع المصدر مثل  <resource_type>حيث 

<resource_name> .تعني اسم المصدر 

 stringباستخدام عبارة نصية  Buttonالمثال التالي يوضح كيف يتم إعطاء قيمة للنص المعروض على الزر  

 :(android:text)أنظر الخاصية  submitمعرفة باسم 

<Button 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="@string/submit" /> 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#getWindow()
http://developer.android.com/reference/android/view/Window.html#setTitle(java.lang.CharSequence)
http://developer.android.com/reference/android/content/res/Resources.html#getText(int)
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#setContentView(int)
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)أنظر الخاصيتين:  باستخدام مصادر معرفة في أماكن أخرى EditTextالمثال التالي يوضح إعطاء قيم للعنصر 

android:textColor  وandroid:text): 

<EditText 

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

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:textColor="@color/opaque_red" 

    android:text="@string/title" /> 

 (Assets Folder)مجلد الممتلكات 

. assetsجلد مجلد آخر ضمن مجلدات التطبيق حيث يمكن حفظ الملفات المختلفة. يسمى هذا الم أندرويديوفر نظام 

للملف الموجودة في المجلد  IDأن النظام ال يقوم بإنشاء أرقام معرفة  resوالمجلد   assetsالفرق بين مجلد 

assets يستخدم مجلد .assets  لحفظ الملفات التي اليمكن حفظها في ملفres  مثل ملفات باالمتدادtxt ملفات ,

عن طريق الكائن   assetsإلى الملفات في مجلد ( وغيرها. يتم الوصول wav, .mp3, .mid.الصوت )

AssetManager  والذي يمكن الوصول إليه بتطبيق الدالةgetAssets()  داخل الفعالية(Activity) يوفر .

AssetManage  عدة دوال للتعامل مع الملفات مثلlist()  الستعراض الملفات و open()  لفتح ملف ما. الكود

 وطباعته كرسالة.assets موجود في مجلد text.txt محتوى ملف  التالي يوضح كيفية قراءة

public class AssetsActivity extends Activity { 

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  try { 

   InputStream is = 

getAssets().open("text.txt"); 

   int size = is.available(); 

   byte[] buffer = new byte[size]; 

   is.read(buffer); 

   is.close(); 

   String content = new String(buffer); 

   Toast.makeText(getApplicationContext(), 

content, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 
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  (Handling Configuration Changes)  التعامل مع تغيير اإلعدادات

رأسي( أو تغير اللغة. عندما تحصل مثل هذه  –إعدادات الجهاز قد تتغير في أي وقت مثل تغير اتجاه العرض )أفقي 

تنفيذ الدالة وإنشاء واحدة جديدة عن طريق  (Activity)بإلغاء الفعالية الحالية  أندرويدالتغييرات, يقوم نظام 

onDestroy()  ومن ثمonCreate().  إعادة تشغيل الفعالية يهدف إلى جعل التطبيق يتكيف مع التغيير الجديد

باستخدام المصادر والواجهات التي تتالءم مع اإلعدادات الجديدة. عند إعادة تشغيل الفعالية يمكن استرجاع حالتها 

لحفظ حالة الفعالية قبل إيقافها, ومن  ()onPauseأو  ()onSaveInstanceStateوبياناتها عن طريق تطبيق الدالة 

 السترجاع البيانات. ()onStartأو  ()onRestoreInstanceStateثم تطبيق الدالة 

تلقائياً عند تغيره. فمثالً, يمكن  (Activity)يمكن تثبيت بعض اإلعدادات للتطبيق بحيث ال يتم إعادة تشغيل الفعالية 

في ملف الوثيقة  (Activity)ضمن خصائص الفعالية android:screenOrientation ية إضافة الخاص

Manifest  وذلك لتثبيت طريقة عرض التطبيق في وضع رأسي )أو أفقي( مهما تغير وضع الجهاز. كذلك من

برمجياً. يتم ذلك  الممكن إيقاف إعادة تشغيل الفعالية عند حصول تغيير باإلعدادات بحيث يتم التعامل مع هذا التغيير

 في ملف (Activity)ضمن خصائص الفعالية  android:configChanges بإضافة الخاصية

 كما هو موضح:  (Manifest)الوثيقة

<activity android:name=".MyActivity" 

android:configChanges="orientation|keyboardHidden" 

          android:label="@string/app_name"> 

أو في حالة   orientationفي هذه المثال يتم التصريح بأن الفعالية ستتولى التعامل برمجياً مع تغيير اتجاه العرض 

إخفاء لوحة المفاتيح, وذلك دون الحاجة إلعادة تشغيل الفعالية. في هذه الحالة يجب تطبيق الدالة 

onConfigurationChanges()  تلقائياً عند حصول أي تغيير في اإلعدادات. داخل الفعالية والتي يتم تنفيذها

 يمكن كتابة كود في هذه الدالة لتنفيذ اإلجراء المطلوب كما بالمثال التالي:

@Override 

public void onConfigurationChanged(Configuration 

newConfig){ 

    super.onConfigurationChanged(newConfig); 

 

    // Checks the orientation of the screen 

if(newConfig.orientation 

==Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE){ 

        

Toast.makeText(this,"landscape",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

}elseif(newConfig.orientation 

==Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT){ 

        

Toast.makeText(this,"portrait",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

    } 

} 
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في هذا المثال أعاله يتم عرض رسالة تبين اتجاه عرض التطبيق وذلك عند حصول أي تغيير في اإلعدادات. الحظ 

 أنه يتم تمرير اإلعدادات التي تغيرت إلى الدالة.

عن تغير اإلعدادات وذلك  (Activity)في الغالب لن تحتاج لتطبيق هذه الدالة حيث يفضل إعادة تشغيل الفعالية  

استخدام المصادر المناسبة لالعدادات الجديدة تلقائياً. على سبيل المثال, عن وجود تصميم واجهات خاص حتى يتم 

, يقوم النظام تلقائياً باستخدام هذه الواجهات إذا تم layout-portفي مجلد  portraitفي وضع العرض الرأسي 

 تغيير اتجاه العرض للوضع الرأسي.

باستخدام الدالة   (Activity) برمجياً من داخل الفعاليةكذلك يمكن فحص إعدادات الجهاز 

getResources().getConfiguration() المثال التالي يوضح كيفية معرفة اتجاه العرض برمجياً عند بدء .

 :(Activity)تشغيل الفعالية 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  if(this.getResources().getConfiguration().orientation == 

Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE){ 

     Toast.makeText(this, "landscape", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

  }else 

if(this.getResources().getConfiguration().orientation == 

Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT){ 

     Toast.makeText(this, "portrait", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

  } 
… 

} 

 

  (1-2) تمرين عملي

إلى التمرن على بعض المفاهيم الواردة في هذا الفصل مثل تغيير إعدادات التطبيق من  يهدف هذا التطبيق البسيط

 , الوصول للمصادر وتحديد مصادر بديلة لتالئم اإلعدادات المختلفة للتطبيق.(Manifest)خالل ملف الوثيقة 

: الواجهة األفقى تعمل في وضع العرض األفقي حيت تتكون من  2-2 شكلتطبيق له واجهتين كما هو موشح بال

مجموعة من األزرار المعروضة أفقياً وأسفلها صورة لمبنى الكلية الجامعية. الواجهة الثانية تعمل في وضع العرض 

غيير الرأسي وفيها يتم عرض األزرار رأسياً, ويتم عرض صورة لشعار الكلية الجامعية. يتم اختيار الواجهة وت

 الصورة تلقائياً بناء على وضع العرض.



 

 
 33 . صفحــة

 

 عنوان الكتاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

 رقم المقرر

 

 

 

 

 (Landscape) واألفقي (Portrait) واجهتا التطبيق في الوضعين الرأسي :2-2شكل 

 الخطوات التالية توضح مراحل بناء التطبيق:

أحد  :واجهةلتصميم ال XMLأوالً: إنشاء الواجهات: بناء على أن التطبيق له واجهتين مختلفيتين, نقوم بإنشاء ملفي 

, والملف اآلخر يحمل نفس االسم ولكن في layoutالملفين مخصص للواجهة بالوضع الرأسي ونضعه في المجلد 

, فالمجلد . الحظ أن اسم المجلد يحدد اإلعدادات التي يستخدم عندها ملف الواجهةlayout-landمجلد آخر باالسم 

اآلخر في غير بينما يستخدم المجلد  (Landscape)فقي يستخدم في وضع العرض األ landالذي ينتهي اسمهه بـ 

 . ملفات التصميم موضحة باألسفل:ذلك

 الرأسيتصميم الواجهة الخاصة بالوضع : أوال  

// layout/activity_main.xml 

<RelativeLayout 

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

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    

android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
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tools:context="com.example.applicationstructure.MainActivit

y" > 

<Button 

        android:id="@+id/buttonOne" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:text="@string/buttonOne" /> 

<Button 

        android:id="@+id/buttonTwo" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_below="@+id/buttonOne" 

        android:text="@string/buttonTwo" /> 

<Button 

        android:id="@+id/buttonThree" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_below="@+id/buttonTwo" 

        android:text="@string/buttonThree" /> 

<Button 

        android:id="@+id/buttonFour" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_below="@+id/buttonThree" 

        android:text="@string/buttonFour" /> 

<Button 

        android:id="@+id/buttonFive" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_below="@+id/buttonFour" 

        android:text="@string/buttonFive" /> 

<ImageView 

        android:id="@+id/imageView" 

        android:layout_width="wrap_content" 
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        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/buttonFive" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="24dp"/> 

</RelativeLayout> 

 تصميم الواجهة الخاصة بالوضع األفقيثانيا : 

// layout-land/activity_main.xml 

<RelativeLayout 

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

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

  

tools:context="com.example.applicationstructure.MainActivit

y" > 

<Button 

        android:id="@+id/buttonOne" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_toLeftOf="@+id/buttonTwo" 

        android:text="@string/buttonOne" /> 

<Button 

        android:id="@+id/buttonTwo" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignBottom="@+id/buttonOne" 

        android:layout_toLeftOf="@+id/buttonThree" 

        android:text="@string/buttonTwo" /> 

<Button 

        android:id="@+id/buttonThree" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignBottom="@+id/buttonOne" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:text="@string/buttonThree" /> 

<Button 
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        android:id="@+id/buttonFour" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_alignBottom="@+id/buttonOne" 

        android:layout_toRightOf="@+id/buttonThree" 

        android:text="@string/buttonFour" /> 

<Button 

        android:id="@+id/buttonFive" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignBottom="@+id/buttonOne" 

        android:layout_toRightOf="@+id/buttonFour" 

        android:text="@string/buttonFive" /> 

<ImageView 

        android:id="@+id/imageView" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/buttonTwo" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="24dp"/> 

</RelativeLayout> 

  :المستخدمة في التطبيق (MainActivity): الكود باألسفل يوضح الفعالية (Activity)ثانياً: إنشاء الفعالية 

1:  public class MainActivity extends Activity { 

2: 

3:  @Override 

4:  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

5:   super.onCreate(savedInstanceState); 

6:   setContentView(R.layout.activity_main); 

7:     ImageView image = (ImageView)  

8:     this.findViewById(R.id.imageView); 

9:  if(this.getResources().getConfiguration().orientation 

10:    == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) 

11:  image.setImageResource(R.drawable.ucas_building); 

12: else if(this.getResources().getConfiguration(). 

13:   orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT) 

14:  image.setImageResource(R.drawable.ucas_logo); 

15:   } 

16: } 
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)عند بداية تشغيل الفعالية( يتم إنشاء الواجهة عن طريق الدالة  ()onCreateالحظ أنه في الدالة 

setContentView()  والتي يمرر لها المعرف الخاص بملف الواجهة وهوR.layout.activity_main  أنظر(

ة. يقوم النظام تلقائياً باختيار .  الحظ أيضاً أن هذا المعرف يمكن استخدامه للوصول لكال ملفي الواجه(6سطر رقم 

( يتم استخدام ملف الواجهة Landscapeفإذا كان وضع العرض أفقياً ) :لف المناسب بناًء على وضع العرضالم

activity_main.xml  الموجود في المجلدlayout-land( ًبينما إذا كان وضع العرض رأسيا ,Portrait يتم )

 .layoutالموجود في المجلد  activity_main.xmlاستخدام ملف الواجهة 

وبناًء   ()getResources().getConfigurationبعد ذلك يتم فحص وضع العرض برمجياً عن طريق الدالة 

. الحظ أيضاً أن الوصول للصورة تم من خالل (05إلى  9)أنظر الكود من سطر  عليه يتم تغيير الصورة

 .<R.drawable.<image_nameالمعرف:

 

 

 

 

 

 

.   

.    

.   

ًً

 

 

  ً . 

  

  

.  
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 ة:الثالث الوحدة

 التعامل مع عناصر الواجهة برمجيا  

Interacting with UI Components Programmatically)) 

 يتعلم الطالب في هذه الوحدة:

  .معالجة أحداث التفاعل مع واجهة المستخدم 

 نواع عناصر الواجهة المختلفة.الوصول لعناصر واجهة المستخدم برمجياً والتعامل مع أ 

  التعامل مع قائمة العرض(ListView)  وتعبئتها باستخدام أنواع المحوالت المختلفة(Adapter). 

, التعامل (إرجع إلى الوحدة األولى) ودورة حياتها (Activity)البد من اإللمام بمفهوم الفعالية  الوحدةهذه لدراسة 

تصميم واجهات وكذلك  بعناصر الواجهة األساسية , كذلك البد من اإللمام(لثانيةا إرجع إلى الوحدةمع المصادر )

 .XMLباستخدام  (Layouts)التطبيق 

وغيرها من  TextView ,EditText ,Buttonإنشاء عناصر الواجهة المختلفة مثل  في مساق سابقدرست 

هذه المفاهيم لمراجعة ) ظيم عرض عناصر الواجهةلتن Layoutsالعناصر. كذلك تعلمت طرق الهيكلة المختلفة 

. سنتعلم اآلن طريقة (7في المرجع رقم  لثالثاأو الفصل  0المرجع رقم  الفصل الثالث في يمكن الرجوع إلى

. كذلك سنتطرق للتعامل مع بعض عناصر UI Eventsالوصول لعناصر الواجهة برمجياً والتفاعل مع األحداث 

وطريقة عرض البيانات المختلفة بها باستخدام المحوالت  (ListView)الواجعة شائعة اإلستخدام مثل القائمة 

Adapters . 

 (Handling UI Events)الوجهة برمجيا   معالجة أحداث

 نقرهي األحداث الناتجة عن تفاعل المستخدم مع مكونات الواجهة مثل  UI Eventsيقصد بأحداث واجهة المستخدم 

 األزرار أو لمس الشاشة. 

ك للتعامل مع أي حدث يحصل على أي عنصر في الواجهة يجب أوال الوصول لهذا العنصر من داخل الفعالية, وذل

والتي يمرر لها الرقم المعرف للعنصر )له صيغة:  ()findViewByIdيتم باستخدام الدالة 

R.id.<element_name> لكل عنصر في الواجهة رقم خاص يختلف عن أي معرف للعناصر األخرى. يتم .

 ()findViewById تقوم دالة .layout.xml التصميمإنشاء هذا المعرف تلقائياً بعد إدارج العنصر في ملف 

لكل عناصر الواجهة. نقوم بعمل  (Superclass type)وهو نوع فئة األب  Viewلكائن من نوع  بإرجاع مؤشر

casting  للعنصر المرجع وذلك لتحويله للنوع المطلوب. فمثالً, للوصول للزرbutton1  يمكن استخدام األمر

كائن الخاص بالزر, يمكن التعامل معه باستخدام . بعد الحصول على مؤشر لل(Activity)التالي من داخل الفعالية 

 .Button Classالدوال المختلفة التي توفرها الفئة 

Button button = (Button) this.findViewById(R.id.button1); 

button.setText(“Click here”); 
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 رقم المقرر

نصر( أول وقوعه عن طريق ث )تفاعل المستخدم مع العالواجهة برمجياً, يمكن التقاط الحدبعد الوصول لعناصر 

 callbackوالذي يعلمك تلقائياً بحصول حدث ما بتنفيذ دالة راجعة  (Listener)تسجيل ما يسمى بالمستمع 

method الفئة .View واجهات ال, والتي تتفرع منها كل فئات عناصر واجهة المستخدم, تحتوي على مجموعة من

حتوي على دوال مجردة  والتي يمكن تطبيقها حسب ت (Interface)برمجية كل واجهة . (Interface)البرمجية 

  .الحاجة لالستماع لألحداث المختلفة

حتوي فقط على دوال مجردة دون أي تطبيق, وعلى المستخدم تطبيق هذه الدوال ت (Interface) البرمجية الواجهة

اجهة مستمع جديدة لدى عنصر بكتابة الكود المناسب. للتفاعل مع حدث معين على عنصر واجهة, يجب تسجيل و

, Buttonالواجهة وتطبيق الدوال الموجودة به لتنفيذ اإلجراء المطلوب. فمثالً, لالستجابة لحدث على زر معين 

)عن طريق تنفيذ  Buttonلدى الكائن  View.OnClickListener يجب على تسجيل واجهة مستخدم من نوع

 ()onClick, ومن ثم كتابة الكود الخاص بالدالة المجردة Buttonضمن الفئة  () setOnClickListener الدالة 

لينفذ  ()onClickعلى الزر يقول النظام تلقائياً بتنفيذ الدالة  نقرلتحديد اإلجراء المطلوب تنفيذه عند الحدث(. عند ال

 اإلجراء المطلوب.

button.setOnClickListener( 

 new Button.OnClickListener() { 

  public void onClick(View v) { 

  // Action to be performed when button is clicked 

  } 

 } 

); 

 

 (1-3) تمرين عملي

لتوضيح كيفية التعامل مع األحداث بمثال عملي, سنقوم بعرض الخطوات الكاملة لتطبيق بسيط واجهته موضحة 

. الحدث الذي TextViewمن نوع  وعنصر عرض ”Press Me“بالشكل. تتكون الواجهة من زر مكتوب عليه 

 .PressMeعلى الرز  نقرعند ال TextViewنود تنفيذه هو تغيير محتوى النص المعروض في 
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جامعية للعلوم التطبيقيةالكلية ال  

 

 1-3: واجهة التطبيق الخاص بالتمرين 1-3 شكل

 والمعرف باإلسم Buttonملف هيكلية الواجهة لهذا المثال موضح باألسفل, حيث أنه يحدد خصائص العنصر 

myButton ,  والعنصرTextView  والمعرف باالسمmyTextView. 

<RelativeLayout 

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

    android:id="@+id/myLayout" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" > 

<Button 

        android:id="@+id/myButton" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:text="@string/mybutton_string" /> 

<TextView 

        android:id="@+id/myTextView" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_above="@+id/myButton" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginBottom="41dp" 

        android:text="@string/mytextview_string" 
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 عنوان الكتاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

 رقم المقرر

      

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

/> 

</RelativeLayout> 

 

ليقوم  (Listener)وذلك لتسجيل مستمع للحدث  (Activity)بعد تصميم الواجهة, يجب التعديل على كود الفعالية 

 على الرز. كود الفعالية المعدل موضح باألسفل: نقرراء المطلوب عن البتنفيذ اإلج

1:  public class MainActivity extends Activity { 

2:  @Override 

3:  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

4:     super.onCreate(savedInstanceState); 

5:   setContentView(R.layout.activity_main); 

6:  } 

7:  @Override 

8:  protected void onStart(){ 

9:     super.onStart(); 

10:  Button button = (Button)findViewById(R.id.myButton); 

11:     button.setOnClickListener( 

12:   new Button.OnClickListener() { 

13:    public void onClick(View v) { 

14:             TextView myTextView = (TextView)  

15:         findViewById(R.id.myTextView); 

16:         myTextView.setText("Button clicked"); 

17:     } 

18:      } 

19:     ); 

20:  } 

21: } 

 

. تم اختيار (9) أنظر سطر رقم  ()onStartالحظ أن الكود المسؤول عن التعامل مع الحدث تمت كتابته في الدالة 

الوصول  ومن ثم أصبح في اإلمكانكتمل إنشاء عناصر الواجهة ا عند تنفيذها يكون قدألنه  ()onStartالدالة 

. إنشاء واجهة المستخدم (15أنظر سطر رقم  )()View.findViewByIdعن طريق الدالة  للعناصر الموجودة بها

)راجع دورة حياة  ()onStartمرئية عند تنفيذ الدالة  Activity)), وتصبح الفعالية ()onCreateيتم في الدالة 

ولكن بعد  ()onCreate(. يمكن كتابة الكود أيضاً في الدالة callbackالفعالية وتسلسل تنفيذ دوالة االتصال الراجع 

 والمسؤولة عن إنشاء الواجهة. ()setContentViewدالة تنفيذ ال

  للكائن  (Listener), نضيف المستمع ()findViewByIdباستخدام الدالة  myButtonبعد الوصول إلى الكائن 

myButton  تنفيذ الدالة بsetOnClickListener () , ونضيف الكود الخاص باإلجراء المطلوب داخل الدالة
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onClick()على الزر هو تعديل النص المعروض في عنصر  نقراء المطلوب تنفيذه عند ال. اإلجر

". لتنفيذ هذا اإلجراء يتم أوالً الوصول العنصر Button Clickedليصبح "  myTextViewالواجهة

myTextView  باستخدام الدالةfindViewById() ثم نعدل النص المعروض بتنفيذ الدالة ,setText(). 

 Layoutدث عن طريقة ملف التعامل مع الح

بإضافة  layoutعلى الزر بطريقة أخرى وذلك بتعديل ملف هيكلية الواجهة  نقريمكن تنفيذ حدث معين عند ال

كما هو  على الزر نقروإعطائها قيمة تمثل اسم الدالة التي سيتم تنفيذها تلقائياً عن ال  android:onClickالخاصية 

 موضح في المثال التالي:

<Button 

        android:id="@+id/myButton" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:text="@string/mybutton_string" 

 android:onClick="myButtonClicked" /> 

 

كما هو  myButtonClickedبإضافة الدالة  (Activity)بعد تعديل ملف الواجهة, يجب التعديل في ملف الفعالية 

 (.Layout)يجب أن يكون اسم الدالة مطابق لإلسم المحدد في ملف  بالمثال التالي:موضح 

public void myButtonClicked(View view){  

TextView myTextView = (TextView) 

findViewById(R.id.myTextView); 

myTextView.setText("Button clicked"); 

} 

 

 (Listener): يفضل استخدام الطريقة األولى لالستماع ألحداث عناصر الواجهة وهي بإضافة المستمع مالحظة

, () setOnClickListenerالستماع ألحداث متنوعة عن طريقة دوال مختلفة مثل ببرمجياً وذلك ألنها تسمح 

setOnLongClickListener ()  ,setOnTouchListener ()  وغيرها. كما أن هذه الطريقة تضمن فصل

كامل ما بين مرحلة تصميم الواجهة, وهو ما يتم من خالل ملف هيكلية الواجهة, وبين مرحلة التعامل مع األحداث 

 .(Activity)والذي يتم برمجياً من خالل الفعالية 

 

التي توفرها عناصر الواجهة والتي يمكن  (Event Listeners)نستعرض بعد مستمعات األحدات في النهاية, 

 استخدامها لالستماع ألنواع مختلمة من األحداث, ومن ضمنها:
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 onClickListener: ثم ترك عنصر الواجهة  نقرويستخدم لتنفيذ إجراء عند الView يتم كتابة كود اإلجراء .

 .()onClickفي الدالة 

 onLongClickListener: لفترة على عنصر الواجهة. يتم كتابة كود  نقرويستخدم لتنفيذ إجراء عند ال

 . ()onLongClickاإلجراء في الدالة

 onKeyListener:  ويستخدم لتنفيذ إجراء عند الضعط على أحد المفاتيح في الجهاز بينما عنصر الواجهة

View ( مفَعل من قبل المستخدمhas focusيت .)م كتابة كود اإلجراء في الدالةonKey() . 

  (2-3) تمرين عملي

, خانة اإلختيار (RadioButton)يتطرق هذا التمرين إلى عناصر واجهة متنوعة مثل زر اإلنتقاء 

(CheckBox) القائمة المنسدلة ,ٍ(Spinner)  والشريط المنزلق(SeekBar)  وكيفية معالجة األحداث لهذه

المختلفة لهذا الغرض. الواجهة الخاصة بهذا التطبيق وأنواع  (Listeners) اع المستمعاتالعناصر برمجياً وأنو

 .2-3  شكلر المضافة موضحة في العناص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-3: واجهة التطبيق الخاص بالتمرين 2-3  شكل

Radio Buttons 

Check Boxes 

Spinner 

Seek Bar 
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أضف المصفوفة  ,(Spinner) المنزلقة التي يجب تعبئتها في القائمة(Stirng Array) لتحديد مصفوفة النصوص 

countries_array  إلى ملفstrings كما هو موضح باألسفل: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

<string name="app_name">UI Events</string> 

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

<string-array name="countries_array"> 

<item>Palestine</item> 

<item>Egypt</item> 

<item>Algeria</item> 

<item>Syria</item> 

<item>Jordan</item> 

<item>Saudi Arabia</item> 

<item>Iraq</item> 

</string-array> 

</resources> 

 

 موضح باألسفل: التمرين الخاصة بهذا  Layoutالواجهة  تصميمملف 

<LinearLayout 

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

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/LinearLayout1" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    

android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context="com.example.uievents.MainActivity" > 

<TextView 

    android:id="@+id/studyTextView" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

 android:layout_marginTop="20dp" 

    android:text="Where do you study?" /> 

<RadioGroup 
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    android:id="@+id/radioGroup" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" > 

<RadioButton 

        android:id="@+id/ucasRadio" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="UCAS" /> 

<RadioButton 

        android:id="@+id/iugRadio" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="IUGAZA" /> 

</RadioGroup> 

<TextView 

    android:id="@+id/languageTextView" 

    android:layout_marginTop="20dp" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="What languages can you speak?" /> 

<LinearLayout 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:orientation="vertical" > 

<CheckBox 

        android:id="@+id/englishCheckBox" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="English" /> 

<CheckBox 

    android:id="@+id/arabicCheckBox" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="Arabic" /> 

</LinearLayout> 

<TextView 

    android:id="@+id/CountryTextView" 

    android:layout_marginTop="20dp" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 
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    android:text="Where are you from?" /> 

<Spinner 

    android:id="@+id/countiresSpinner" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:entries="@array/countries_array" 

     /> 

<TextView 

    android:id="@+id/happienessTextView" 

    android:layout_marginTop="20dp" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="Rate your level of happieness" /> 

<SeekBar 

    android:id="@+id/happienessSeekBar" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" /> 

<TextView 

    android:id="@+id/HappienessValue" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:layout_gravity="center" 

    android:text="" /> 

</LinearLayout> 

وذلك حتى يتم اختيار  RadioGroupتم جمعها في مجموعة واحدة  Radio Buttonsالحظ أن أزراء االنتقاء 

  وكيف تم تعبئتها بالمصفوفة المحددة مسبقاً في المصادر spinnerعنصر واحد منها فقط. الحظ أيضاً القائمة 

)يمكن  "android:entries="@array/countries_arrayوذلك باستخدام الخاصية  )  strings.xml)ملف

والذي سيتم الحديث عنه الحقاً في هذا الفصل(. في  Adapterبرمجياً باستخدام المحول ِ spinnerتعبئة القائمة 

بعد  .SeekBarوذلك لعرض القيمة الراجعة من العنصر  TextViewأسفل الواجهة تم استخدام عنصر عرض 

 :كما هو موضح (MainActivity)برمجياً داخل الفعالية  تجهيز الواجهة, سيتم اآلن معالجة أحداثها

1:  public class MainActivity extends Activity { 

2:   

3:  @Override 

4:  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

5:     super.onCreate(savedInstanceState); 

6:   setContentView(R.layout.activity_main); 

7:  } 

8:  

9:  @Override 
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10: protected void onStart() { 

11:    super.onStart(); 

12:    RadioGroup radioGroup = (RadioGroup)  

13:    this.findViewById(R.id.radioGroup); 

14:    radioGroup.setOnCheckedChangeListener(new  

15:    android.widget.RadioGroup.OnCheckedChangeListener(){ 

16: 

17:   @Override 

18:    public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int 

19:    checkedId) { 

20:      if(checkedId == R.id.ucasRadio) 

21:         Toast.makeText(getApplicationContext(),  

22:          "Choice : UCAS", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

23:       else if(checkedId == R.id.iugRadio) 

24:         Toast.makeText(getApplicationContext(),  

25:          "Choice : IUG", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

26:   } 

27:  }); 

28:  CheckBox englishCheckBox = (CheckBox)  

29:  this.findViewById(R.id.englishCheckBox); 

30:  englishCheckBox.setOnCheckedChangeListener(new  

31:  OnCheckedChangeListener(){ 

32:    @Override 

33:    public void onCheckedChanged(CompoundButton  

34:     buttonView, boolean isChecked) { 

35:        Toast.makeText(getApplicationContext(),  

36:        buttonView.getText()+" is "+ isChecked,  

37:        Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

38:   } 

39:  });  

40:  CheckBox arabicCheckBox = (CheckBox)  

41:  this.findViewById(R.id.arabic(CheckBox)); 

42:  arabicCheckBox.setOnCheckedChangeListener(new  

43:  OnCheckedChangeListener(){ 

44:   @Override 

45:     public void onCheckedChanged(CompoundButton  

46:      buttonView, boolean isChecked) { 

47:     

48:    Toast.makeText(getApplicationContext(),  

49:     buttonView.getText()+" is "+ isChecked,  
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50:     Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

51:     } 

52:  });  

53: 

54:  Spinner spinner = (Spinner)  

55:  this.findViewById(R.id.countiresSpinner); 

56:  spinner.setOnItemSelectedListener(new  

57:  OnItemSelectedListener(){ 

58: 

59:    @Override 

60:    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent,  

61:    View view, int position, long id) { 

62:       Toast.makeText(getApplicationContext(),  

63:       parent.getItemAtPosition(position).toString(),  

64:       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

65:    } 

66:    @Override 

67:    public void onNothingSelected(AdapterView<?>  

68:    parent){} 

69:  }); 

70:  final TextView happienessValue = (TextView)  

71:  this.findViewById(R.id.HappienessValue); 

72:  SeekBar seekBar = (SeekBar)  

73:  this.findViewById(R.id.happienessSeekBar); 

74:  seekBar.setOnSeekBarChangeListener(new  

75:  OnSeekBarChangeListener(){ 

76:   @Override 

77:    public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int 

78:    progress, boolean fromUser) { 

79:      happienessValue.setText(String.valueOf(progress)); 

80:   } 

81: 

82:    @Override 

83:    public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar){} 

84: 

85:    @Override 

86:    public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar){} 

87:  }); 

88: }  

89:} 



 

 
 28 . صفحــة

 

 عنوان الكتاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
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 يتم معالجة األحداث لكل عنصر كما يلي:

 Radio Buttonsقاء : لتحديد أي زر إنت (Radio Button) تم اختياره, نقوم باستخدام المستمع

RadioGroup.OnCheckedChangeListener وإضافته إلى مجموعة األزرار  RadioGroup أنظر(

والتي يمرر إليها رقم المعرف  ()onCheckedChanged.عند حصول الحدث يتم تنفيذ الدالة (14سطر رقم 

ID (36إلى  08الكود من سطر )أنظر  ث يتم طباعة رسالة تبين اإلختيارالخاص بالزر الذي تم اختياره حي. 

 Check Boxes لالستماع لحدث اختيار مربع اإلختيار :(CheckBox)  نستخدم المستمع 

CompoundButton.OnCheckedChangeListener  وعند حصول (42و  21)أنظر سطور رقم ,

لتي يمرر إليها الكائن الخاص بمربع اإلختيارباإلضافة وا ()onCheckedChangedالحدث يتم تنفيذ الدالة 

, ومن 28إلى  22)أنظر الكود من سطر   هم طباعة اسم مربع االختيار وقيمت(  حيث يتtrue-falseإلى قيمته )

 .(51إلى  45سطر 

 Spinner نستخدم مستمع من نوع :AdapterView.OnItemSelectedListener  لمعالجة الحدث الخاص

والتي من ضمن  ()onItemSelected. عند حصول الحدث يتم تنفيذ الدالة (56)أنظر سطر رقم  عنصربهذا ال

ما يمرر لها موقع العنصر الذي تم اختياره من القائمة. بمعرفة موقع العنصر يمكن الوصول له من القائمة عن 

 .(65إلى  60)أنظر الكود من سطر  ()getItemAtPositionطريق الدالة 

 Seek Bar يتم معالجة الغيرات على الشريط المنزلق :(SeekBar)  عن طريق إضافة مستمع من نوع 

OnSeekBarChangeListener  عند حصول الحدث يتم تنفيذ الدالة (74)أنظر سطر رقم .

onProgressChanged() ( باإلضافة إلى القيمة المنطقية  011-1والتي يمرر لها القيمة الحالية للشريط )ًمثال

fromUser ( والتي تحدد ما إذا كان تغير الشريط تم من المستخدمfromUser=true ًأو برمجيا )

(fromUser=false في المثال الموضح يتم طباعة قيمة الشريط الممررة في عنصر من نوع .)TextView 

 .(81إلى  77)أنظر الكود من سطر 

 (ListView)قائمة العرض 

تصاميم الشائعة بكثرة  في تطبيقات الهواتف النقالة. يشاهد المستخدم عدد من عرض العناصر في قائمة هو أحد ال

. عند إختيار أحد  3-3 شكلكما هو موضح ب scroll up/downالعناصر ويستطيع االنتقال ألعلى القائمة وأسفلها 

 عناصر القائمة يتم عادة تنفيذ إجراء مثل فتح فعالية جديدة.

 (ListView)  إضافة بيانات للقائمة

, وهو كائن وسيط بين عنصر العرض (Adapter)يتم عادةً استخدام المحول  (ListView) إلضافة بيانات للقائمة 

( وبين البيانات AdaperView class)أو أي عنصر واجهة يتفرع من الفئة  (ListView)وهو القائمة 

أنه مسؤول عن تحويل البيانات المدخلة  في الوصول لبيانات القائمة, كما (Adapter)المعروضة. يتحكم المحول 

 (Array يمكن تضمينه داخل القائمة. فمثالً, عند إداخل مصفوفة من النصوص (View)للقائمة إلى عنصر عرض 

(String  لعرضها في  القائمة, يقوم المحول(Adapter)  بتحويل كل عبارة نصية في المصفوفة إلى كائن من نوع

(TextView) اجه في القائمة, أي أن مصفوفة النصوص تتحول باستخدام المحول والذي يتم إدر(Adapter)  إلى

 .(ListView)المجمعة في قائمة من نوع  (TextView)مجموعة من عناصر العرض 
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 (ListView)قائمة العرض : 3-3  شكل
1

 

لمثال, قد يشتمل السطر الحظ أن محتوى القائمة قد يكون أكثر تعقيداً من مجرد عرض عبارات نصية. على سبيل ا

د حالواحد في القائمة على صورة ونص وزر. في هذه الحالة يجب تصميم هيكلية الواجهة الخاصة بالسطر الوا

والذي يقوم باستقبال البيانات, الصور  (Custom Adapter), ومن ثم نقوم بكتابة محول خاص Layoutكملف 

بتناول ه الوحدة . سنقوم الحقاً في هذlayoutًء على ملف لعرضها بنا (View)والنصوص, وإنشاء عنصر العرض 

 .(Custom Adapter)موضوع المحوالت الخاصة 

 

 (Default Adapter)المحوالت االفتراضية 

. يستخدم CursorAdapterو   ArrayAdapterبعض المحوالت االفتراضية, من أهمها  أندرويديوفر نظام 

ArrayAdapter وجودة في مصفوفة إلدراجات البيانات المArray  أوList.المحول المخصص 

(CursorAdapter)  المحتوىيعالج البيانات المدخلة من قاعدة بيانات أو مزود (Content Provider).   كل هذه

 .BaseAdapterمن الفئة األساسية  (subclasses)هي فئات فرعية  Adaptersالمحوالت 

 (3-3) تمرين عملي

بمصفوفة من العبارات النصية.  (ListView) العرضقائمة  لتعبئة ArrayAdapterخدام است هذا التمرينيوضح 

ArrayAdapter  يتعامل مع مصفوفة من الكائناتobjects  حيث أن كل كائن سيمثل كسطر في القائمة

(ListView) . 

                                                           
1
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على  نقرشكل, وعند الباسماء مدن فلسطينية كما هو موضح في  (ListView)في هذا التمرين سنقوم بتعبئة قائمة 

 أي اسم يتم معالجة الحدث بطباعة رسالة على الشاشة.

 

 3-3واجهة التطبيق الخاصة بالتمرين : 4-3  شكل

, حيث تحتوي الواجهة على عنصر واحد فقط باألسفلالخاص بالبرنامج موضح  (Layout)ملف هيكلية الواجهة 

 :(ListView)وهو القائمة 

<LinearLayout 

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

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/LinearLayout1" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    tools:context="com.example.simplelist.MainActivity" > 

    <ListView 

        android:id="@+id/listView" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" > 

    </ListView> 

</LinearLayout> 
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 األسفل:موضح في  MainActivity الكود الخاص بالفعالية

1:  public class MainActivity extends Activity { 

2: 

3:   @Override 

4:   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

5:    super.onCreate(savedInstanceState); 

6:  setContentView(R.layout.activity_main); 

7:  ListView listView = (ListView)  

8:  this.findViewById(R.id.listView); 

9:  String[] values = {"Jerusalem", "Gaza",  

10: "Ramallah", "Jenin", "Nablus", "Tulkarm","Al- 

11: khalil","Haifa","Yafa","Areeha"}; 

12:  ArrayList<String> listValues = new  

13: ArrayList<String>(); 

14:  for(int i=0; i<values.length; i++) 

15:   listValues.add(values[i]); 

16:  ArrayAdapter<String> adapter = new  

17: ArrayAdapter<String>(this,  

18: android.R.layout.simple_list_item_1, listValues); 

19:  listView.setAdapter(adapter); 

20:  listView.setOnItemClickListener(new  

21: OnItemClickListener(){ 

22: 

23:   @Override 

24:   public void onItemClick(AdapterView<?>  

25: parent, View view, int position, long id) { 

26:    Toast.makeText(getApplicationContext(), 

27: parent.getItemAtPosition(position).toString(),  

28: Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

29:   } 

30:  }); 

31: } 

32: } 

 

يتم تنفيذ الخطوات التالية: يتم أوالً الوصول للقائمة عن طريقة الدالة  (ListView) العرض قائمةلتعبئة 

findViewById()  ثم نقول بإنشاء مصفوفة (8و   7)أنظر سطر ,(List)  تحتوي على أسماء المدن المراد

 العرض قائمةفي  (List) . إلدراج محتويات المصفوفة(05إلى  9)أنظر السطور من  إضافتها للقائمة

(ListView)  نستخدمArrayAdapter كالتالي: هويتم إنشاء 
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 ArrayAdapter<String> adapter = new  

 ArrayAdapter<String>(this,  

 android.R.layout.simple_list_item_1, listValues); 

 

 لخاص بتصميم هيكلية الواجهة)الفعالية الحالية(, المعرف ا context  حيث يمرر له ثالث قيم هي:

(android.R.layout.simple_list_item_1)وقائمة البيانات , (listValues) العرض قائمة. تحتاج 

(ListView)  إلى تصميم يحدد كيفية عرض كل سطر وخصائص العرض )التنسيق والهوامش والخطوط وغيره

تمريره للمحول ثم مستقل, ومن  Layoutمن الخصائص(. يمكن تصميم شكل السطر في القائمة في ملف 

(Adapter)  والتي  أندرويدعند إنشائه. في هذا التمرين, تم تمرير أحد التصميمات االفتراضية التي توفرها بيئة

. هناك المزيد من التصميمات والتي يمكن تجربتها <android.R.layout.<layout_name تحمل الصيغة :

 .(ListView)ومالحظة التغير في شكل القائمة 

عن طريق الدالة  (ListView)وإدخال البيانات إليه, نقوم بتمريره إلى القائمة  (Adapter)بعد إنشاء المحول 

setAdapter()  من خالل(ListView)  كما ذكرنا مسبقاً فإنه المحول (19)أنظر سطر رقم .(Adapter)  يقوم

 .(ListView)ميعها وعرضها في القائمة ومن ثم تج Viewsبتحويل البيانات المدخلة إلى عناصر 

من نوع  (Listener)على أي عنصر من القائمة, قمنا بإضافة مستمع  نقرلمعالجة حدث ال

OnItemClickListener  عند حصول الحدث يتم تنفيذ الدالة (20)أنظر سطر رقم .onItemClicked()  والتي

. يتم بعد ذلك الوصول و طباعة اسم العنصر (ListView) يمرر إليها موقع العنصر الذي تم اختياره من القائمة

 .(31إلى  24)أنظر الكود من سطر  ()getItemAtPositionالذي تم اختياره عن طريق الدالة 

, بل قد تكون كائن Stringقد ال تكون بيانات نصية  (Adapter)الحظ أن البيانات التي يتم تمريرها إلى المحول 

(object) ي حالة تمرير كائن غير نصي, يقوم المحولمن أي نوع. ف (Adapter)   ضمنياً بتنفيذ الدالة

toString()   لتمثيل الكائن كنص. لذلك احرص على تطبيق الدالةonString()  ألي كائن تقوم بإنشائه حتى تعمل

 بعرض البيانات بالشكل الصحيح. (ListView)القائمة 

باختيار عنصر واحد من القائمة. يمكن تفعيل اإلختيار المتعدد من  سمح في المثال السابق ت (ListView)القائمة 

 بتنفيذ األمر التالي: ()setChoiceModelالقائمة عن طريق الدالة 

listView.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE); 

 

تصماميم افتراضية للقوائم متعددة اإلختيار مثل  أندرويدكما يوفر نظام 

android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice  والتي يمكن تمريرها للمحول كما فعلنا في

   ة االختيار المتعدد كما بالشكلالتمرين السابق, حيث تصبح واجهة التطبيق السابق عن تطبيق خاصي
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 (ListView)االختيار المتعدد من القائمة : 5-3  شكل

, وهي فعالية ذو واجهة مستخدم إفتراضية ListActivityباسم  classوفر فئة ي أندرويدالجدير بالذكر أن نظام 

, لن تحتاج إلى تصميم ملف Activityبدالً من  ListActivity. في حالة استخدام (ListView)تحتوي على قائمة 

وجودة الم (ListView), حيث يمكن الوصول إلى القائمة  (ListView)واجهة للتطبيق وإدراج قائمة جديدة 

 .getListView ().ListActivityعن طريقة الدالة  ListActivityافتراضياً في الفعالية 

 

 Custom Adapterالمحول الخاص 

, وأي بيانات من Stringمن نوع إضافة العناصر النصية  إمكانية يوفر فقط ArrayAdapterالمحول اإلفتراضي 

. في كثير ()toStringتحويلها تلقائياً لنص عن طريق الدالة  يتم ArrayAdapterنوع آخر يتم تمريرها للمحول 

مثل الصور. كذلك قد يكون السطر  (ListView)من األحيان تحتاج إلضافة أنواع أخرى من البيانات للقائمة 

 .  6-3شكل موضح في الهيكلية الموضحة في  الواحد في القائمة مركباً حيث يتكون من أكثر من جزء كما هو
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حيث أن تصميم السطر يكون مركبا  من مجموعة من العناصر (ListView)قائمة عرض : 6-3  شكل
1

 

صميم الواجهة الخاصة نحدد فيه ت (Custom Adapter) هذه الحاالت, نحتاج إلنشاء محول خاصمثل  في

سطر القائمة. , ونحدد كذلك كيف يتم معالجة البيانات المختلفة لعرضها في (ListView) العرض قائمةبالسطر في 

أو أي فئة  BaseAdapterجديدة تمثل المحول الجديد بحيث تتفرع من الفئة  (class)للقيام بذلك نقوم بإنشاء فئة 

 هاوالتي يتم من خالل ()getView, ثم نقوم بتطبيق الدالة ArrayAdapterمثل  BaseAdapterمن  متفرعة

صرها. التمرين التالي يوضح خطوات بناء واستخدام إنشاء الواجهة الخاصة بالسطر وعرض البيانات في عنا

 ضمن تطبيق بسيط. (Custom Adapter)المحول الخاص 

  (4-3) تمرين عملي

إلنشاء واجهة  (Custom Adapter)باإلضافة لمحول خاص  (ListView)في هذا التمرين سيتم استخدام القائمة 

فيها من مكون اسم شخص  كل سطر (ListView)قائمة : حيث تتكون الواجهة من  7-3 التطبيق الموضحة بالشكل

 على أي سطر يتم طباعة رسالة باسم الشخص. نقروصورته, وعند ال
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 4-3: واجهة التطبيق الخاص بالتمرين 7-3شكل 

باإلضافة لعنصر  ImageViewيتم في البداية تصميم واجهة السطر والتي تتكون من عنصر لعرض الصورة 

 يوضح تصميم هيكلية الواجهة. my_listview_layout.xml إلسم. الملف التاليلعرض ا TextViewنصي 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout 

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

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="horizontal" > 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView" 

        android:layout_width="80dp" 

     android:layout_height="80dp" 

        android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="44dp" 
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        android:textSize="24sp" 

        android:textStyle="bold" 

        android:layout_marginLeft="10dp" 

        android:gravity="center_vertical"/> 

</LinearLayout> 
 

تصميمها  7-3في الشكل الواجهة في والذي سيستخدم  (Custom Adapter)بعد ذلك يتم إنشاء المحول الخاص 

 (Customالخاصة بالمحول الخاص  (class). الكود الموضح باألسفل يوضح الفئة (ListView)لبناء القائمة 

(Adapter: 

1:  public class MyCustomAdapter extends  

2:  ArrayAdapter<String>{ 

3:   Context context; 

4: List<String> names; 

5: List<Integer> photos; 

6:  

7: public MyCustomAdapter(Context context, List<String> 

8:   names, List<Integer> photos) { 

9:  super(context, R.layout.my_listview_layout,  

10:  names); 

11:  this.names = names; 

12:  this.photos = photos; 

13:  this.context = context; 

14: } 

15: 

16: public View getView(int position, View view, ViewGroup 

17:  parent){ 

18:  if(view == null){ 

19:   LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 

20: context.getSystemService(  

21: Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

22:   view =  

23: inflater.inflate(R.layout.my_listview_layout, parent, 

24: false); 

25:   TextView tv = (TextView)  

26: view.findViewById(R.id.textView1); 

27:   ImageView iv = (ImageView)  

28: view.findViewById(R.id.imageView1); 

29:   tv.setText(names.get(position)); 

30:   iv.setImageResource(photos.get(position)); 
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31: 

32:   ViewHolder vh = new ViewHolder(); 

33:   vh.text = tv; 

34:   vh.image = iv; 

35:   view.setTag(vh); 

36:  }else{ 

37:   ViewHolder vh = (ViewHolder) view.getTag(); 

38:   vh.text.setText(names.get(position)); 

39:   

40: vh.image.setImageResource(photos.get(position)); 

41:  } 

42:  return view; 

43: } 

44:  

45: static class ViewHolder{ 

46:  public TextView text; 

47:  public ImageView image; 

48: } 

49:} 
 

وتقوم بتطبيق الدالة  ArrayAdapterمتفرعة من الفئة  MyCustomAdapterالفئة الجديدة  كما تالحظ فإن

getView() . 

)الفعالية مثالً(,  contextيتم تمرير الكائن ( 02إلى  7)أنظر السطور من رقم  (Constructor)من خالل الباني 

ممثلة بأرقام المعرفات (photos)  ثم مصفوفة الصور (names) والمصفوفة الخاصة باألسماء المراد عرضها

IDs  الخاصة بالصور. سيقوم المحولAdapter  باستخدام هذه البيانات في بناء عناصر القائمة(ListView) .

يتطلب تمرير تصميم واجهة القائمة المعرفة بـ  ArrayAdapterالحظ أن المحول 

R.layout.my_listview_layout لنصية باإلضافة إلى قائمة من الجمل اString  إلى الفئة األم 

(superclass) وهيArrayAdaper وهو ما يتم من خالل األمر التالي في الباني ,Constructor : 

  super(context, R.layout.my_listview_layout, names); 

 

يل البيانات والتي تحدد طريقة تحو( 16)أنظر سطر رقم  ()getViewهي  (Adapter)الدالة األساسية في المحول 

. الحظ أنه يتم استخدام كائن من نوع (ListView)ليكون ضمن القائمة  Viewلكل سطر إلى عنصر عرض 

LayoutInflater  لتحويل الواجهة الممثلة بملفXML  إلى كائن نوعView يمرر إلى الدالة .inflate() 

( لتقوم بإرجاع كائن من نوع R.layout.my_listview_layoutالمعرف الخاص بالواجهة المنشئة مسبقاً )

View  (24إلى  18)أنظر الكود من سطر. 
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. يتم بعد ذلك الوصول لكل TextViewو  ImageViewداخله على عناصر الواجهة وهي  Viewيشتمل الكائن  

 25)أنظر الكود من سطر View على نطاق الكائن  ()findViewByIdمن هذه العناصر عن طريق تنفيذ الدالة 

 .(28إلى 

TextView tv = (TextView) view.findViewById(R.id.textView1); 

ImageView iv = (ImageView) 

view.findViewById(R.id.imageView1); 

 

. (30و 29)أنظر سطر رقم  , يتم إضافة البيانات إليه(ListView)بعد الوصول إلى عناصر السطر في القائمة 

, وعند تنفيذها ألي سطر يمرر إليها رقم هذا (ListView)كل سطر في القائمة يتم تنفيذها ل ()getViewالدالة 

تلقائياً ويمرر   ()getView. فمثالً, لعرض السطر األول في القائمة يتم تنفيذ الدالة positionالسطر في المتغير

صة باألسماء والصور . إلضافة بيانات لسطر ما, نضيف البيانات الموجود في المصفوفات الخاposition =0إليها 

 3تساوي  positionحيث قيمة  (ListView). على سبيل المثال السطر الثالث في القائمة positionفي المكان 

. هذا يضمن أن يكون ترتيب العناصر في القائمة 3يأخذ البيانات الموجودة في المصفوفات من المكان 

(ListView) بيانات. يتم ذلك من خالل السطرين التاليين في الكود:مطابق لترتيبها في المصفوفات الخاصة بال 

tv.setText(names.get(position)); 

iv.setImageResource(photos.get(position)); 

 

  ViewHolder Patternيستخدم ما يسمى بـ  Cutom Adapterالخاص  وأخيراً, الحظ أن الكود المرفق للمحول

 (ListView)والتي تستنفذ وقت قد يؤثر على سرعة عرض  ()findViewByIdوذلك لتجنب تنفيذ الدالة 

في كائن من نوع  Viewوسالسة تحريكها. تعتمد هذه الفكرة على تخزين مؤشرات لعناصر الواجهة 

ViewHolder  وذلك في أول مرة يتم فيها إن شاء الواجهة باستخدام  (48إلى  45)أنظر الكود من سطر

LayoutInflaterاق الكائن من نوع . ثم يتم إلحViewHolder  بعنصر العرضView   الخاص بالواجهة عن

 , وهو ما يتم من خالل الكود:()setTagطريق الدالة 

ViewHolder vh = new ViewHolder(); 

vh.text = tv; 

vh.image = iv; 

view.setTag(vh); 

 

لعرض عنصر تم عرضه مسبقاً(, فإن الدالة  scrollثانياً )كما في حالة عمل  ()getViewعندما يتم تنفيذ الدالة 

getView()  لن تقوم بإنشاء عنصر الواجهة ثانياً باستخدامLayout Inflater  ألنه قد تم إنشاؤه مسبقاً, حيث أن

في حالة إعادة عرض العنصر. في هذه الحالة لن  nullال يساوي  ()getViewالمدخل للدالة  Viewقيمة الكائن 

للوصول للعناصر  Viewالملحق بعنصر الواجهة  ViewHolderة ثانية, ويتم استخدام الكائن يتم إنشاء الواجه

TextView  وImageView  بدون الحاجة الستخدام الدالةgetViewById()  إلى  36)أنظر الكود من سطر

 :التالي , وهو ما يتم من خالل الكود(41
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ViewHolder vh = (ViewHolder) view.getTag(); 

vh.text.setText(names.get(position)); 

vh.image.setImageResource(photos.get(position)); 

 

والتي  (Activity), نقوم اآلن ببناء الفعالية  (MyCustomAdapter) الخاصة المحول (class)بعد إنشاء الفئة 

طلوب تعبئتها في القائمة وتمرير البيانات الم MyCustomAdapterسيتم من خاللها إنشاء كائن من المحول 

(ListView) :وهي أسماء وصور األشخاص. الكود التالي خاص بهذه الفعالية 

1: public class MainActivity extends ListActivity { 

2: 

3: @Override 

4: protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

5:  super.onCreate(savedInstanceState); 

6:  List<String> names = new ArrayList<String>(); 

7:  names.add("Fadi"); 

8:  names.add("Ibrahim"); 

9:  names.add("Hani"); 

10:  names.add("Wael"); 

11:  names.add("Saleem"); 

12:  names.add("Hatem"); 

13:   

14:  List<Integer> photos = new ArrayList<Integer>(); 

15:  photos.add(R.drawable.face1); 

16:  photos.add(R.drawable.face2); 

17:  photos.add(R.drawable.face3); 

18:  photos.add(R.drawable.face4); 

19:  photos.add(R.drawable.face5); 

20:  photos.add(R.drawable.face6); 

21:   

22:  MyCustomAdapter adapter = new  

23: MyCustomAdapter(this, names, photos); 

24: 

25:  this.setListAdapter(adapter); 

26:  this.getListView().setOnItemClickListener(new  

27: OnItemClickListener(){ 

28: 

29:   @Override 

30:   public void onItemClick(AdapterView<?>  
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31: adapterView, View view, int position, long id) { 

32:  Toast.makeText(getApplicationContext(),  

33: adapterView.getItemAtPosition(position).toString(),  

34: Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

35:   } 

36:  }); 

37: } 

38:} 

 

 6)أنظر السطور من  الخاص باألسماء والصور Listsانشاء القوائم  ()onStartفي الكود السابق, يتم في الدالة 

)الحظ أن الصور يتم الوصول إليها باستخدام المعرفات بالصيغة:  (20إلى 

R.drawable.<image_file_name> يجب أن تكون الصور محفوظة بنفس األسماء في مجلد .)drawable .

وهو ما يعني أننا لسنا بحاجة لتصميم واجهة خاصة بالفعالية,  ((ListActivityحظ أيضاً أن الفعالية متفرعة من ال

. يتم الوصول لهذه القائمة عن طريق الدالة (ListView)حيث أن الواجهة االفتراضية تشتمل على قائمة 

ListActivity.getListView()  .من داخل الفعالية 

وتمرير البيانات له, ومن ثم تمرير هذا الكائن إلى القائمة  MyCustomAdapterن من نوع المحول يتم إنشاء كائ

(ListView)  عن طريق الدالةsetListAdapter()  (25إلى  22)أنظر الكود من سطر. 

عن طريق مستمع من نوع  ListViewوفي النهاية يتم االستماع لحدث النقر على عناصر القائمة 

OnItemClickListener  (.37إلى  26حيث يتم طباعة اإلسم الذي تم النقر عليه )أنظر الكود من سطر 
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 ة:الرابع وحدةال

 الربط بين الفعاليات باستخدام األهداف

(Linking Activities Using Intents) 

 يتعلم الطالب في هذه الوحدة:

  مفهوم الهدف.(Inent) .وأنواعة واستخداماته 

  تشغيل فعالية(Activity) .من فعالية أخرى 

 .التواصل بين الفعاليات وتبادل البيانات بينها 

 . مرشح الهدف مفهوم(Intent Filter) .واستخداماته 

, بحيث يتم اإلنتقال من فعالية إلى أخرى أثناء استخدام (Activity)قد يتكون من أكثر من فعالية  أندرويدتطبيق 

من  صر, وعند اختيار أي عن(ListView)عرض تعرض قائمة  (Activity)التطبيق. فمثالً, قد تكون هناك فعالية 

غيل واجهة جديدة )فعالية( لعرض بيانات متعلقة بالعنصر الذي تم اختياره. في مثل هذه الحاالت, يجب القائمة يتم تش

يتم  أندرويدتشغيل فعالية من فعالية أخرى, وكذلك قد يلزم نقل البيانات بين الفعاليات. الربط بين الفعاليات في نظام 

وأنواعة  (Intent)ناول هذا الفصل مفهوم الهدف أو الهدف )ترجمة حرفية(. يت Intentباستخدام ما يسمى بـ

 , ويتم تدعيم كل هذه المفاهيم بتمارين عملية.(Intent)المختلفة وطريقة تشغيل الفعاليات باستخدام 

 (Intents)األهداف 

يستخدم للتواصل بين مكونات التطبيقات لطلب إجراء معين أو لتبادل  (Object) أو الهدف هو كائن (Intent)الـ 

المعلومات. يمكن تخيل الهدف بأنه رسالة يتم إرسالها إلى التطبيقات لطلب إجراء ما أو لتبادل المعلومات. هناك 

 وهي كالتالي: (Intent)ثالث استخدامات أساسية للهدف 

 تشغيل فعالية (Activity) ة واستقبال النتائج منها: الفعالية تمثل واجهة من واجهات التطبيق. يمكن تشغيل فعالي

 (Intent). في هذه الحالة يحدد الهدف ()startActivityإلى الدالة  Intent))ما عن طريق تمرير هدف 

 الفعالية المراد تشغيلها باإلضافة ألي بيانات أخرى تحتاجها الفعالية.

  تشغيل خدمة(Service) الخدمة :(Service)  يستخدم لتنفيذ مهام بدون  أندرويدهي مكون من مكونات تطبيق

واجهة للمستخدم, وغالباً ما تعمل الخدمة في الخلفية بدون تفاعل من المستخدم. يتم تشغيل خدمة معينة 

(Service)  عن طريق الدالةstartService()  والتي يمرر لها كائن من نوع الهدف(Intent)  يحدد الخدمة

 المراد تشغيلها.

  إرسال منشور(Deliver Broadcast) المنشور :(Broadcast)  .هي رسالة يتم ارسالها إلى تطبيقات مختلفة

 (Intent)نوع تلقائياً بارسال رسالة من  أندرويديقوم نظام  bootعلى سبيل المثال, عن إعادة تشغيل الجهاز 

حتى تنفذ بناًء عليه إجراءات أخرى. أرسال المنشور  bootوذلك إلعالم كل البرامج المعنية بحدث 

Broadcast وحدة الثامنةيه في السيتم التطرق إل. 
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 (Intent Types)نواع الهدف أ

 , وهما:(Intent)ن للهدف اهناك نوع

 الهدف الصريح (Explicit Intent) : وفيه يتم تحديد المكون المراد تشغيله )فعاليةActivity  أو خدمة

Service  أو منشورBroadcastون آخر في (. غالباً ما يتم استخدام الهدف الصريح لتشغيل مكون من مك

الخاصة بالمكون المراد تشغيله معروفة ويمكن الوصول إليها في نطاق  (class)الفئة  ألنالتطبيق نفس 

 التطبيق الواحد. 

  الهدف المضمنImplicit Intent)):  وفيه ال يتم تحديد المكون المراد تشغيله صراحةً, ويتم تحديد نوع

آخر أن ينفذ هذا اإلجراء إذا  تطبيقاإلجراء يَُمّكن أي مكون يتبع ألي اإلجراء المراد تنفيذه بدالً من ذلك. تحديد 

كان مصمماً لذلك. على سبيل المثال, إذا اراد التطبيق عرض صفحة ويب معينة, يجب تشغيل فعالية 

(Activity)  قادرة على عرض وتصفح اإلنترنت, ويتم ذلك بتنفيذ الدالةstartActivity()  ويممر للدالة هدف

)الحظ أنه لم يحدد اسم مكون  وصفحة الويب المراد فتحها ACTION_VIEWباسم يحدد فيه إجراء  مضمن

. يقوم النظام تلقائياً باختيار الفعالية المالئمة لتشغيل اإلجراء المطلوب محدد لعرض صفحة الويب(

((ACTION_VIEW في نفس الجهاز آخر لتطبيق, وقد تكون الفعالية المالئمة تابعة. 

بهدف تشغيل مكون ما فإن النظام يقوم مباشرة بتشغيل المكون   (Explicit Intent)إنشاء هدف صريح عند 

فإن النظام يبحث عن المكون المناسب  ((Implicit Intentالمحدد في الهدف الصريح, أما عند إنشاء هدف مضمن 

دة في الجهاز. إذا توافق الهدف مع تطبيق الموجو وذلك في كل التطبيقات (Intent)لتنفيذ اإلجراء المحدد في الهدف 

والذي قد يحوي بيانات أخرى إلرسالها  (Intent)معين, يقوم النظام بتشغيل التطبيق الموافق ويرسل له الهدف 

للتطبيق المطلوب.عند وجود أكثر من فعالية يمكنها تنفيذ اإلجراء المطلوب يقوم النظام بعرض قائمة الفعاليات حتى 

من فعالية  (Activity B)يوضح إجراءات تشغيل فعالية  1-4شكل خدم الفعالية التي يريدها. يختار المست

(Activity A)  باستخدام هدف مضمن(Implicit Intent). 

 

 ()startActivityيتم تنفيذ التعليمة  Aمن داخل الفعالية  -1: إنشاء فعالية باستخدام هدف مضمن: 1-4 شكل

يتقبل النظام الهدف ويبحث في كل التطبيقات في  -2ضح اإلجراء المراد تنفيذه. ويمرر إليها هدف مضمن يو
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تحقق الغرض, لذلك يقوم النظام  Bالجهاز عن أي فعالية يمكنها تشغيل اإلجراء المطلوب. فمثال , الفعالية 

ن خاللها استقبال حيث يمك ()onCreateيتم تنفيذ الدالة  Bعند تشغيل الفعالية  -3بتشغليها ويرسل لها الهدف. 

.Bالهدف الذي ارسله النظام والذي قد يحتوي على معلومات تلزم الفعالية 
1

 

 (Intent)مكونات الهدف 

 يحوي المعلومات الالزمة لتشغيل مكون ما وتشمل أهم هذه المعلومات ما يلي: (Intent)  الهدف

  المكون(Component) وهو يحدد المكون الذي يجب أن يستقبل الهدف :(Intent) يجب تحديد اسم المكون .

, وهو ما يعني أن الهدف يجب أن يرسل فقط للمكون ((Explicit Intentفقط عند استخدام هدف صريح 

, وهو ما يعني أن النظام هو ((Implicit Intentالمحدد باإلسم. بدون تحديد اسم مكون يصبح الهدف مضمناً 

ناًء على المعلومات األخرى المضمنة في الهدف. لذلك إذا أردت من يحدد المكون الذي يمكنه استقبال الهدف ب

. يجب  (Explicit Intent) تشغيل مكون محدد في تطبيقك فيجب عليك تحديد المكون من خالل هدف صريح

 .(Activity)الخاصة بهذا المكون مثل الفعالية  (class)المالحظة أن تحديد المكون يعني هنا الفئة 

  اإلجراء(Action) وهو جملة تحدد اإلجراء المراد تنفيذه مثل عرض صفحة ويب أو االتصال على رقم :

فقط, حيث يترك   (Implicit Intent)في حالة الهدف المضمن  (Action)جوال وغيره. يتم تحديد اإلجراء 

هدف برمجياً إما للنظام مسؤولية إختيار المكون القادر على تنفيذ اإلجراء. يمكن تحديد اإلجراء الذي يستخدمه ال

. هناك بعض ()(setActionالخاص بالهدف أو بتنفيذ الدالة  constructorبتمريره من خالل منشئ الباني 

 اإلجراءات العامة التي يتعرف عليها النظام والتي يمكن استخدامها ألعراض عامة, ومن أهم هذه اإلجراءات:

o ACTION_VIEWخدم. قد تكون هذه البيانات عبارة عن : والذي يستخدم لعرض بيانات معينة للمست

 عنوان موقع ويب أو صورة يراد عرضها أو موقع على الخريطة وغيره.

o ACTION_SEND وهو يستخدم لمشاركة البيانات ارسالها كبريد إلكتروني أو تحميلها على شبكة :

 إجتماعية.

 البيانات(Data)  وهي عبارة عن كائن من نوع :Uri مراد استخدامها. نوع البيانات يشير إلى البيانات ال

 ACTION_VIEW))اإلجراء  في حالة يعتمد على اإلجراء المطلوب, فمثال (Intent)المرسلة في الهدف 

 تكون البيانات على شكل عنوان الصفحة أو الصورة المراد عرضها.

  التصنيف(Category) وهو يحدد نوع المكون الذي يتلقى الهدف :(Intent)الت لن تحتاح . في معظم الحا

وهو يحدد الفعالية الرئيسية التي  CATEGORY_LAUNCHERلتحديد التصنيف. من أنواع التصنيفات 

 سيبدأ بها تشغيل التطبيق, حيث أن كل تطبيق له فعالية واحدة فقط من هذا التصنيف.

 ( اإلضافاتExtras) وهو عبارة عن حافظة تستخدم إلرسال بيانات إضافية من خالل الهدف :(Intent) ,

, حيث يمكن الوصول لكل قيمة من خالل (key-value pairs)وترسل البيانات على شكل مفاتيح وقيم مقابلة 

. على سبيل المثال, اذا ()putExtraالمفتاح المحدد لها. يتم إضافة البيانات للحافظة عن طريق الدوال من نوع 

                                                           
1

 -er.android.com/guide/components/intentshttp://developIntents and Intent Filters, Android Developer, 

filters.html 

http://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html
http://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html
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هدف وتحديد اإلجراء له من نوع  اردت ارسال بريد إلكتروني من خالل التطبيق, يجب انشاء

((ACTION_SEND ثم يجب تحديد العنوان البريدي للمستقبل عن طريق الدالة .putExtra  وتستخدم

كمفتاح لبيانات المستقبل, ويمكن أيضا تحديد موضوع الرسالة البريدية  EXTRA_EMAILالمفتاح 

subject   من خالل اضافة الموضوع بالمفتاحEXTRA_SUBJECT. 

 Flag .وهو متغير يحدد كيفية إنشاء الفعالية وما المهمة التي ستتبع لها وكيف سيتم التعامل معها بعد اإلنشاء :

 في الغالب لن تحتاج إلى تحديد قيم لهذا المتغير.

 (Intent)باستخدام الهدف  (Activity)تشغيل الفعالية 

وتمرير هدف صريح  ()startActivityلدالة يمكن تشغيل فعالية عن طريق فعالية أخرى ما عن طريق تنفيذ ا

Explicit Intent))  يحدد الفعالية المراد تشغيلها. الهدف(Intent)  قد يحوي باالضافة إلى الفعالية المراد تشغيلها

 بيانات أخرى مراد تمريرها للفعالية الجديدة. 

وتمرير بيانات  ((Explicit Intentباستخدام هدف صريح  SignInActivityالكود التالي يوضح تشغيل الفعالية 

  :(Intent)الموجودة ضمن الهدف  (Extras) اإلضافات حافظةلها عن طريق 

Intent intent =new Intent(getApplicationContext(), 

SignInActivity.class); 
intent.putExtras(“username”,”Ahmed”); 

startActivity(intent); 

 

, حيث يستخدم المفتاح (key-value)بطريقة المفتاح والقيمة  Extrasيتم في الحافظة  الحظ أن إضافة البيانات

(key)  الحقاً السترجاع البيانات من الهدف(Intent) الفعالية التي تم تشغيلها باستطاعتها قراءة الهدف .(Intent) 

 ل الهدف لمعالجتها.ومن ثم استخراج البيانات المرسلة من خال ()getIntentعن طريق تنفيذ الدالة 

مثل إرسال بريد إلكتروني أو رسالة نصية. في هذه  (Action)معين  إجراءفي حاالت أخرى قد تحتاج إلى تنفيذ 

الحالة قد ال يملك البرنامج أي فعالية محددة لتنفيذ اإلجراء المطلوب, ويمكن استخدام فعاليات توفرها تطبيقات 

يحدد نوع اإلجراء المراد  ((Implicit Intentمضمن  ذلك باستخدام هدف أخرى موجودة على الجهاز. يمكن تنفيذ

تنفيذه حيث سيقوم النظام تلقائياً باختيار الفعالية المناسبة لإلجراء المطلوب من أي تطبيق آخر على الجهاز. في حالة 

ت(, يقوم النظام وجود أكثر من فعالية تدعم اإلجراء المطلوب )مثل وجود أكثر من مستعرض لصفحات االنترن

بطلب تدخل المستخدم الختيار الفعالية التي يريدها لتنفيذ اإلجراء المطلوب. على سبيل المثال, اذا أردت السماح 

 لمستخدم بإرسال بريد إلكتروني من خالل تطبيق معين, يمكن تنفيذ ذلك بالكود التالي:

Intent intent =new Intent(Intent.ACTION_SEND); 

intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, recipientArray); 

startActivity(intent); 
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ولم يتم تحديد فعالية  ACTION_SEND))باستخدام اإلجراء المطلوب  (Intent)الحظ أنه تم إنشاء الهدف 

 recipientArrayيحدد المصفوفة  (Intent)المضاف للهدف  EXTRA_EMAILمحددة لتشغيلها. الثابت 

 (to)ي العناوين البريدية المراد إرسال البريد إليها. هذه العناوين البريدية يتم إدارجها في خانة "إلى" والتي تحو

 ضمن نموذج إرسال البريد. 

الوثيقة  بالفعالية الجديدة تأكد أن الفعالية تم تعريفها في ملف ( الخاصةclass) هامة: عند إنشاء الفئة مالحظة

(Manifest) اصية وذلك بإضافة الخactivity  داخل الخاصيةapplication  في ملف الوثيقةManifest  كما هو

 موضح:

<application> 

… 

  <activity 

     android:name="ps.edu.ucas.example.NewActivity" 

     android:label="@string/title_activity_details" > 

  </activity> 

… 

</application> 

 الخاص بالفعالية الجديدة. classpath))تشير إلى مسار الفئة  android:nameاصية حيث أن قيمة الخ

 (1-4)  تمرين عملي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 ة:الخامس الوحدة

 القوائم وشريط العمل

(Menus and Action Bar) 

 يتعلم الطالب في هذه الوحدة:

  أنواع القوائم المختلفة في تطبيق األندرويد )قائمة الخياراتOptions Menu قائمة السياق ,

Content Menu.والقائمة المنبقثة( واستخداماتها , 

  ربطها بالتطبيقإنشاء القوائم المختلفة برمجياً و 

 ( تهيئة شريط العملAction Bar.ًوالتحكم به برمجيا ) 

 ( إنشاء درج التصفحNavigation Drawerوربطه بالتطبيق ) 

إلى األنواع  وحدةال هتطرق هذتصميم واجهات التطبيقات. من المكونات شائعة االستخدام في ت Menusالقوائم 

  المختلفة للقوائم وطريقة إنشائها.

 (Action Bar)وشريط المهام  (Options Menu)لخيارات قائمة ا

عادةً للوصول إلى اإلجراءات العامة التي يتطلب الوصول إليها كثيراً  Options Menuتستخدم قائمة الخيارات 

 API 3.0 أندرويدابتداًء من اصدار ). Settingsواإلعدادات  Searchأثناء استخدام التطبيق مثل إجراء البحث 

level 11) يتم تضمين قائمة الخيارات ضمن شريط العمل ((Action Bar) يقوم النظام تلقائياً بإضافة عناصر .

(. 5.1)أنظر شكل  (Action Overflow)إلى ملحق شريط العمل المسمى  (Options Menu) الخيارات القائمة

يمكن أيضاً إظهار يمين شريط العمل.  على الإليقونة على نقرال تظهر عناصر القائمة تلقائياً, حيث يمكن عرضها بال

 " إذا كان الجهاز يوفر مثل هذا الزر.Menuقائمة الخيارات بالنقر على زر "

, يمكن في البداية تصميم محتويات القائمة ((Activityلفعالية معينة  Options Menuإلنشاء قائمة اختيارات 

يات القائمة برمجياً, إال أنه يفضل تصميم القائمة على الرغم من إمكانية بناء محتو. XMLخارجياً باستخدام 

يمكن بعد ذلك إنشاء القائمة عند تشغيل الفعالية عن طريق الدالة وحفظها في مجلد المصادر.  XMLباستخدام 

Inflater.inflate() إنشاء القائمة في ملف .XML  يتيح إمكانية فصل تصميم القائمة عن عمل التطبيق. كما يتيح

ات أو تصميمات مختلفة للقائمة بناًء على إعدادات الجهاز المختلفة مثل حجم شاشة العرض. كما ذكرنا عمل إعداد

في الوحدة الثالثة يمكن مواءمة التطبيق مع اإلعدادات المختلفة عن طريق حفظ وترتيب الملفات الموجودة في 

 مجلدات المصادر.

وقم ببناء القائمة داخله. الملف  /res/menuد في المجلد جدي XMLلتصميم قائمة خيارات جديدة, قم بإنشاء ملف 

 يوضح مثال لتصميم قائمة خيارات: my_menu.xmlالتالي 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu 

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

    <item android:id="@+id/ucas_homepage" 

          android:icon="@drawable/ucas_logo" 

          android:title="@string/ucas_homepage" 

          android:showAsAction="ifRoom"/> 

    <item android:id="@+id/help" 

          android:icon="@drawable/ic_help" 

          android:title="@string/help" /> 

</menu> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (OptionsMenu): قائمة الخيارات 1-5شكل 

والتي تحتوي على عنصر أو أكثر  <menu>يكون ضمن الخاصية  في المثال, تصميم القائمة كاملةً  كما هو موضح

تستخدم لبناء عنصر القائمة  <item>والتي تمثل عناصر القائمة. الخاصية  <item>من الخصائص 

(MenuItem .) 

 باستخدام الخصائص التالية: (MenuItem)يتم تعريف شكل عنصر القائمة  <item>من داخل الخاصية 

Action Overflow 
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 android:id  وهو يحدد رقم معرف :(ID)  خاص بعنصر القائمة(MenuItem) الرقم المعرف .(ID)  يمّكن

( الذي تم النقر عليه, حيث كل عنصر قائمة له معرف خاص MenuItemعنصر القائمة ) التطبيق من معرفة

 به.

 android:icon  وهو يضاف إختياريا لتحديد صورة األيقونة الخاصة بعنصر القائمة. يجب أن تكون هذه :

 .drawableالصورة ضمن مجلدات 

 android:title.وهو يحدد النص المعروض في العنصر : 

 android:showAsAction وهو يحدد كيف ومتى يظهر عنصر القائمة ضمن شريط العمل :(Action 

Bar) .مختلفة يمكن تحديدها لهذه الخاصية مثل القيمة " هناك قيمifRoom وذلك إلظهار عنصر القائمة "

" لعدم إظهاره ضمن شريط العمل, والقيمة neverضمن شريط العمل إذا كان هناك متسع به, وكذلك القيمة "

"alwaysإلظهاره دائماً ضمن شريط العمل " 

لكن هناك العديد من الخصائص األخرى التي لن نتطرق لها في و تمثل هذه أهم الخصائص التي ينصح باستخدامها,

 هذا الكتاب.

وذلك بإضافة الخاصية  (Menu)( داخل أي عنصر في القائمة submenuيمكن أيضاً إضافة قائمة فرعية )

<menu>  ضمن الخاصية<item> القوائم الفرعية .(submenus)  مفيدة في حالة تعدد وتفرع اإلجراءات التي

من خالل القائمة أو لترتيب عناصر القائمة ضمن مجموعات. المثال التالي يوضح إضافة قائمة فرعية إلى تنفذ 

 عنصر قائمة:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu 

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

    <item android:id="@+id/file" 

          android:title="@string/file" > 

        <!-- "file" submenu --> 

        <menu> 

            <item android:id="@+id/create_new" 

                  android:title="@string/create_new" /> 

            <item android:id="@+id/open" 

                  android:title="@string/open" /> 

        </menu> 

    </item> 

</menu> 

 

عن طريق الدالة  (Activity)يتم استخدامها في الفعالية  (Options Menu)بعد تصميم قائمة الخيارات 

MenuInflater.inflate()  والتي نقوم بتحويل التصميم في ملفXML  إلى عنصر واجهة يتم الوصول إليه

 (Activity)ضمن الفعالية  , وهي أحدى الدوال الموجودة()onCreateOptionsMenuيتم كتابة الدالة برمجياً. 
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 MenuInflater الكائنباستخدام  XMLالقائمة من ملف  بناءعند إنشاء الفعالية, وذلك ل والتي يتم تنفيذها تلقائياً 

 :هو موضحكما 

@Override 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

    MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 

    inflater.inflate(R.menu.my_menu, menu); 

    return true; 

} 

 

 (Handling Click Events)معالجة أحداث القائمة 

)بما فيها العناصر في شريط العمل  (Options Menu)عندما يختار المستخدم عنصر من قائمة الخيارات 

Action Bar يقوم النظام بتنفيذ الدالة ,)onOptionsItemSelected()  والتي يمرر لها عنصر القائمة

MenuItem (. يمكن تمييز هذا العنصر عن طريق تنفيذ الدالة باألسفل الذي تم اختياره )أنظر الكودgetItemId() 

الخاص بتصميم  XMLفي ملف  android:idلخاص به والمنشأ باستخدام الخاصية ا IDوالتي ترجع المعرف 

الدالة  يجب تنفيذ . إذا لم يتم معالجة الحدثtrueالقائمة. بعد معالجة الحدث يتم إرجاع القيمة 

onOptionsItemSelected()  وجودة في الفئة األم مال(superclass) . 

@Override 

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

    // Handle item selection 

    switch (item.getItemId()) { 

        case R.id.new_game: 

            newGame(); 

            return true; 

        case R.id.help: 

            showHelp(); 

            return true; 

        default: 

            return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

} 

الخاص بتصميم  XMLمن خالل ملف  click نقرأيضاً إمكانية تعريف دالة لمعالجة حدث ال أندرويديوفر نظام 

. القيمة التي تأخذها هذه الخاصية هي اسم الدالة التي تعالج الحدث android:onClickالقائمة باستخدام الخاصية 

 .MenuItemويمرر لها متغير من نوع  publicوالتي يجب تكون عامة 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#getMenuInflater()
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. إذا ()onCreateOptionsMenuمن خالل الكود الموجود في الدالة  Menuكما ذكرنا مسبقاً, يتم إنشاء القائمة 

, يمكن القيام بذلك من (Activity)أردت تعديل محتويات القائمة باإلضافة أو التعديل أو الحذف أثناء عمل الفعالية 

والخاص بالقائمة التي  Menuة يمرر إليها كائن من النوع . هذه الدال()onPrepareOptionsMenuخالل الدالة 

 , حيث يمكن التعديل عليها باإلضافة أو الحذف.()onCreateOptionsMenuتم انشاؤها مسبقاً في الدالة 

 (Context Menu)قائمة السياق 

واجهة المستخدم.  يتم من خاللها تنفيذ اإلجراءات التي تؤثر على عنصر محدد في Context Menuقائمة السياق 

, ولكن غالبا ما تستخدم لتنفيذ اجراءات على Viewبأي عنصر واجهة  Context Menuيمكنك ربط قائمة السياق 

, أو غيرها من عناصر عرض المجموعات التي يمكن (GridView)أو  (ListView)العناصر في القائمة 

, كما (Context Menu)قتان لعرض قائمة السياق للمستخدم تنفيذ إجراءات مباشرة على كل بند فيها. هناك طري

 وهما:, 2-5هو موضح بشكل 

 Floating Context Menu حيث تظهر كقائمة عائمة عندما يقوم المستخدم بنقرة وطويل على عنصر :

, يمكن تنفيذ اإلجراءات على عنصر (Floating Context Menu).   باستخدام هذا الوضع Viewواجهة 

 قت الواحد.واحد فقط في الو

 Contextual Action Mode وفيه يتم عرض عناصر القائمة :(Menu) التي تؤثر على العنصر الذي تم,

في الجزء العلوي من الشاشة. عندما يكون هذا الوضع مفعالً,  Action Bar))اختياره ,ضمن شريط العمل 

 التطبيق الخاص بك يسمح بذلك( كانيمكن للمستخدمين تنفيذ إجراء على عناصر متعددة في وقت واحد )إذا 

 في هذا الكتاب(. Contextual Action Mode)لن يتم التطرق للقوائم من نوع 

 

, وشريط عمل السياق ( على اليسارFloating Context Menu: قائمة سياق عائمة )2-5شكل 

(Contextual Action Bar) .على اليمين 
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 (Floating Context Menu)إنشاء قائمة سياق عائمة 

 باستخدام الخطوات التالية: (Floating Context Menu)يتم إنشاء قائمة السياق العائمة 

عنصر ر عند النقر عليه. محدد وتظه (View)كما ذكرنا مسبقاً, قائمة السياق العائمة ترتبط بعنصر واجهة  .0

به يجب تسجيله بتنفيذ الدالة  (Context Menu)المراد ربط قائمة السياق  (View)الواجهة 

registerForContextMenu()  ضمن الفعالية(Activity)  وتمرير العنصر(View)  لها. إذا كانت

 Contextائمة السياق وأردت استخدام نفس ق (ListView)تستخدم قائمة عرض  (Activity)الفعالية 

Menu  لكل القائمة(ListView) يجب في هذه الحالة تسجيل القائمة ,(ListView)  بتمريرها للدالة

registerForContextMenu(). 

. يتم من خالل (Activity)والموجودة ضمن الفعالية  ()onCreateContextMenuكود في الدالة تابة يتم ك .3

كما هو  MenuInflaterوذلك باستخدام كائن من نوع  XMLصدرها في ملف إنشاء القائمة من م هذه الدالة

 موضح في المثال التالي:

@Override 

public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, 

                                ContextMenuInfo menuInfo) { 

    super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo); 

    MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 

    inflater.inflate(R.menu.context_menu, menu); 

} 

 

 View, العنصر (ContextMenu),باإلضافة للقائمة  يمرر لها ()onCreateContextMenuالحظ أن الدالة 

من النوع وكائن  (Context Menu)والذي تم اختياره لتفعيل قائمة السياق 

ContextMenu.ContextMenuInfo  .والذي يحتوي على معلومات إضافية خاصة بالعنصر الذي تم اختياره

 Contextمتعددة وكل منها مرتبط بقائمة سياق  Viewsهذه المعلومات يتم استخدامها اذا كان هناك عناصر 

Menu  التي يجب إنشاؤها لكل عنصر عرض مختلفة. في هذه الحالة تفيد هذه المعلومات في تحديد القائمةView. 

وذلك لتحديد اإلجراء المراد  (Activity)ضمن الفعالية  ()onContextItemSelectedكتابة كود الدالة  .2

 المثال التالي يوضح ذلك: .Context Menuعلى أي من عناصر القائمة  نقرتنفيذه عند ال

@Override 

public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) { 

    AdapterContextMenuInfo info = (AdapterContextMenuInfo) 

item.getMenuInfo(); 

    switch (item.getItemId()) { 

        case R.id.edit: 

            editNote(info.id); 
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            return true; 

        case R.id.delete: 

            deleteNote(info.id); 

            return true; 

        default: 

            return super.onContextItemSelected(item); 

    } 

} 

 (Popup Menu)منبثقة القائمة ال

وتظهر أسفله )أو  Viewهي قائمة ملحقة بعنصر واجهة ( 5.3)أنظر شكل  (Popup Menu)القائمة المنبثقة 

يمكن أن تستخدم في الحاالت  (Popup Menu)شكل. القائمة المنبقة ى لم تتوفر مساحة لعرضها( كما بأعاله إل

 التالية:

على زر في شريط العمل  نقرلمتعلقة بمحتوى معين. على سبيل المثال, عند الإظهار قائمة من اإلجراءات ا .0

((Action Bar .يتم اظهار قائمة منبثقة تتضمن مجموعة من اإلجراءات 

على زر "إرسال",  نقرإظهار قائمة من اإلجراءات التفصيلية التي تتفرع من إجراء أساسي. فمثالً, عند ال .3

"إرسال" أخرى مثل إرسال إلى الجميع, إرسال إلى صديق, إرسال إلى  تظهر قائمة منبثقة من إجراءات

 مجموعة, وهكذا.

 

 (Popup Menu): القائمة المنبثقة 3-5شكل 
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 وما بعده. AP Level 11 أندرويدة في ٌإصدار الحظ أن القائمة المنبقة متوفر

 يتم بالخطوات التالية: (Popup Menu)إظهار القائمة المنبثقة 

 Contextالخاص بها الكائن  constructorبحيث يمرر إلى الباني  PopupMenuأنشئ كائن من نوع  .0

 ه كما هو موضح:حاق القائمة بالتي يراد إل viewالخاص بالتطبيق باإلضافة إلى عنصر الواجهة 

 الخاص بالقائمة. XMLإلنشاء القائمة باستخدام ملف التصميم  MenuInflaterاستخدام كائن من نوع  .3

 .()Poupmenu.showإظهار القائمة بتنفيذ الدالة  .2

عليه يتم تنفيذ الدالة  نقروالذي عند ال Buttonعلى سبيل المثال, الكود باألسفل يوضح التصميم الخاص بزر 

showPopup  والمسؤولة عن إظهار قائمة منبثقة(Popup Menu). 

<ImageButton 

    android:layout_width="wrap_content"  

    android:layout_height="wrap_content"  

    android:src="@drawable/ic_overflow_holo_dark" 

    

android:contentDescription="@string/descr_overflow_button" 

    android:onClick="showPopup" /> 

 

 :(Activity)داخل الفعالية  ()showPopupالكود التالي يوضح الدالة 

public void showPopup(View v) { 

    PopupMenu popup = new PopupMenu(this, v); 

    MenuInflater inflater = popup.getMenuInflater(); 

    inflater.inflate(R.menu.actions, popup.getMenu()); 

    popup.show(); 

} 

بدالً من استخدام  ()PopupMenu.inflateيمكن استخدام الدالة  API Level 14مالحظة: إبتداًء من اإلصدار 

MenuInflater.inflate(). 

من نوع  (Listener)يجب إنشاء مستمع   Popupعلى أي عنصر في القائمة المنبثقة  نقرلتنفيذ إجراء معين عند ال

MenuPopupMenu.OnMenuItemClickListener   وتسجيله باستخدام الدالة

PopupMenu.setOnMenuItemClickListener()  ومن ثم كتابة كود اإلجراء المطلوب في الدالة

onMenuItemClick() .:الكود التالي يوضح هذه الخطوة 
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public void showMenu(View v) { 

    PopupMenu popup = new PopupMenu(this, v); 

 

    popup.setOnMenuItemClickListener(new 

OnMenuItemClickListener(){ 

 @Override 

public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) { 

      switch (item.getItemId()) { 

          case R.id.archive: 

              archive(item); 

              return true; 

          case R.id.delete: 

              delete(item); 

              return true; 

          default: 

              return false; 

      } 

    } 

  }); 

  popup.inflate(R.menu.actions); 

  popup.show(); 

} 

 

 (1-5)تمرين عملي 

  المختلفة التي تم تفصيلها سابقاً في هذه الوحدة. (Menus)يهدف هذا التمرين إلى التدريب على إنشاء أنواع القوائم 

 Options).  يستخدم التطبيق قائمة خيارات 4-5واجهة التطبيق والقوائم التي يتم عرضها موضحة في شكل 

Menu) ( تظهر في شريط العملoption 1, option 2,..)   بينما تظهر بقية العناصر عند النقر على أيقونة

Action Overflow " أو النقر على زرMenu .في الجهاز " 

" عند النقر عليهما Show Context Menu" ,"Show Popup Menuتحتوي واجهة التطبيق على زرين: "

. عند 4-5كما هو موضح في شكل  (Popup Menu)و القائمة المنبثقة  (Context Menu)تظهر قائمة السياق 

 تظهر اسم العنصر. Toastالنقر على عنصر في أي من القوائم الثالث يتم طباعة رسالة باستخدام 
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تظهر في شريط العمل  Options Menu: قائمة الخيارات 1-5: واجهة التطبيق الخاص بتمرين 4-5شكل 

Action Bar  يمين(, قائمة السياق(Context Menu  القائمة المنبثقة ,)وسط(Popup Menu )يسار( 

 موضح فيما يلي: (MainActivity)تصميم الواجهة الرئيسية 

<RelativeLayout 

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

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    

android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context="com.example.menutest.MainActivity" > 

     

    <Button 

        android:id="@+id/contextBtn" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentTop="true" 
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        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:text="show Context Menu" 

        android:layout_marginTop="30dp" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/popupBtn" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/contextBtn" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:text="show Popup Menu" 

        android:onClick="showPopup" /> 

 

</RelativeLayout> 

 الخاصة بالقوائم الثالثة موضحة فيما يلي: XMLملفات 

 (Options Menu)أوالً: قائمة الخيارات 

//options_menu.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu 

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

> 

    <item android:id="@+id/option1" android:title="Option 

1" android:showAsAction="ifRoom"></item> 

    <item android:id="@+id/option2" android:title="Option 

2" android:showAsAction="ifRoom"></item> 

    <item android:id="@+id/option3" android:title="Option 

3" android:showAsAction="ifRoom"></item> 

</menu> 

 (Context Menu)ثانياً: قائمة السياق 

// context_menu.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu 

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

> 

    <item android:id="@+id/context1" android:title="Context 

1"></item> 

    <item android:id="@+id/context2" android:title="Context 

2"></item> 
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    <item android:id="@+id/context3" android:title="Context 

3"></item> 

</menu> 

 

 (Popup Menuثالثاً: القائمة المنبثقة )

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu 

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

> 

    <item android:id="@+id/popup1" android:title="Popup 

1"></item> 

    <item android:id="@+id/popup2" android:title="Popup 

2"></item> 

    <item android:id="@+id/popup3" android:title="Popup 

3"></item> 

</menu> 

 

 :(MainActivity)الكود التالي يوضح الفعالية 

1:  public class MainActivity extends Activity { 

2:   

3:   @Override 

4:   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

5:  super.onCreate(savedInstanceState); 

6:  setContentView(R.layout.activity_main); 

7:  

8:  // Linking the button contextBtn with the context menu 

9:  Button contextBtn = (Button)  

10: this.findViewById(R.id.contextBtn); 

11:   this.registerForContextMenu(contextBtn); 

12: } 

13: 

14: @Override 

15: public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

16:    

17:  getMenuInflater().inflate(R.menu.options_menu, 

18:  menu); 

19:  return true; 

20: } 
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21: 

22: @Override 

23: public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

24:    switch (item.getItemId()) { 

25:       case R.id.option1: 

26:            Toast.makeText(this, "Option 1 selected", 

27:  Toast.LENGTH_LONG).show(); 

28:           return true; 

29:       case R.id.option2: 

30:           Toast.makeText(this, "Option 2 selected",  

31:  Toast.LENGTH_LONG).show(); 

32:           return true; 

33:       case R.id.option3: 

34:           Toast.makeText(this, "Option 3 selected",  

35:  Toast.LENGTH_LONG).show(); 

36:           return true; 

37:       default: 

38:           return super.onOptionsItemSelected(item); 

39:    } 

40: } 

41:  

42: @Override 

43: public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View 

44:  v, ContextMenuInfo menuInfo) { 

45:  super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo); 

46:  this.getMenuInflater().inflate(R.menu.context_menu, 

47:  menu); 

48: } 

49: 

50: @Override 

51: public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) { 

52:  switch (item.getItemId()) { 

53:        case R.id.context1: 

54:             Toast.makeText(this, "Context 1 selected", 

55:      Toast.LENGTH_LONG).show(); 

56:             return true; 

57:        case R.id.context2: 

58:            Toast.makeText(this, "Context 2 selected", 

59:  Toast.LENGTH_LONG).show(); 

60:            return true; 
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61:        case R.id.context3: 

62:            Toast.makeText(this, "Context 3 selected", 

63: Toast.LENGTH_LONG).show(); 

64:            return true; 

65:        default: 

66:            return super.onContextItemSelected(item); 

67:     } 

68: } 

69:  

70: public void showPopup(View view) { 

71:     PopupMenu popup = new PopupMenu(this, view); 

72:     popup.setOnMenuItemClickListener(new  

73:  OnMenuItemClickListener(){ 

74: 

75:   @Override 

76:   public boolean onMenuItemClick(MenuItem  

77:  item) { 

78:       switch (item.getItemId()) { 

79:          case R.id.popup1: 

80:                

81:  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Popup 1  

82:  selected", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

83:              return true; 

84:          case R.id.popup2: 

85:               

86:  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Popup 2  

87:  selected", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

88:              return true; 

89:          case R.id.popup3: 

90:               

91:  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Popup 3  

92:  selected", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

93:              return true; 

94:          default: 

95:              return false; 

96:       } 

97:   } 

98:     }); 

99:     MenuInflater inflater = popup.getMenuInflater(); 

100:     inflater.inflate(R.menu.popup_menu,  
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101:  popup.getMenu()); 

102:     popup.show(); 

103: } 

104:} 

 

" وربطه بقائمة السياق contextButtonعند تشغيل الفعالية, يتم الوصول للزر " ()onCreateالحظ أنه في الدالة 

 (.00أنظر سطر رقم )()registerForContextMenu عند طريقة الدالة 

)أنظر الكود من  ()onCreateOptionsMenuيتم إنشاؤها ضمن الدالة  (Options Menu)قائمة الخيارات 

)أنظر الكود  ()onOptionsItemSelectedويتم معالجة األحداث المرتبطة بها ضمن الدالة ( 31إلى  05سطر 

 . (21إلى  23من سطر 

)أنظر الكود من سطر  ()onCreateContextMenuنشاؤها ضمن الدالة يتم إ (Context Menu)قائمة السياق 

)أنظر الكود من  ()onContextItemSelectedويتم معالجة األحداث المرتبطة بها ضمن الدالة ( 48إلى  43

  (.68إلى  50سطر 

( 012إلى  71)أنظر الكود من سطر  ()showPopupيتم إنشاؤها ضمن الدالة  (Popup Menu)القائمة المنبثقة 

 والتي تنفذ عن النقر على الزر المخصص.

 (Navigation Drawer)درج التصفح 

( هو الئحة تشتمل على عناصر للتحكم بالتطبيق, مثل األزرار أو القائمة Navigation Drawerدرج التصفح )

(ListView)عند السحب ويتم إظهارها  تلقائياً  , علي يمين أو يسار الشاشة. تكون هذه الالئحة مخفية(swipe) 

 (. درج التصفح من األدوات شائعة االستخدام في تطبيقات أندرويد.5-5  باتجاه العرض )أنظر شكل

ضمن تطبيقك, يجب تصميم الواجهة باستخدام تصميم من نوع  (Navigation Drawer)إلنشاء درج تصفح 

DrawerLayout:يجب أن يحتوي التصميم على جزئين . 

جزء يمثل المحتوى األساسي للواجهة والذي يظل ثابتاً, ال: هذا (Main Content View)المحتوى األساسي  .0

 (Layout)ويجب أن يأتي في الترتيب األول داخل ملف التصميم. يمكن أن يكون هذا الجزء عبارة عن تصميم 

 . يحوي داخله مجموعة من عناصر العرض (DrawerLayout)داخل التصميم 

يمثل محتوى درج  DrawerLayoutالجزء الثاني من التصميم  (Drawer Content)محتوى الدرج  .3

التصفح والذي يكون مخفياً ويظهر عند السحب فقط. يمكن أن يكون محتوى درج التصفح عبارة عن عنصر 

. محتوى الدرج  (Layout)( أو مجموعة من العناصر يجمعها تصميم واحد ListViewعرض وحيد )مثل 

 ".endأو "  "startوالتي تأخذ القيمة " android:layout_gravityالتالية:  XML يجب أن يستخدم خاصية

. كما يجب أن (”end“)أو يمينها  (”start“)هذه الخاصية تعني أن محتوى العرض يقع على يسار الشاشة 

لتحديد عرض درج الحوار عند عرضه. الحظ  android:layout_widthى الدرج الخاصية يستخدم محتو

 ج التصفح يجب أن اليحفي المحتوى األساسي كامالً عند عرضه.أن در
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 (Navigation Drawer): درج التصفح 5-5شكل 
1

 

. بداخله تم DrawerLayoutبسيطة: الحظ أن تصميم الواجهة يستخدم  المثال التالي يوضح تصميم لواجهة

 األساسية ب أن تحتوي العناصريج الذي)أو أي تصميم آخر( و  RelativeLayoutاستخدام تصميم من نوع  

عرض هو قائمة ال DrawerLayoutالجزء الثاني من التصميم . (Main Content View) الثابتة للواجهة

(ListView)  خاصيةالوالتي تمثل محتويات درج التصفح. الحظ أن القائمة تستخدم 

android:layout_gravity. 

<android.support.v4.widget.DrawerLayout 

    

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

    android:id="@+id/drawer_layout" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:theme="@android:style/Theme.WithActionBar" 

    > 

 <RelativeLayout > 

 <!—Place main UI components here --> 

 </RelativeLayout> 

                                                           
1

 -https://developer.android.com/design/patterns/navigationavigation Drawer, Android Developers, N

drawer.html 

 

https://developer.android.com/design/patterns/navigation-drawer.html
https://developer.android.com/design/patterns/navigation-drawer.html
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    <ListView 

        android:id="@+id/left_drawer" 

     android:layout_gravity="start" 

        android:layout_width="250dp" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:choiceMode="singleChoice" 

        android:divider="@android:color/transparent" 

        android:dividerHeight="0dp" 

        android:background="#111"/> 

</android.support.v4.widget.DrawerLayout> 

ى بالقطعة ضمن تصميم خارجي يسم (Main Content View)مالحظة: يمكن إدراج المحتوى الرئيسي 

(Fragment)  ومن ثم إدراج القطعة(Fragment)  داخل التصميمDrawerLayout سيتم التطرق للقطع .

(Fragments) .في الوحدة التاسعة 

 (2-5)تمرين عملي 

. 6-5في هذا التمرين سنقوم ببناء تطبيق معلوماتي عن المساجد الشهيرة في فلسطين وواجهته موضحة في شكل 

المساجد, وعند النقر على اسم مسجد تظهر بلعرض قائمة  (Navigation Drawer)درج التصفح  يستخدم التطبيق

  تفاصيله ضمن الواجهة الرئيسية. درج التصفح يكون مخفياً, ويتم عرضه عن طريق السحب من اليمين لليسار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2-5: واجهة التطبيق الخاص بتمرين 6-5شكل 
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ضمن المصادر تحتوي أسماء  mosques_arrayباسم  string-arrayفوفة نصوص نقوم في البداية بإنشاء مص

. سيتم الحقاً الوصول (Navigation Drawer)داخل درج التصفح  (ListView)قائمة  المساجد لعرضها ضمن

 .(ListView)لهذه المصفوفة برمجياً لتعبئة القائمة 

<resources> 

    <string name="app_name">Navigation Drawer 

Example</string> 

    <string-array name="mosques_array"> 

        <item>المكي الحرم</item> 

        <item>النبوي المسجد</item> 

        <item>األقصى المسجد</item> 

        <item>الصخرة قبة</item> 

        <item>اإلبراهيمي المسجد</item> 

        <item> جدمس  <item/>قباء 

        <item>العمري الجامع</item> 

    </string-array> 

</resources> 

تصميم الواجهة الرئيسية والتي تتكون من المحتوى الرئيسيي )تفاصيل المسجد( و درج التصفح  فيما يلي نعرض 

(Navigation Drawer: 

//activity_main.xml 

<android.support.v4.widget.DrawerLayout 

    

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

    android:id="@+id/drawer_layout" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:theme="@android:style/Theme.WithActionBar" 

    > 

 <ScrollView android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent"> 

  <RelativeLayout  

      android:layout_width="match_parent" 

      android:layout_height="match_parent" 

android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"> 

      <ImageView 

          android:id="@+id/imageView1" 



 

 
 93 . صفحــة

 

 عنوان الكتاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

 رقم المقرر

          android:layout_width="wrap_content" 

          android:layout_height="wrap_content" 

          android:layout_alignParentTop="true" 

          android:layout_centerHorizontal="true" 

          android:layout_marginTop="20dp" 

          android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

      <TextView 

          android:id="@+id/textView1" 

          android:layout_width="wrap_content" 

          android:layout_height="wrap_content" 

          

android:layout_alignRight="@+id/imageView1" 

          android:layout_below="@+id/imageView1" 

          

android:layout_gravity="center_vertical|right" 

          android:textSize="20sp" 

          android:layout_marginTop="30dp" 

          android:text="TextView" /> 

   

  </RelativeLayout> 

 </ScrollView>     

    <ListView 

        android:id="@+id/right_drawer" 

     android:layout_gravity="end" 

        android:layout_width="250dp" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:choiceMode="singleChoice" 

        android:divider="@android:color/transparent" 

        android:dividerHeight="0dp" 

        android:background="#111"/> 

</android.support.v4.widget.DrawerLayout> 

 ScrollViewمكون من جزئين: الجزء األول هو التصميم  (DrawerLayout)الحظ أن التصميم السابق 

. العنصر TextViewو  ImageViewيضم عناصر العرض  RelativeViewويحتوي داخله على تصميم 

ImageView  يستخدم لعرض صورة المسجد بينما العنصرTextView  يعرض معلومات عن المسجد. الجزء

وذلك حتى  ”android:layout_gravity=”endوالتي تستخدم الخاصية  (ListView)ثاني هو قائمة العرض ال

 .في يمين الشاشة يتم اخفاؤها
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والتي يتم من خاللها إنشاء الواجهة ودرج التصفح ومعالجة األحداث  MainActivityالكود التالي خاص بالفعالية 

 المختلفة:

1:  public class MainActivity extends Activity { 

2:      private DrawerLayout mDrawerLayout; 

3:      private ListView mDrawerList; 

4:      private ImageView mosqueImage; 

5:      private TextView mosqueDetails; 

6:      private String[] mosqueNames; 

7: 

8:      @Override 

9:      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

10:    { 

11:        super.onCreate(savedInstanceState); 

12:        setContentView(R.layout.activity_main); 

13: 

14:        mosqueNames =  

15:  getResources().getStringArray(R.array.mosques_array); 

16:        mDrawerLayout = (DrawerLayout)      

17:  findViewById(R.id.drawer_layout); 

18:        mosqueImage = (ImageView)  

19:  findViewById(R.id.imageView1); 

20:        mosqueDetails = (TextView)  

21:  findViewById(R.id.textView1); 

22:        mDrawerList = (ListView)  

23:  findViewById(R.id.right_drawer); 

24:        mDrawerList.setAdapter(new  

25:  ArrayAdapter<String>(this, R.layout.drawer_list_item, 

26:  mosqueNames)); 

27:        mDrawerList.setOnItemClickListener(new  

28:  ListView.OnItemClickListener() { 

29:            @Override 

30:            public void onItemClick(AdapterView<?>  

31:  parent, View view, int position, long id) { 

32:     mDrawerList.setItemChecked(position, true); 

33:     String mosqueName = mosqueNames[position]; 

34:     setTitle(mosqueName); 

35:     if(mosqueName.equalsIgnoreCase("المسجد األقصى")){ 

36:       mosqueImage.setImageResource(R.drawable.aqsa); 

37:       mosqueDetails.setText("...");        
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38:    }else if(mosqueName.equalsIgnoreCase("قبة الصخرة")){ 

39:       mosqueImage.setImageResource(R.drawable.dome); 

40:       mosqueDetails.setText("...");                                

41:   } 

42:    mDrawerLayout.closeDrawer(mDrawerList); 

43:  } 

44:}); 

45:        ActionBarDrawerToggle mDrawerToggle = new  

46:  ActionBarDrawerToggle( 

47:                this,                   

48:                mDrawerLayout,          

49:                R.drawable.ic_drawer,   

50:                R.string.drawer_open   

51:                ) { 

52:     public void onDrawerClosed(View view) {} 

53: 

54:     public void onDrawerOpened(View drawerView){} 

55:   }; 

56:  mDrawerLayout.setDrawerListener(mDrawerToggle); 

57:    } 

58:} 

 

  عن طريق الكود التالي: mosques_arrayيتم الوصول لمصفوفة األسماء  ()onCreateفي الدالة 

mosqueNames = getResources().getStringArray(R.array.mosques_array);  أنظر سطر رقم(

. بعد (32)أنظر سطر رقم  ArrayAdapterعن طريق استخدام  mDrawerListبئة القائمة ومن ثم يتم تع(. 02

وكتابة الدالة  ()setOnItemClickListenerذلك يتم االستماع لحدث النقر على عناصر القائمة باستخدام الدالة 

onItemClicked()  ر على القائمة هو تغيير النق . اإلجراء الذي يتم تنفيذه عند(21إلى  37)أنظر الكود من سطر

لعرض معلومات عن  TextViewو  ImageViewوتغيير محتوى  ()setTitleعنوان الفعالية بتنفيذ الدالة 

 Navigation). كذلك يتم إخفاء درج التصفح (41إلى  23)أنظر الكود من سطر  المسجد الذي تم اختياره

Drawer)  عن طريق الدالة DrawerLayout.closeDrawer(); (23)سطر رقم. 

عن طريق الدالة  (Navigation Drawer)يمكن كذلك االستماع ألحداث فتح وإغالق درج التصفح 

DrawerLayout.setDrawerListener()  والتي يمرر لها كائن من نوعActionBarDrawerToggle .

و  ()onDrawerCloseاإلجراء المراد تنفيذه عن إغالق أو فتح درج التصفح يتم كتابته في الدالتين 

onDrawerOpened() يوضح هذه الخطوة بالرغم  (56إلى  25)من سطر رقم  على الترتيب. الكود في األعلى

 من أنه لم يتم استخدامها لتنفيذ أي إجراء في هذا التطبيق.
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الخامسةأسئلة على الوحدة   

 ؟ ومتى تستخدم كل منهما؟(Popup Menu)والقائمة المنبثقة  (Context Menu)ما الفرق بين قائمة السياق  .0

تضم أسماء وصور مجموعة من األصدقاء. عند  (ListView)والذي يعرض قائمة  4-3قم بتعديل تمرين  .3

تضمن زر حذف  (Context Menu)الضغط لفترة على اسم صديق في القائمة يتم عرض قائمة سياق 

"Deleteمن القائمة  ". عند النقر على زر الحذف يتم حذف السطر الخاص بالصديق(ListView). 

كمحتوى رئيسي ثابت  WebViewقم ببناء التطبيق الموضح بالشكل والذي يستخدم عنصر عرض من نوع  .2

يضم قائمة بأسماء بعض المواقع االلكترونية الشهيرة  (Navigation Drawer)باإلضافة إلى درج تصفح 

السحب من اليسار لليمين, و عند النقر  وغيرها. درج التصفح يظهر عند Facebook, Google, Appleمثل 

 .WebViewعلى أي منها, يتم إخفاء درج التصفح ومن ثم فتح الموقع في عنصر العرض 
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 :السادسة الوحدة

 أندرويداستدامة البيانات في نظام 

 (Data Persistence in Android) 

 يتعلم الطالب في هذه الوحدة:

  ت الخاصة بتطبيقات أندرويد ومتى يجب استخدام كل منها.الطرق المختلفة لحفظ البيانا 

 .إنشاء تطبيقات ترتبط بقواعد البيانات 

 .تنفيذ إجراءات مختلفة على قواعد البيانات وعرض النتائج في واجهة المستخدم 

البد من اإللمام كذلك المختلفة.  SQLدئ التعامل مع قواعد البيانات تعليمات مبابالبد من اإللمام  الوحدةهذه لدراسة 

 .افابأساسيات القراءة والكتابة للملفات بلغة ج

 أكثر من طريقة لحفظ البيانات الخاصة بالتطبيقات. أهم هذه الطرق تشمل ما يلي: أندرويديوفر نظام 

 فضيالت المشتركة الت(Shared Preferences) وتشمل حفظ بيانات أساسية بمفاتيح محددة :(key-

value pairs). 

  الذاكرة الداخلية  (Internal Storage).وفيها يتم تخزين البيانات في الذاكرة الداخلية للجهاز 

  الذاكرة الخارجية(External Storage) ارجية مشتركة بين وفيها يتم تخزين البيانات في ذاكرة خ

 التطبيقات.

  قواعد البيانات(SQLite Databases).وفيها يتم تخزين البيانات في قواعد بيانات خاصة بالتطبيق : 

استخدام أي من هذه الطرق يعتمد على احتياجات التطبيق مثل ما إذا كانت البيانات المراد حفظها خاصة بالتطبيق أو 

رى, وكذلك المساحة المطلوبة لتخزين البيانات. سيتم فيما يلي تفصيل كل من يمكن الوصول إليها من تطبيقات أخ

 هذه الطرق:

 (Shared Preferences)التفضيالت المشتركة 

هي مكون يوفر حفظ واسترجاع بيانات أساسية بسيطة. كل   (SharedPreferences) التفضيالت المشتركة

اسم مميز ليتم  (key)بحيث يحدد المفتاح  (key-value)يمة معلومة يتم حفظها يجب أن تكون على شكل مفتاح وق

فيما بعد عن طريقه. يمكن استخدام التفضيالت المشتركة لحفظ بيانات من األنواع البدائية  (value)استعادة القيمة 

(primitive types)  :وتشملbooleans, floats, ints, longs, and Stringsزنة . يتم االحتفاظ بالبيانات المخ

 من تطبيق ما في التفضيالت المشتركة حتى بعد إغالق هذا التطبيق.

 للوصول إلى الكائن الخاص بالتفضيالت المشتركة واستخدامه, يمكن استخدام واحدة من إحدى دالتين:
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 getSharedPreferences() استخدم هذه الدالة إذا أردت انشاء أكثر من ملف لحفظ البيانات. إلنشاء ملف :

 . ()getSharedPreferencesت جديد يتم تمرير اسم جديد من خالل الدالة تفضيال

 getPreferences() في هذه الحالة يتم استخدام ملف واحد لكل فعالية لحفظ التفضيالت, وال يتم تمرير أي :

 اسم لهذه الدالة.

 ولكتابة بيانات إلى التفضيالت المشتركة يجب القيام بالخطوات التالية:

والذي يتم من خالله  SharedPreferences.Editorوالتي تقوم بإرجاع كائن من نوع   ()editالة تنفيذ الد .0

 الكتابة.

 .()putBoolean(), putString(), putIntأضف البيانات عن طريق تنفيذ مهام مثل:  .3

 .()commitإعتماد تنفيذ عملية حفظ البيات المدخلة عن طريق تنفيذ الدالة  .2

في التفضيالت المشتركة قبل  booleanمن نوع  mSilentModeباسم  كيفية حفظ متغير المثال التالي يوضح

 :إنهاء الفعالية مباشرة, ثم يتم استرجاع هذه القيمة عند تشغيل الفعالية مرة أخرى

public class Example extends Activity{ 

    public static final String PREFS_NAME ="MyPrefsFile"; 

    private Boolean mSilentMode; 

  

    @Override  

    protectedvoid onCreate(Bundle state){ 

       super.onCreate(state); 

       ... 

 

       // Restore preferences 

       SharedPreferences settings = 

getSharedPreferences(PREFS_NAME,0); 

       mSilentMode = 

settings.getBoolean("silentMode",false); 

       setSilent(mSilentMode); // Do something with silent 

    } 

 

    @Override 

    protectedvoid onStop(){ 

       super.onStop(); 

 

      // We need an Editor object to make preference 

changes. 

      SharedPreferences settings = 
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getSharedPreferences(PREFS_NAME,0); 

      SharedPreferences.Editor editor = settings.edit(); 

      editor.putBoolean("silentMode", mSilentMode); 

 

      // Commit the edits! 

      editor.commit(); 

    } 

} 

 

حيث تم  mSilentMode  الخطوات في األعلى لحفظ قيمة المتغيروالحظ كيف تم تطبيق  ()onStop. أنظر الدالة 

والذي تم تمريره  MyPrefsFile" كمعرف. الحظ أن ملف التفضيالت محدد باسم silentModeاستخدام المفتاح "

. عند تشغيل الفعالية مرة أخرى, يتم استرجاع البيانات من التفضيالت ()getSharedPreferencesللدالة 

 . MyPrefsFileاسمه . الحظ أنه تم الرجوع إلى نفس الملف والذي ()onCreateثناء تنفيذ الدالة المشتركة أ

مالحظة: عند تشغيل الفعالية ألول مرة لن يكون هناك بيانات مخزنة خاصة بالفعالية. في هذه الحالة سيأخذ 

 ,"getBoolean("silentModeلدالة  والتي تم تحديدها في المدخل الثاني ل falseالمتغيرالقيمة االفتراضية وهي 

false). 

 (Internal Storage)الذاكرة الداخلية 

يمكن تخزين البيانات مباشرةً في الذاكرة الداخلية للجهاز, وتكون البيانات المخزنة خاصة بالتطبيق الذي تم التخزين 

 ق تحذف البيانات المتعلقة به تلقائياً. من خالله وال يمكن للتطبيقات األخرى الوصول لهذه البيانات. عند حذف التطبي

 إلنشاء وتخزين ملف في الذاكرة الداخلية يمكن استعمال الخطوات التالية:

 Operatingومرر لها اسم الملف المراد انشاؤه وتخزينه ووضع الوصول  ()openFileOutputنفذ الدالة  .0

mode تقوم هذه الدالة بإنشاء الملف وإرجاع كائن من نوع .FileOutputStream  والذي من خالله يتم

 الكتابة إلى الملف.

, و حتى تتمكن من كتابة أي Bytesيستخدم لكتابة البيانات بالصيغة األولية  FileOutputStreamنظراً ألن  .3

 .FileOutputStreamومرر له الكائن من نوع  PrintWriterنص, أنشي كائن من نوع 

 .()printاكتب إلى الملف باستخدام الدالة  .2

ذلك حتى ال يبقى الملف مفتوحاً بعد االنتهاء  PrintWriter و FileOutputStreamأغلق الكائنات من نوع .2

 منه.

 التالي: الكودهذه الخطوات موضحة في 
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String fileName ="hello_file"; 

String string="hello world!"; 

FileOutputStream fos = 

openFileOutput(fileName,Context.MODE_PRIVATE); 
PrintWriter pr = new PrintWriter(fos); 

pr.print(string); 

pr.close(); 

fos.close(); 

 

 .يعني أن الوصول للملف خاص بالتطبيق الحالي فقط MODE_PRIVATEالحظ أن وضع الوصول 

 لقراءة ملف سبق تخزينه في الذاكرة الداخلية يمكن اتباع الخطوات التالية:

ومرر لها اسم الملف المراد فتحه. هذه الدالة تقوم بإرجاع كائن من نوع  ()openFileInputنفذ الدالة  .0

FileInputStream. 

ومرر له الكائن  BufferedReaderحتى تتمكن من قراءة محتويات الملف سطراً سطراً, أنشئ كائن من نوع  .3

FileInputStream 

حتى تصل إلى نهاية الملف )عندها ترجع الدالة  readLineاقرأ محتويات الملف سطراً سطراً باستخدام الدالة  .2

readLine  قيمةnull.) 

 .FileInputStreamو  BufferedReaderأغلق الكائنات من نوع  .2

 التالي: بالكودهذه الخطوات موضحة 

FileInputStream in = openFileInput("hello_file"); 

BufferedReader br = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

String strLine; 

while((strLine = br.readLine())!= null){ 

System.out.println(strLine); 

} 

br.close(); 

in.close(); 

 

 (External Storage)الذاكرة الخارجية 

  removableحفظ الملفات في الذاكرة الخارجية والتي قد تكون ذاكرة يمكن إزالتها وتركيبها أندرويديدعم نظام 

, أو ذاكرة ثابتة ال يمكن إزالتها. الملفات المخزنة في الذاكرة الخارجية يمكن الوصول إليها من أي SD Cardمثل 

 ك بعكس الملفات المخزنة بالذاكرة الداخلية والتي تكون خاصة بالتطبيق.تطبيق آخر وذل

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Afileinputstream+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Abufferedreader+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Abufferedreader+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Ainputstreamreader+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Astring+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Asystem+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
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الخاص  (Manifest)في ملف الوثيقة  (permission)قبل القراءة أو الكتابة للذاكرة الخارجية يجب إضافة إذن 

و إذن بالكتابة  (READ_EXTERNAL_STORAGE)بالتطبيق, حيث أن هناك إذن بالقراءة 

(WRITE_EXTERNAL_STORAGE) :كما هو موضح باألسفل 

<manifest ...> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>  

  ... 

</manifest> 

 

إذا أردت كتابة أو قراءة ملفات خاصة بالتطبيق  permissionال تحتاج إلذن  Android 4.4مالحظة: ابتداء من 

 فقط.

كما يجب قبل محاولة الوصول للذاكرة الخارجية التأكد من أن الذاكرة متوفرة عن طريق تنفيذ الدالة 

getExternalStorageState() "الذاكرة الخارجية قد تكون في حالة "مركبة .Mounted"مفقودة" ,missing 

باإلضافة لحاالت أخرى.المثال التالي يوضح دالتين لفحص حالة الذاكرة الخارجية:  read only"القراءة فقط" ,

 األولى تفحص إذا كانت الذاكرة متوفرة للكتابة والقراءة بينما تفحص الثانية إذا كانت الذاكرة متوفرة للقراءة فقط.

/* Checks if external storage is available for read and 

write */ 

public boolean isExternalStorageWritable(){ 
    String state =Environment.getExternalStorageState(); 

    if(Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state)){ 

        return true; 

    } 

    return false; 
} 

 

/* Checks if external storage is available to at least read 

*/ 

public boolean isExternalStorageReadable(){ 
    String state =Environment.getExternalStorageState(); 

    if(Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state)|| 

        Environment.MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY.equals(state)){ 

        return true; 
    } 

    return false; 
} 
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المثال التالي يوضح كيفية تخزين ملف في الذاكرة الخارجية. الدالة 

Environment.getExternalStorageDirectory()  تقوم بإرجاع مسار المجلد الذي يمثل الذاكرة الخارجية

 حيث يمكن حفظ الملفات. 

File directory = Environment.getExternalStorageDirectory(); 

File file = new File(directory, "externalFile.txt"); 

if(!file.exists()) 

 file.createNewFile(); 

FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file); 

OutputStreamWriter osr = new OutputStreamWriter(fos); 

PrintWriter pr = new PrintWriter(osr); 

pr.write(); 

osr.close(); 

fos.close(); 

 

 (1-6) تمرين عملي
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