
Wprowadzenie do Android Studio 

Jako nowoczesny użytkownik, Twój wybór produktów może oznaczać różnicę między zmaganiem się a 

prosperowaniem. To normalne, że zawsze szukamy narzędzi, które zwiększają produktywność i 

optymalizują pracę. Poszczególne narzędzia mają zalety, które są tak oczywiste, że przyjmuje się je od 

razu. Jednym z nich jest Android Studio. Świat został wprowadzony do Android Studio zaledwie kilka 

dni po jego przedpremierowym wydaniu w systemie przetwarzania Google w 2013 roku. Przed 

premierą używaliśmy narzędzi Android Developer Tools (ADT) zarówno zawodowo, jak i jako narzędzie 

do nauki. ADT to środowisko programistyczne Androida oparte na zintegrowanym środowisku 

programistycznym typu open source (IDE) o nazwie Eclipse. Android Studio to efekt doskonałej 

współpracy JetBrains i Google. Android Studio został zbudowany na IntelliJ JetBrain, co oznacza, że 

jego funkcjonalność jest nadzbiorem IntelliJ. Prawie wszystko, co możesz zrobić z IntelliJ, powinieneś 

być w stanie zrobić w Android Studio. Android Studio jest rewolucyjne w tej dziedzinie, ponieważ 

usprawnia proces tworzenia Androida i sprawia, że tworzenie Androida jest znacznie bardziej 

przystępne niż wcześniej. Android Studio jest teraz oficjalnym IDE dla Androida. Platforma Android 

umożliwia programistom skryptowanie kodu zarządzanego przy użyciu języka Java do obsługi i 

sterowania urządzeniem z systemem Android. W tym samym czasie Android Studio zastąpiło Eclipse 

jako preferowane IDE do tworzenia aplikacji na Androida. Wcześniej rozwój Androida był 

rozpowszechniany za pomocą platformy Eclipse z zestawem Android Development Kit (ADK), 

dostarczonym przez Google, który uruchomił platformę Android Studio. IDE Android Studio ma kilka 

wielkich zalet, na przykład menedżer zależności Gradle, również oparty na IntelliJ, który jest 

powszechnie używany na całym świecie. Ta aplikacja jest jedną z największych zalet edytora platformy, 

ponieważ oferuje programiście więcej opcji w czasie kompilacji. Android Studio można zainstalować w 

systemach operacyjnych Windows, OSX i Linux. Ponadto samo Google zaleca, aby sprzęt miał co 

najmniej 4 GB pamięci i 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, ponieważ w przeciwnym razie 

Android Studio może działać trochę wolno. Powinieneś również mieć zainstalowaną Javę na maszynie 

za pośrednictwem Java Development Kit (JDK), ponieważ programowanie na Androidzie jest 

konieczne, a wszystkie klasy programistyczne Java muszą być obecne na komputerze. Przed wydaniem 

rozwój Androida był zarządzany głównie przez środowisko Eclipse IDE, które oferowało bardziej ogólne 

środowisko Java IDE niż wiele innych języków programowania. Teraz można śmiało twierdzić, że 

Android Studio może znacznie ułatwić życie każdemu w porównaniu z oprogramowaniem 

niespecjalistycznym, ale jednocześnie ma jeszcze długą drogę do przebycia, zanim z pewnością stanie 

się całkowicie intuicyjnym i płynnym doświadczeniem. Dla zupełnie początkujących jest tu wiele do 

nauczenia się, a wiele dostępnych informacji – nawet za pośrednictwem oficjalnych kanałów – może 

początkowo wydawać się zbyt gęste, aby je przyswoić. W tym rozdziale wyjaśnimy bardziej 

szczegółowo, czym zajmuje się Android Studio, oraz omówimy podstawowe funkcje, których 

potrzebujesz, aby zacząć. Staramy się, aby wszystko było jak najłatwiejsze i mamy nadzieję, że będzie 

to pierwszy krok w Twojej podróży do tworzenia Androida. 

CO TO JEST STUDIO ANDROID 

Ci z was, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w kodowaniu, mogą się zastanawiać, jaka 

dokładnie jest rola Android Studio, jeśli chodzi o rozwój i co i tak ma z tym wspólnego IDE? Po pierwsze, 

obowiązkiem Android Studio jest zapewnienie interfejsu do tworzenia aplikacji i obsługi wielu 

złożonych procesów zarządzania plikami za kulisami. Językiem programowania, którego będziesz 

używać, jest Java lub Kotlin. Jeśli zdecydujesz się na Javę, należy ją zainstalować osobno na swoim 

komputerze. Android Studio to po prostu płótno, na którym będziesz pisać, edytować i zapisywać swoje 

projekty oraz pliki składające się na te projekty. Jednocześnie Android Studio zapewni dostęp do 

zestawu SDK (Android Software Development Kit). Należy to postrzegać jako rozszerzenie kodu Java, 



które pozwala na płynne działanie na urządzeniach z Androidem i wykorzystanie natywnego sprzętu. 

Mówiąc prościej, Java jest niezbędna do skryptowania programów, Android SDK jest potrzebny, aby te 

programy działały na Androidzie, a Android Studio ma za zadanie złożyć to wszystko razem. Z drugiej 

strony Android Studio umożliwia również uruchomienie kodu przez emulator, dzięki czemu będziesz 

mógł „debugować” program podczas jego działania i otrzymywać informacje zwrotne wyjaśniające 

awarie, dzięki czemu możesz szybciej rozwiązać ten problem. Google osiągnął wiele, czyniąc Android 

Studio tak potężnym i użytecznym, jak to tylko możliwe. Na przykład dodali wskazówki na żywo, dzięki 

czemu podczas kodowania otrzymasz sugestie dotyczące wprowadzenia niezbędnych zmian, które 

mogą naprawić błędy lub wyostrzyć kod. Ponadto, jeśli zmienna nie jest używana, zostanie 

podświetlona na szaro. A gdy zaczniesz pisać wiersz kodu, Android Studio wyświetli listę sugestii 

autouzupełniania, które pomogą Ci ją dokończyć, co jest świetne, gdy nie pamiętasz poprawnej składni 

lub po prostu chcesz zaoszczędzić trochę czasu. Ponadto przed zainstalowaniem narzędzia zaleca się 

sprawdzenie, czy spełniasz następujące podstawowe wymagania systemowe: 

Wersja systemu operacyjnego: 

* Microsoft Windows 7/8/10 (32- lub 64-bitowy) (Emulator Androida obsługuje tylko 64-bitowy system 

Windows) 

* Mac OS X 10.10 [(Yosemite) lub nowszy, do 10.14 (macOS Mojave)] 

* Pulpit GNOME lub KDE [Testowane na gLinuksie opartym na Debianie (4.19.67-2rodete2)]. 

Pamięć o dostępie swobodnym (RAM):  minimum 4 GB RAM; Zalecane 8 GB pamięci RAM. 

Bezpłatna pamięć cyfrowa:  minimum 2 GB dostępnej pamięci cyfrowej, zalecane 4 GB (500 MB dla IDE 

+ 1,5 GB dla Android SDK i obrazu systemu emulatora). 

Minimalna wymagana wersja JDK:  Java Development Kit 8 

Minimalna rozdzielczość ekranu: 1280 × 800 

Android Studio zawiera świetne narzędzia, takie jak Android Virtual Device Manager i Android Device 

Monitor. Zawiera również zestaw narzędzi Gradle, który pozwala zautomatyzować proces kompilacji i 

zarządzać nim, co pozwala określić elastyczne niestandardowe konfiguracje kompilacji. Inne kluczowe 

funkcje Android Studio obejmują:  

• Wsparcie dla szybkiego emulatora 

• Obsługa wielu szablonów kodu i integracja z GitHub 

• Obsługa kreatorów opartych na szablonach do tworzenia projektów i komponentów systemu 

Android 

• Wsparcie dla edytora bogatego układu 

•Wsparcie dla głębokiej analizy kodu 

•Obsługa szerokiego zestawu narzędzi i frameworków 

Ponadto istnieją pewne funkcje edytora kodu IntelliJ, które mogą zwiększyć Twoją produktywność 

podczas tworzenia aplikacji na Androida, takie jak:  

•Ujednolicone środowisko, w którym można tworzyć programy na wszystkie urządzenia z systemem 

Android 



•Zastosuj zmiany w celu wypychania kodu i zmian zasobów w uruchomionej aplikacji bez ponownego 

uruchamiania aplikacji 

•Narzędzia Lint do przechwytywania wydajności, użyteczności, zgodności wersji i innych problemów 

• Obsługa C++ i Native Development Kit (NDK)  

•Wbudowana obsługa Google Cloud Platform, ułatwiająca integrację Google Cloud Messaging i App 

Engine 

GŁÓWNE CECHY 

Każdy projekt rozpoczęty w Android Studio zawiera jeden lub więcej modułów z plikami kodu 

źródłowego i plikami zasobów. Standardowe typy modułów obejmują moduły aplikacji na Androida, 

moduły biblioteki i moduły Google App Engine. Zwykle Android Studio wyświetla pliki projektu w 

widoku projektu Androida, aby zapewnić szybki dostęp do kluczowych plików źródłowych projektu. W 

związku z tym wszystkie pliki kompilacji powinny być widoczne na najwyższym poziomie w skryptach 

Gradle, a każdy moduł aplikacji powinien mieć następujące foldery:  

• Manifests zawiera plik AndroidManifest.xml.  

• Java przechowuje pliki kodu źródłowego Java, w tym kod testowy JUnit.  

• Res przechowuje wszystkie zasoby niebędące kodem, takie jak układy XML, ciągi interfejsu 

użytkownika i obrazy bitmapowe.  

Architektura projektu systemu Android na dysku różni się od typowej spłaszczonej reprezentacji. 

Możliwe jest również dostosowanie widoku plików projektu, aby skupić się na określonych aspektach 

tworzenia aplikacji. Na przykład wybranie widoku Problemy w projekcie wyświetla łącza do plików 

źródłowych zawierających wszelkie rozpoznane błędy w kodowaniu i składni, takie jak brakujący 

znacznik zamykający element XML w pliku układu.  

Interfejs użytkownika 

Główne okno Android Studio składa się z kilku głównych obszarów logicznych:  

• Pasek narzędzi umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu czynności, takich jak uruchamianie 

aplikacji i uruchamianie narzędzi systemu Android.  

• Pasek nawigacyjny pomaga zrewidować projekt i wybrać określone pliki do edycji. Daje bardziej 

zwarty widok całej struktury widocznej w oknie projektu.  

• Okno edytora to miejsce, w którym piszesz i edytujesz kod. W zależności od aktualnego typu pliku, 

edytor można modyfikować. Na przykład podczas przeglądania pliku układu edytor wyświetla Edytor 

układu.  

• Pasek okna narzędzi biegnie na zewnątrz okna IDE i zawiera przyciski, które umożliwiają rozwijanie 

lub zmniejszanie poszczególnych okien narzędzi.  

• Okna narzędzi zapewniają dostęp do określonych zadań, takich jak zarządzanie projektami, 

wyszukiwanie i kontrola wersji. Możesz je także rozszerzać lub zmniejszać.  

• Pasek stanu służy do przeglądania stanu projektu oraz środowiska IDE, w tym wszystkich ostrzeżeń i 

komunikatów.  



Pamiętaj, że możesz zorganizować główne okno, aby zapewnić sobie więcej miejsca na ekranie, 

ukrywając lub przesuwając paski narzędzi i okna narzędzi. Możesz także wstawić skróty klawiaturowe, 

aby uzyskać dostęp do większości funkcji IDE. Ponadto w dowolnym momencie możesz aktywować 

opcję wyszukiwania w kodzie źródłowym, bazach danych, akcjach i elementach interfejsu użytkownika, 

po prostu dwukrotnie naciskając klawisz Shift lub klikając ikonę lupy w prawym górnym rogu okno 

Android Studio. Może to być bardzo pomocne, jeśli próbujesz zlokalizować konkretną funkcję IDE, o 

której zapomniałeś aktywować.  

Okna narzędziowe 

Zamiast korzystać z gotowych opcji, Android Studio podąża za oryginalnym kontekstem, aby móc 

automatycznie wyświetlać odpowiednie okna narzędzi podczas pracy. Domyślnie najczęściej 

wyszukiwane okna narzędzi są przypięte do paska okna narzędzi na krawędziach okna aplikacji.  

• Aby rozwinąć lub zwinąć okno narzędzia, kliknij nazwę narzędzia na pasku okna narzędzi. W tym 

miejscu możesz także przeciągać, przypinać, odpinać, dołączać lub odłączać okna narzędzi.  

• Aby powrócić do bieżącego domyślnego układu okna narzędzi, kliknij opcję Okno > Przywróć układ 

domyślny lub dostosuj układ domyślny, klikając opcję Okno > Zapisz bieżący układ jako domyślny.  

• Aby pokazać lub ukryć cały pasek okna narzędzia, kliknij ikonę okna w lewym dolnym rogu okna 

Android Studio.  

• Aby zlokalizować określone okno narzędzia, przejdź nad ikoną okna i wybierz okno narzędzia z menu.  

Alternatywnie możesz także użyć skrótów klawiaturowych do otwierania okien narzędzi 

Okno narzędzi: Windows i Linux: Mac 

1. Projekt : Alt+1 : Command+1 

2. Kontrola wersji: Alt+9: Command+9 

3. Uruchom: Shift+F10: Control+R 

4. Debugowanie: Shift+F9: Control+D 

5. Logcat: Alt+6: Command+6 

6. Wróć do edytora : Esc : Esc 

7. Ukryj wszystkie okna narzędzi: Control+Shift+F12: Command+Shift+F12 

Jeśli chcesz ukryć wszystkie paski narzędzi, okna narzędzi i karty edytora, kliknij Widok > Wejdź w tryb 

bez rozpraszania uwagi. Włączy to tryb bez rozpraszania uwagi. Aby wyjść z trybu bez rozpraszania 

uwagi, kliknij Widok > Wyjdź z trybu bez rozpraszania uwagi. Możesz także aktywować Szybkie 

wyszukiwanie, aby wyszukiwać i filtrować w większości okien narzędzi w Android Studio. Aby 

skorzystać z szybkiego wyszukiwania, wybierz okno narzędzia, a następnie wpisz zapytanie. Ponadto 

Android Studio ma również trzy rodzaje uzupełniania kodu, do których można uzyskać dostęp za 

pomocą następujących skrótów klawiaturowych podanych w tabeli . Możliwe jest również wykonanie 

szybkich poprawek i pokazanie działań intencji, naciskając Alt + Enter. Ponadto przeglądarka Code 

Sample Browser w Android Studio może pomóc w wyszukiwaniu wysokiej jakości, dostarczonych przez 

Google próbek kodu dla systemu Android na podstawie aktualnie podświetlonego symbolu w 

projekcie. 

Nawigacja 



Opcję nawigacji omówimy szczegółowo w Części 4. Ale podstawowe funkcje obejmują: Możesz 

przełączać się między ostatnio otwieranymi plikami, stosując akcję Ostatnie pliki. Aby wywołać akcję 

Ostatnie pliki, naciśnij klawisze Control+E (Command+E na komputerze Mac) i domyślnie zostanie 

wybrany ostatnio otwierany plik. Możesz również uzyskać dostęp do dowolnego okna narzędzia za 

pośrednictwem lewej kolumny w tej akcji. Jeśli chcesz zobaczyć strukturę bieżącego pliku, możesz użyć 

akcji Struktura pliku. Wywołaj akcję Struktura pliku, naciskając klawisze Control+F12 (Command+F12 

na komputerze Mac) i szybko przejdź do dowolnej części bieżącego pliku. Możliwe jest również 

wyszukanie i przejście do określonej klasy w projekcie za pomocą akcji Przejdź do klasy. Wywołaj 

funkcję, naciskając Control+N (Command+O na Macu) i przejdź do Class obsługuje zaawansowane 

wyrażenia, w tym garby wielbłąda, ścieżki, nawigację po linii i dopasowanie drugiego imienia. Jeśli 

wywołasz go dwa razy z rzędu, wyświetli wyniki z klas projektu. Aby przejść do pliku lub folderu, użyj 

akcji Przejdź do pliku. Aby wywołać akcję Przejdź do pliku, naciśnij klawisze Control+Shift+N 

(Command+Shift+O na komputerze Mac). Aby szukać folderów, a nie plików, dodaj a/na końcu 

wyrażenia. Przejdź do metody lub pola według nazwy za pomocą czynności Przejdź do symbolu. Opcję 

Przejdź do symbolu można aktywować, naciskając klawisze Control+Shift+Alt+N (Command+Option+O 

na komputerze Mac). Co więcej, aby znaleźć wszystkie fragmenty kodu odwołujące się do klasy, 

metody, pola, parametru lub instrukcji, możesz nacisnąć Alt+F7 (Option+F7 na Macu). 

Styl i formatowanie 

Android Studio automatycznie stosuje formatowanie i style zgodnie z ustawieniami stylu kodu, gdy 

przechodzisz do procesu edycji. Ustawienia stylu kodu można dostosować za pomocą języka 

programowania, w tym identyfikowania konwencji tabulacji i wcięć, spacji, zawijania i nawiasów 

klamrowych oraz pustych wierszy. Aby dostosować ustawienia stylu kodu, podążaj ścieżką: Plik > 

Ustawienia > Edytor > Styl kodu (Android Studio > Preferencje > Edytor > Styl kodu na Macu). Nawet 

jeśli IDE automatycznie zastosuje formatowanie podczas pisania skryptu, możesz również chętnie 

Wywołaj akcję Reformatuj kod, naciskając klawisze Control+Alt+L (Opt+Command+L na komputerze 

Mac) lub automatycznie wcinaj wszystkie wiersze, naciskając klawisze Control+Alt+I (Control+Option+I 

na komputerze Mac).  

Podstawy kontroli wersji 

Jak wspomniano wcześniej, Android Studio obsługuje różne systemy kontroli wersji (VCS), w tym Git, 

GitHub, CVS, Mercurial, Subversion i Google Cloud Source Repositories. Po zaimportowaniu aplikacji 

do Android Studio, możesz uzyskać dostęp do opcji menu Android Studio VCS, aby włączyć obsługę VCS 

dla wymaganego VCS, utworzyć repozytorium, zaimportować nowe pliki do kontroli wersji i wykonać 

inne operacje kontroli wersji. W tym celu w menu Android Studio VCS kliknij Włącz integrację kontroli 

wersji. Z menu rozwijanego wybierz system VCS do połączenia z katalogiem głównym projektu, a 

następnie kliknij przycisk OK. Menu VCS wyświetli wtedy szereg opcji kontroli wersji w zależności od 

wybranego systemu. Można również aktywować VCS za pomocą opcji menu Plik > Ustawienia > 

Kontrola wersji, aby skonfigurować i zmodyfikować ustawienia kontroli wersji.  

System budowania stopni 

Android Studio wykorzystuje Gradle jako podstawę systemu kompilacji, a więcej możliwości 

specyficznych dla Androida zapewnia wtyczka Androida dla Gradle. Ten system budowania działa jako 

zintegrowane narzędzie z menu Android Studio i niezależnie od wiersza poleceń. Możesz użyć funkcji 

systemu kompilacji, aby wykonać następujące czynności: 

• Dostosowywanie, konfigurowanie i rozszerzanie procesu kompilacji 



• Twórz wiele pakietów aplikacji na Androida dla swojej aplikacji, z różnymi funkcjami przy użyciu tego 

samego projektu i modułów 

• Ponownie zastosuj kod i zasoby w różnych zestawach źródłowych 

Wykorzystując elastyczność Gradle, możesz wykonać wszystkie te zadania bez konieczności zmiany 

podstawowych funkcji źródłowych aplikacji. Zwykle pliki kompilacji Android Studio mają nazwę 

build.gradle. Są one traktowane jako zwykłe pliki tekstowe, które używają składni Groovy do edycji 

elementów dostarczanych przez wtyczkę Androida dla Gradle. Każdy projekt musi mieć jeden plik 

kompilacji najwyższego poziomu dla całego projektu i oddzielne pliki kompilacji na poziomie modułu 

dla każdego modułu. Po zaimportowaniu istniejącego projektu Android Studio automatycznie tworzy 

niezbędne pliki kompilacji.  

Warianty kompilacji 

System budowania pomaga w tworzeniu różnych wersji tej samej aplikacji z jednego projektu. Jest to 

szczególnie przydatne, gdy masz zarówno darmową, jak i płatną wersję swojej aplikacji lub jeśli musisz 

rozpowszechniać wiele pakietów aplikacji na Androida dla różnych konfiguracji urządzeń w Google 

Play. Obsługa wielu pakietów aplikacji dla systemu Android Obsługa wielu pakietów aplikacji dla 

systemu Android umożliwia tworzenie wielu pakietów w oparciu o gęstość ekranu lub interfejs binarny 

aplikacji. Na przykład możesz utworzyć oddzielną obsługę pakietów aplikacji dla gęstości ekranu hdpi i 

mdpi, jednocześnie uznając je za pojedynczy wariant i umożliwiając im udostępnianie ustawień javac, 

dx i ProGuard.  

Kurczenie się zasobów 

Zmniejszanie zasobów w Android Studio automatycznie usuwa nieużywane zasoby z zależności 

aplikacji i bibliotek w pakiecie. Jeśli na przykład Twoja aplikacja korzysta z usług Google Play w celu 

uzyskania dostępu do funkcji Dysku Google, a obecnie nie korzystasz z funkcji Logowanie przez Google, 

zmniejszanie zasobów może spowodować usunięcie różnych zasobów przycisków logowania.  

Zarządzanie zależnościami 

Zależności projektu są identyfikowane według nazwy w pliku build.Gradle. Gradle odpowiada za 

wyszukiwanie Twoich zależności i udostępnianie ich w Twojej kompilacji. W pliku build.Gradle można 

zadeklarować zależności modułów, zdalne zależności binarne i lokalne zależności binarne. Android 

Studio konfiguruje projekty tak, aby domyślnie korzystały z centralnego repozytorium Maven, które 

jest domyślnie zawarte w pliku kompilacji najwyższego poziomu dla projektu.  

Narzędzia do debugowania i profilowania 

Android Studio pomaga również w debugowaniu i poprawianiu wydajności kodu, w tym w narzędziach 

do debugowania i analizy wydajności. Należy zastosować debugowanie w wierszu, aby ulepszyć 

przewodniki po kodzie w widoku debugera z weryfikacją w wierszu odwołań, wyrażeń i wartości 

zmiennych. Funkcja danych debugowania w linii zazwyczaj obejmuje:  

• Wartości zmiennych in-line 

• Odwoływanie się do obiektów, które odwołują się do wybranego obiektu 

• Zwracane wartości metody 

• Wyrażenia lambda i operatory 

• Wartości podpowiedzi 



Aby włączyć debugowanie w linii, przejdź do okna Debug, kliknij Ustawienia i zaznacz pole wyboru 

Pokaż wartości w linii.  

Profilerzy wydajności 

Android Studio udostępnia profilery wydajności, dzięki którym możesz śledzić wykorzystanie pamięci i 

jednostki centralnej aplikacji, wyszukiwać cofnięte obiekty, lokalizować wycieki pamięci, 

optymalizować wydajność grafiki i analizować żądania sieciowe.  

Zrzut stosu 

Podczas profilowania użycia pamięci w Android Studio można jednocześnie zainicjować wyrzucanie 

elementów bezużytecznych i zrzucić stertę Java do migawki sterty w pliku binarnym A Heap/CPU 

Profiling Tool (HPROF) specyficznym dla systemu Android. Przeglądarka HPROF wyświetla klasy, 

instancje każdej klasy oraz drzewo referencyjne, aby pomóc w śledzeniu użycia pamięci i znajdowaniu 

przecieków pamięci.  

Profiler pamięci 

Za pomocą programu Memory Profiler można śledzić alokację pamięci i sprawdzać, gdzie umieszczane 

są obiekty podczas wykonywania określonych czynności. Świadomość tych alokacji umożliwia 

optymalizację pojemności aplikacji i wykorzystania pamięci poprzez analizę wywołań metod 

związanych z tymi akcjami.  

Dostęp do plików danych 

Narzędzia Android SDK, takie jak Systrace i logcat, przeglądają dane dotyczące wydajności i 

debugowania w celu szczegółowej analizy aplikacji. Aby zobaczyć wszystkie wygenerowane pliki 

danych, otwórz okno narzędzia Przechwytuje. Na liście wygenerowanych plików kliknij dwukrotnie plik, 

aby wyświetlić dane. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik .hprof, aby 

przekonwertować go na standardowy format pliku użycia pamięci RAM.  

Inspekcje kodu 

Za każdym razem, gdy kompilujesz swój program, Android Studio automatycznie uruchamia 

skonfigurowany Lint i inne inspekcje IDE, aby pomóc Ci zidentyfikować i naprawić problemy z jakością 

strukturalną Twojego kodu. Narzędzie Lint koryguje pliki źródłowe projektu Androida pod kątem 

potencjalnych błędów i ulepszeń optymalizacji pod kątem poprawności, bezpieczeństwa, jakości, 

użyteczności, dostępności i internacjonalizacji. Oprócz sprawdzania Lint, Android Studio przeprowadza 

również inspekcje kodu IntelliJ i weryfikuje adnotacje, aby dodać je do przepływu pracy kodowania.  

Adnotacje w Android Studio 

Android Studio obsługuje adnotacje do zmiennych, parametrów i wartości zwracanych, co pomaga 

zapobiegać błędom, wyjątkom wskaźnika zerowego i konfliktom typów zasobów. Pakiety Android SDK 

Manager i biblioteka Support-Annotations w repozytorium Android Support Repository mogą być 

również używane do sprawdzania poprawności skonfigurowanych adnotacji podczas inspekcji kodu.  

Wiadomości dziennika 

Po skompilowaniu i uruchomieniu aplikacji za pomocą Android Studio możesz wyświetlić dane 

wyjściowe adb i komunikaty dziennika urządzenia w oknie Logcat. Jeśli potrzebujesz profilować 

jednostkę centralną, pamięć i wydajność sieci swojej aplikacji, po prostu uzyskaj dostęp do Android 

Profiler, klikając Widok > Narzędzia Windows > Android Profiler.  



Zaloguj się na swoje konto programisty 

Możesz zalogować się na swoje konto programisty w Android Studio, aby sprawdzić dodatkowe 

narzędzia wymagające uwierzytelniania, takie jak Cloud Tools dla Android Studio i narzędzie testowe 

App Actions. Logując się, upoważniasz te narzędzia do administrowania i obsługi Twoich danych w 

usługach Google. Po otwarciu projektu w Android Studio możesz zalogować się na swoje konto 

programisty lub zmienić konto programisty, klikając ikonę profilu na końcu paska narzędzi, aby się 

zalogować. W wyświetlonym oknie oczekuje się, że wykonasz jedną z następujące czynności: Jeśli nie 

jesteś jeszcze zalogowany, kliknij Zaloguj się i zezwól Android Studio na dostęp do wymienionych usług. 

Lub, jeśli jesteś już zalogowany, kliknij Dodaj konto, aby zalogować się na inne konto Google. Możesz 

też kliknąć Wyloguj się i powtórzyć poprzednią procedurę, aby zalogować się na inne konto.  

KRÓTKA HISTORIA ANDROID STUDIO 

Historia sukcesu Androida sięga 2003 roku, kiedy Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears i Chris White 

współzałożyli start-up o nazwie Android Inc. w Palo Alto w Kalifornii. Później firma musiała zmierzyć 

się z niewystarczającymi inwestycjami, które spowodowały pojawienie się Google. Google znał 

prawdziwy potencjał produktu i podpisał umowę o wartości 50 milionów dolarów na zakup Androida 

w 2005 roku. W ten sposób wszyscy czterej współzałożyciele trafili do Googleplexu i dalej rozwijali 

system operacyjny pod rządami nowych właścicieli. Pierwsza publiczna wersja beta systemu Android 

Beta 1.0 została wkrótce opublikowana 5 listopada 2007 r. Android to wyjątkowa platforma 

obliczeniowa oparta na systemie operacyjnym Linux. Pierwsza komercyjna wersja Androida przejęła 

rynek w 2008 roku w postaci platformy telefonu komórkowego, kiedy najpopularniejszym telefonem 

komórkowym dla użytkownika biznesowego był BlackBerry, kiedy iPhone miał właśnie dokonać 

znaczących kroków we wszystkich sektorach, i kiedy większość użytkowników telefonów wciąż pisała 

SMS-y z telefonu z klapką. Od tego czasu Android z pewnością stał się jednym z najpopularniejszych 

systemów operacyjnych na świecie pod każdym względem. Pomimo ogromnej popularności 

nowoczesnej i modnej platformy Apple iPhone, dostawy Androida na całym świecie znacznie 

przewyższają oferty Apple. I podczas gdy urządzenia Apple nadal wymagają coraz wyższych cen, 

produkty z systemem Android skalują globalny rynek. Z pewnością są super drogie modele z Androidem 

umieszczane obok najnowszego iPhone&prime;a, ale są też stosunkowo niedrogie telefony i tablety z 

Androidem dostępne w sprzedaży w sklepach masowych. Co więcej, wraz z dojrzewaniem Androida 

trafia do różnych urządzeń, w tym telewizorów, projektorów i samochodów. Najnowsza wersja 

obejmuje interfejs z ekranem dotykowym opartym na systemie Android do manipulowania 

elementami sterującymi w domu i systemem sterowania opartym na systemie Android pojazdu 

rekreacyjnego. Żeby było jasne, istnieje wiele tego typu interfejsów, które trafiają na rynek. Ta sekcja 

ma na celu przedstawienie platformy Android i omówienie sposobów jej wykorzystania zarówno w 

aplikacjach mobilnych, jak i niemobilnych. Celem jest przygotowanie Cię na ścieżce do tworzenia 

niesamowitych aplikacji na każdą platformę, którą Twoim zdaniem najlepiej będzie wnieść swój wkład. 

System operacyjny Android jest największą zainstalowaną bazą spośród różnych platform mobilnych 

na całym świecie. Setki milionów urządzeń mobilnych jest obsługiwanych przez Androida w ponad 190 

krajach świata. Do 2020 roku zdobył około 75% udziału w światowym rynku, a trend ten narasta z 

każdym dniem. Zanim Google przejął całą firmę, konsorcjum firm o nazwie Open Handset Alliance 

opracowało Androida w oparciu o zmodyfikowaną wersję jądra Linux i inne oprogramowanie typu 

open source. We wrześniu 2008 roku na rynku pojawiło się pierwsze urządzenie z systemem Android. 

Android naprawdę dominuje w branży systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych ze względu na 

długą listę funkcji, które obsługuje. Jest przyjazny dla użytkownika, ma świetne wsparcie społeczności 

i oferuje większy zakres personalizacji. W rezultacie obserwujemy gwałtowny wzrost zapotrzebowania 

rynku na tworzenie aplikacji mobilnych na Androida, a wraz z tym firmy poszukują inteligentnych 



programistów z odpowiednim zestawem umiejętności. Początkowo celem Androida było mobilny 

system operacyjny. Jednak wraz z rozwojem bibliotek kodu i jego popularnością wśród programistów 

z różnych domen, Android staje się absolutnym zestawem oprogramowania dla wszystkich urządzeń, 

takich jak tablety, urządzenia do noszenia, dekodery, telewizory inteligentne i notebooki. Android to 

potężny system operacyjny typu open source, który zapewnia przydatne funkcje, w tym:  

• Narzędzie Android Open Source Project do dostosowywania wymagań systemu operacyjnego.  

• Android obsługuje różne typy połączeń GSM, CDMA, Wi-Fi i Bluetooth do rozmów telefonicznych lub 

przesyłania danych.  

• Zawiera wiele interfejsów API do obsługi usług śledzenia lokalizacji, takich jak GPS.  

• Możemy zarządzać wszystkimi czynnościami związanymi z przechowywaniem danych za pomocą 

menedżera plików.  

• Zawiera szeroką gamę obsługiwanych nośników, takich jak AVI, MKV, FLV, MPEG4 itp., do 

odtwarzania lub nagrywania różnych materiałów audio/wideo.  

• Obsługuje również różne formaty obrazów, takie jak JPEG, PNG, GIF, BMP, MP3 itp.  

• Obsługuje sterowanie sprzętem multimedialnym w celu odtwarzania lub nagrywania za pomocą 

kamery i mikrofonu.  

• Android ma zintegrowaną przeglądarkę internetową typu open source opartą na układzie WebKit, 

która obsługuje interfejsy użytkownika, takie jak HTML5, CSS3 itp.  

• Android obsługuje wielozadaniowość, co oznacza, że możemy jednocześnie uruchamiać wiele 

aplikacji i przełączać się między nimi.  

• Zapewnia obsługę wirtualnej rzeczywistości lub grafiki 2D/3D. 

Google uruchomiło pierwszą wersję platformy Android 5 listopada 2007 roku. Od tego czasu wydało 

wiele innych wersji Androida, takich jak Apple Pie, Banana Bread, Cupcake, Donut, Éclair, Froyo, 

Gingerbread, Jellybeans, Kitkat, Lollipop , marshmallow, Nougat i Oreo z dodatkowymi funkcjami i 

nowymi funkcjami. Poniższa lista przedstawia szczegóły wersji Androida wydawanej przez Google od 

2007 roku do dnia dzisiejszego.  

Apple Pie: Android 1.0: 23 września 2008 r.  

Chleb bananowy: Android 1.1: 9 lutego 2009 r.  

Cupcake: Android 1.5: 30 kwietnia 2009 r.  

Donut: Android 1.6: 15 września 2009 r.  

Eclair: Android 2.0–2.1: 26 października 2009 r.  

Froyo: Android 2.2–2.2.3: 20 maja 2010 r.  

Gingerbread: Android 2.3–2.3.4: 6 grudnia 2010 r.  

Honeycomb: Android 3.0.x–3.2.x: 22 lutego 2011 r.  

Ice Cream Sandwich: Android 4.0–4.0.4: 18 października 2011 r.  

Jelly Bean: Android 4.1–4.1.2: 9 lipca 2012 r.  



KitKat : Android 4.4–4.4.4 : 9 lipca 2012 r.  

Lollipop: Android 5.0–5.1: 17 października 2014 r.  

Marshmallow: Android 6.0–6.0.1: 5 października 2015 r.  

Nugat: Android 7.0–7.1: 22 sierpnia 2016 r.  

Oreo: Android 8.0: 21 sierpnia 2017 r.  

Pie : Android 9.0: 6 sierpnia 2018 r.  

Android P: Android 10.0: 3 września 2019 r.  

Android 11: Android 11.0: 8 września 2020 r.  

Językami programowania używanymi do tworzenia aplikacji na Androida są Java i Kotlin. Wcześniej 

Java była uważana za oficjalny język programowania dla Androida. Ale od 2017 Kotlin (opracowany i 

utrzymywany przez JetBrains) był używany do tworzenia aplikacji na Androida, ponieważ stał się 

oficjalnym językiem dla Android Development. 

ZALETY ROZWOJU ANDROIDA 

Ponieważ Android jest systemem operacyjnym typu open source, ma ogromną społeczność wsparcia. 

Projekt aplikacji na Androida posiada wytyczne od Google, co ułatwia programistom tworzenie bardziej 

intuicyjnych aplikacji użytkownika. Fragmentacja daje aplikacjom systemu Android większy potencjał 

do uruchamiania wielu działań na jednym ekranie. Ponadto wypuszczenie aplikacji na Androida w 

sklepie Google Play jest łatwiejsze w porównaniu z innymi platformami.  

WADY ROZWOJU ANDROIDA 

Chociaż fragmentacja zapewnia bardzo intuicyjne podejście do doświadczenia użytkownika, nadal ma 

poważne wady, ponieważ zespół programistów zazwyczaj spędza trochę czasu na dostosowywaniu 

różnych rozmiarów ekranów smartfonów mobilnych, które są obecnie dostępne na rynku, i 

aktywowaniu określonych funkcji w aplikacji. Jednocześnie urządzenia z Androidem mogą się znacznie 

różnić; dlatego testowanie aplikacji staje się jeszcze trudniejsze. A ponieważ tworzenie i testowanie 

zajmuje więcej czasu i innych zasobów, koszt aplikacji może wzrosnąć, w zależności od złożoności 

aplikacji. Od momentu wprowadzenia Android jest oferowany na rynku przez wielu graczy na całym 

świecie i w różnych branżach. Na przykład Samsung mógł stać się wiodącym producentem smartfonów 

na całym świecie dzięki Androidowi i chociaż jedno urządzenie zaczęło wszystko, urządzenia z 

Androidem są teraz dostępne praktycznie na każdym rynku na świecie – i to nie tylko dla telefonów 

komórkowych. To wykracza poza zakres tego rozdziału, ale spróbuj zadać sobie pytanie, czy nie ma 

korelacji między odnoszącą największe sukcesy firmą internetową/wyszukiwarką na świecie, która jest 

również siłą napędową najpopularniejszej platformy mobilnej na świecie. Tak więc, jeśli chcesz napisać 

kod, który może działać i latać dosłownie w dowolnym miejscu na świecie, to wybrałeś właściwy czas 

na zapoznanie się z Androidem. Patrząc na zakres możliwości Androida, łatwo pomylić go z 

komputerowym systemem operacyjnym. Należy postrzegać Androida jako środowisko warstwowe, 

które jest zbudowane na fundamencie jądra Linuksa i zawiera bogatą funkcjonalność w wielu 

obszarach. Podsystem interfejsu użytkownika ma wszystko, czego można oczekiwać od rozwiniętego 

środowiska systemu operacyjnego, w tym okna, widoki i widżety do wyświetlania podstawowych 

elementów, takich jak pola edycji, listy lub listy rozwijane. Przeglądarka jest dostępna zarówno do 

ogólnego przeglądania stron internetowych, jak i do osadzenia bezpośrednio we własnej aplikacji. W 

ciągu ostatniej dekady sieć mobilna została znacznie zmieniona przez wprowadzenie smartfonów do 



aplikacji konsumenckich i biznesowych, w tym Androida. Android był w stanie objąć takie responsywne 

technologie internetowe dzięki znacznemu ulepszeniu następujących warstw oprogramowania:  

• Aplikacje: wbudowane aplikacje, takie jak telefon, kontakty, przeglądarka i inne. Przyjęcie kilku 

konkretnych aplikacji różni się w zależności od wersji Androida i producenta. Aplikacje komercyjne z 

marketplace&prime;ów, takich jak Google Play, Amazon i inne.  

• Ulepszanie struktur aplikacji, takich jak menedżer komórek, menedżer lokalizacji, menedżer 

powiadomień, dostawcy treści, okienka i menedżer zasobów.  

• Zwiększanie pojemności bibliotek, takich jak biblioteki graficzne, biblioteki multimediów, biblioteki 

baz danych, czujniki itp.  

• Środowisko wykonawcze systemu Android jest odpowiedzialne za uruchamianie aplikacji i 

zarządzanie nimi podczas ich uruchamiania. W tym miejscu powinniśmy wspomnieć o jądrze Linuksa, 

w tym o zasilaniu, systemie plików, sterownikach i zarządzaniu procesami.  

Ponadto Android ma szeroki wachlarz opcji łączności, w tym Wi-Fi, Bluetooth, NFC i połączenia 

komórkowe w każdej sieci, którą możesz sobie wyobrazić. Możesz także uzyskać dostęp do dowolnych 

usług opartych na lokalizacji, które obsługują popularne aplikacje mapowe i nawigacyjne. Aparaty 

cyfrowe zasadniczo wycofały się z rynku ze względu na jakość aparatów zainstalowanych w 

nowoczesnych smartfonach. Android obsługuje wiele kamer z możliwością przechwytywania wideo w 

pełnym ruchu. Jedną z popularnych klas zastosowań jest widzenie maszynowe, w którym aplikacje 

wykorzystują kamerę jako urządzenie wejściowe do wykonywania inspekcji produkcyjnych. Instalacja 

usług głosowych zmieniła również nowoczesne urządzenie z systemem Android w wirtualnego 

osobistego asystenta. Oczywiście, jeśli możesz to sobie wyobrazić, możesz go zaprogramować na 

platformie Android. Ważnym punktem środowiska aplikacji na Androida jest to, że aplikacje na 

Androida były od dawna pisane w języku programowania Java. Wspomnieliśmy już, że Android działa 

teraz na stosunkowo nowym języku programowania o nazwie Kotlin. Jeśli jednak dopiero zaczynasz, 

Java jest bezpiecznym miejscem do odkrywania z kilku powodów. Po pierwsze, w sieci dostępne są 

zasoby Androida z dekady poświęcone Javie. Po drugie, Java to język, który wciąż ma potencjał dla 

innych platform - w szczególności technologii internetowych po stronie serwera. Jako klasyczny język 

programowania obiektowego, umiejętności w języku Java nadal mają znaczenie. Chociaż w tym 

momencie może to nie mieć większego znaczenia, istnieje kilka interesujących szczegółów dotyczących 

tego, jak aplikacje na Androida powstają z ich podstawowego kodu źródłowego. Kod źródłowy Java jest 

ustalany i formatowany na kod bajtowy, który reprezentuje logikę aplikacji, ale nie specyficzne 

wymagania dla konkretnego urządzenia sprzętowego. Podobnie jak tradycyjne środowiska Java, 

wczesne wersje Androida działały poprzez konwersję tak zwanych kodów bajtowych na kody 

wykonywalne specyficzne dla sprzętu. Ta procedura konwersji jest zwykle osiągana przy użyciu 

kompilatora Just-In-Time (JIT) i odbywa się za każdym razem, gdy aplikacja jest wdrażana. Gdy 

kompilator JIT przekonwertuje kod, jest on wykonywany na maszynie wirtualnej znanej jako Dalvik VM. 

Ale począwszy od wersji Androida 4.4 (KitKat), maszyna wirtualna Dalvik została usunięta. Kompilator 

JIT konwertuje kody bajtowe na kod wykonywalny bezpośrednio na urządzeniu w czasie wykonywania, 

przy każdym uruchomieniu aplikacji. To nowe podejście nazywa się kompilacją z wyprzedzeniem (AOT). 

W przypadku kompilacji AOT kod bajtowy jest konwertowany tylko raz podczas instalacji aplikacji. 

Spowalnia to jednorazową czynność instalowania aplikacji, ale daje korzyść w postaci szybszej 

implementacji w czasie wykonywania, gdy jest to naprawdę konieczne. Dzięki AOT możemy cieszyć się 

szybszym środowiskiem wykonawczym przy niższych wymaganiach dotyczących pamięci RAM kosztem 

większej ilości pamięci. Biorąc pod uwagę powolny spadek kosztów przechowywania, wydaje się to 

dobrym kierunkiem dla aplikacji mobilnych. Jednocześnie, niezależnie od ruchomych elementów 



konwersji aplikacji z kodu źródłowego na działający, z perspektywy programowania istnieją pewne 

podstawowe zasady, które należy zrozumieć przed rozpoczęciem programowania na Androida. Po 

pierwsze, aplikacja na Androida składa się z co najmniej jednej z następujących czterech klasyfikacji: 

• Działania: aplikacja, która ma widoczny interfejs użytkownika, jest implementowana za 

pośrednictwem działania. Po wybraniu aplikacji na ekranie głównym lub w programie uruchamiającym 

aplikację rozpoczyna się aktywność.  

• Usługi: Możesz użyć usługi dla dowolnej aplikacji, która musi działać przez długi czas, takiej jak 

monitor sieci lub aplikacja do sprawdzania aktualizacji.  

• Dostawcy treści: Najłatwiejszym sposobem myślenia o dostawcach treści jest postrzeganie ich jako 

serwerów baz danych. Obowiązkiem dostawcy treści jest zarządzanie dostępem do utrwalonych 

danych, takich jak kontakty w telefonie. Jeśli twoja aplikacja jest bardzo prosta, niekoniecznie musisz 

tworzyć dostawcę treści, ale jeśli budujesz większą aplikację lub taką, która udostępnia dane wielu 

czynnościom i/lub aplikacjom, dostawca treści jest zabronionym środkiem dostępu do twoich danych.  

• Odbiorniki transmisji: możesz uruchomić aplikację na Androida, aby przetworzyć określony element 

danych lub odpowiedzieć na zdarzenie, takie jak otrzymanie wiadomości tekstowej.  

Aplikacja dla systemu Android jest wdrażana na urządzeniu w pakiecie z plikiem o nazwie 

AndroidManifest.xml. Ten plik jest wymagany dla każdej aplikacji na Androida i jest w zasadzie 

arkuszem przepisów, który dokładnie dyktuje systemowi operacyjnemu sposób interakcji z Twoją 

aplikacją. Plik AndroidManifest.xml zawiera zarówno wymagane nazwy klas, jak i typy zdarzeń, które 

aplikacja może wykonać, a także wymagane uprawnienia, które aplikacja musi uruchomić. Aby 

zilustrować na przykładzie, jeśli aplikacja wymaga dostępu do sieci w celu pobrania pliku, uprawnienie 

to powinno być wyraźnie określone w pliku manifestu. Lub na przykład aplikacja musi uzyskać dostęp 

do aparatu. Użytkownik również musi to zatwierdzić. Takie podejście polegające w szczególności na 

regulowaniu użytkownika w zakresie tego, z czego aplikacja będzie korzystać, ma kluczowe znaczenie 

w dzisiejszych czasach rosnących problemów związanych z prywatnością i bezpieczeństwem. Chociaż 

możesz szybko zaakceptować licencje na oprogramowanie, ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę 

na to, do czego prosi aplikacja. 

ODKRYWANIE STUDIO ANDROID 

Najłatwiejszym sposobem rozpoczęcia tworzenia aplikacji na Androida jest zapoznanie się z pakietem 

aplikacji Android Studio. Możesz pobrać kopię Android Studio na preferowaną platformę (Windows, 

Mac OS X lub Linux) ze strony programisty Androida. Android Studio zawiera narzędzia do zarządzania 

wieloma funkcjami specyficznymi dla platformy za pomocą sdkmanager oraz możliwość testowania 

aplikacji na rzeczywistym urządzeniu lub emulatorze. Istnieją starsze generacje narzędzi 

programistycznych, w tym ADT, który jest poprzednikiem Android Studio i Eclipse z wtyczką ADT, który 

był poprzednikiem ADT. Mówiąc dokładniej, Android Studio to trzecia generacja środowiska Android 

IDE. Istnieją również narzędzia wiersza poleceń i różne łańcuchy narzędzi ciągłej integracji, które 

umożliwiają tworzenie aplikacji na Androida. Możesz rozważyć rozpoczęcie od kodu Java. Skrypty w 

języku Java w Android Studio są intuicyjne, ponieważ zapewniają bogate środowisko Java, w tym 

pomoc kontekstową i uwagi dotyczące sugestii kodu. Po czystym skompilowaniu kodu Java 

komponenty Android Studio upewnią się, że cała aplikacja jest poprawnie ustawiona, w tym plik 

AndroidManifest.xml. Wystarczające tło w tym momencie. Rzućmy okiem na proces instalacji i 

środowisko programistyczne wymagane do zbudowania aplikacji na Androida. 



Pierwsze kroki z Android Studio 

W poprzedniej Części poznaliśmy historię platformy Android oraz jej główne cechy i zalety. Ta Część 

przeprowadzi Cię przez proces instalacji i konfiguracji środowiska programistycznego, tak abyś mógł 

postępować zgodnie z instrukcjami i przykładami zawartymi w tej książce. Najpierw przyjrzymy się 

procesowi instalacji i konfiguracji, przejrzymy skrypty Gradle Build i dowiemy się więcej o pracy z 

projektami Android Studio 

INSTALACJA I KONFIGURACJA 

Konfiguracja Android Studio zwykle zajmuje tylko kilka kliknięć. Przede wszystkim jednak upewnij się, 

że pobierasz najnowszą wersję 4.2.2 (czerwiec 2021) Android Studio z oficjalnej strony programisty: 

https://developer.android.com/studio. 

Windows 

Jeśli instalujesz Android Studio w systemie Windows, wykonaj następujące czynności: Jeśli pobrałeś 

plik .exe, kliknij dwukrotnie, aby go uruchomić. Jeśli pobrałeś plik .zip, musisz najpierw rozpakować plik 

ZIP, skopiować folder android-studio do folderu Program Files, a następnie otworzyć folder android-

studio > bin i uruchomić studio64.exe (dla maszyn 64-bitowych) lub studio.exe (dla maszyn 32-

bitowych). Możesz później skorzystać z kreatora konfiguracji w Android Studio i zainstalować inne 

zalecane przez niego pakiety. Gdy pojawią się nowe narzędzia i produkty, Android Studio poinformuje 

Cię o tym za pomocą wyskakującego powiadomienia lub zawsze możesz sprawdzić dostępność 

aktualizacji, klikając Pomoc > Sprawdź aktualizacje.  

Mac 

Jeśli jesteś użytkownikiem komputera Mac, proces konfiguracji jest dość prosty, ponieważ:  

• Najpierw uruchom plik Android Studio DMG.  

• Następnie przenieś i zlokalizuj Android Studio w folderze Aplikacje, po czym uruchom Android Studio.  

• Wybierz, czy chcesz zaimportować poprzednie ustawienia Android Studio, czy nie, a następnie kliknij 

OK.  

Kreator instalacji Android Studio poprowadzi Cię przez resztę konfiguracji, która obejmuje pobranie 

elementów zestawu programistycznego dla systemu Android, które są kluczowe dla zapewnienia 

lepszej wydajności. Gdy pojawią się nowe narzędzia i produkty, Android Studio poinformuje Cię o tym 

za pomocą wyskakującego powiadomienia lub zawsze możesz sprawdzić dostępność aktualizacji, 

otwierając Android Studio > Sprawdź aktualizacje. Dodatkowo, jeśli używasz Android Studio na MacOS 

Mojave, prawdopodobnie otrzymasz monit o zezwolenie zintegrowanemu środowisku 

programistycznemu (IDE) na przejrzenie Twojego kalendarza, kontaktów lub zdjęć. Ten monit jest 

wprowadzany przez nową technikę ochrony prywatności dla aplikacji, które uzyskują dostęp do plików 

w katalogu domowym. Tak więc, jeśli twój projekt ma pliki i biblioteki w twoim katalogu domowym i 

pojawi się ten monit, zawsze możesz wybrać opcję Nie zezwalaj.  

Linux 

Aby zainstalować Android Studio w systemie Linux, wykonaj następujące czynności: Rozpakuj pobrany 

plik .zip do odpowiedniej lokalizacji dla aplikacji, na przykład w /usr/local/ dla swojego profilu 

użytkownika lub /opt/ w celu udostępnienia innym. Jeśli używasz 64-bitowej wersji systemu Linux, 

musisz najpierw zainstalować wymagane biblioteki dla maszyn 64-bitowych. Ale jednocześnie, jeśli 



używasz 64-bitowej wersji Ubuntu, powinieneś zainstalować kilka 32-bitowych bibliotek za pomocą 

następującego polecenia:  

sudo apt-get zainstaluj libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 lib32z1 libbz2-1.0:i386 

Lub jeśli używasz 64-bitowej Fedory, polecenie to:  

sudo mniam zainstaluj zlib.i686 ncurses-libs.i686 bzip2-libs.i686 

Po uruchomieniu Android Studio otwórz terminal, przejdź do katalogu android-studio/bin/i aktywuj 

studio.sh. Wybierz, czy chcesz zaimportować poprzednie ustawienia Android Studio, czy nie, a 

następnie naciśnij OK. Kreator instalacji Android Studio przeprowadzi Cię przez resztę konfiguracji, 

która obejmuje pobranie kluczowych komponentów Androida, które są wymagane do rozwoju. Aby 

dodać Android Studio do listy aplikacji, przejdź do Narzędzia > Utwórz wpis pulpitu z paska menu 

Android Studio. Gdy pojawią się nowe narzędzia i produkty, Android Studio poinformuje Cię o tym za 

pomocą wyskakującego powiadomienia lub zawsze możesz sprawdzić dostępność aktualizacji, 

otwierając Pomoc > Sprawdź aktualizacje.  

System operacyjny Chrome 

Jeśli jesteś użytkownikiem Chrome OS, wykonaj następujące kroki, aby przeprowadzić pełną instalację:  

• Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zainstaluj Linux dla Chrome OS.  

• Otwórz aplikację Pliki i znajdź pobrany plik DEB (Pakiet oprogramowania Debiana) w folderze 

Pobrane w obszarze Moje pliki.  

• Kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet DEB i wybierz Zainstaluj z systemem Linux (Beta).  

• Wybierz docelową lokalizację pliku pakietu DEB w systemie operacyjnym Chrome.  

• Jeśli wcześniej zainstalowałeś Android Studio, wybierz, czy chcesz ponownie zaimportować 

podstawowe ustawienia Android Studio, czy nie, a następnie kliknij OK.  

Kreator instalacji Android Studio przeprowadzi Cię przez resztę konfiguracji, która obejmuje również 

pobranie kluczowych komponentów programistycznych Androida. Po zakończeniu instalacji uruchom 

Android Studio z Launchera lub z terminala Chrome OS Linux, uruchamiając następujący plik studio.sh 

w domyślnym katalogu instalacyjnym:  /opt/android-studio/bin/studio.sh 

Podobnie, gdy pojawią się nowe narzędzia, Android Studio poinformuje Cię o tym za pomocą 

wyskakującego okienka lub możesz zobaczyć te aktualizacje, klikając Pomoc > Sprawdź aktualizacje. Co 

więcej, Android Studio udostępnia kreatory i szablony, które wyjaśniają wymagania systemowe, takie 

jak Java Development Kit (JDK) i konfigurują ustawienia domyślne, takie jak zoptymalizowana domyślna 

emulacja Android Virtual Device (AVD) i zaktualizowane obrazy systemu. Później przyjrzymy się 

każdemu z tych dokumentów i dodatkowym ustawieniom konfiguracyjnym. Ale żeby przejść przez kilka 

podstawowych procedur konfiguracyjnych, Android Studio zapewnia dostęp do dwóch plików 

konfiguracyjnych poprzez menu Pomoc:  

• studio.vmoptions: Służy do dostosowywania opcji wirtualnej maszyny Java (JVM) programu Studio, 

takich jak rozmiar sterty i rozmiar pamięci podręcznej. Zazwyczaj na komputerach z systemem Linux 

ten plik ma nazwę studio64.vmoptions, w zależności od używanej wersji Android Studio.  

• idea.properties: Stosowany do dostosowywania właściwości Android Studio, takich jak ścieżka 

folderu wtyczek lub maksymalny obsługiwany rozmiar pliku. Oba pliki konfiguracyjne znajdują się w 



folderze konfiguracyjnym Android Studio. Nazwa folderu zależy od wersji Studio. Oto lokalizacje dla 

Android Studio 4.1 i nowszych:  

• Składnia systemu Windows: %APPDATA%\Google\<produkt><wersja> 

Przykład: C:\Użytkownicy\NazwaUżytkownika\AppData\Roaming\Google\AndroidStudio4.1 

• System operacyjny Mac 

Składnia: ~/Library/Application Support/Google/<produkt><wersja> 

Przykład: ~/Library/Application Support/Google/AndroidStudio4.1 

• Linux 

Składnia: ~/.config/Google/<produkt><wersja> 

Przykład: ~/.config/Google/AndroidStudio4.1 

W wersji Android Studio 4.0 i starszych pliki konfiguracyjne znajdują się w następujących miejscach:  

• Windows: %USERPROFILE%\.CONFIGURATION_FOLDER 

• MacOS: ~/Biblioteka/Preferencje/FOLDER_KONFIGURACJI 

• Linux: ~/.FOLDER_KONFIGURACJI 

Innym prostym sposobem na zlokalizowanie katalogu konfiguracyjnego jest przejście do Pomoc > 

Edytuj niestandardowe opcje maszyny wirtualnej w Android Studio. Ta opcja otwiera plik 

konfiguracyjny i pozwala sprawdzić ścieżkę pliku konfiguracyjnego, aby zobaczyć katalog konfiguracji. 

Możesz również użyć następujących zmiennych środowiskowych, aby dotrzeć do określonych plików 

zastępujących w innym miejscu:  

• STUDIO_VM_OPTIONS: Ustaw nazwę i lokalizację pliku .vmoptions.  

• STUDIO_PROPERTIES: Ustaw nazwę i lokalizację pliku .properties.  

• STUDIO_JDK: Ustaw JDK, z którym ma być uruchamiane Studio.  

Dostosowywanie opcji maszyny wirtualnej 

Plik konfiguracyjny studio.vmoptions pozwala modyfikować opcje dla JVM Android Studio. Aby 

zwiększyć wydajność programu Studio, najczęstszym sposobem jest dostosowanie maksymalnego 

rozmiaru sterty, ale można również użyć pliku studio.vmoptions, aby zmienić inne domyślne 

ustawienia, takie jak początkowy rozmiar sterty, rozmiar pamięci podręcznej i przełączniki wyrzucania 

elementów bezużytecznych Java. Aby utworzyć nowy plik studio.vmoptions lub otworzyć istniejący, 

kliknij Pomoc > Edytuj niestandardowe opcje maszyny wirtualnej. Jeśli nigdy wcześniej nie edytowałeś 

opcji maszyny wirtualnej dla Android Studio, IDE wyświetli monit o otwarcie nowego pliku 

studio.vmoptions. Kliknij Tak, aby otworzyć plik. Plik studio.vmoptions będzie wtedy dostępny w oknie 

edytora Android Studio. Edytuj plik, aby dodać własne dostosowane opcje maszyny wirtualnej. 

Utworzony plik studio.vmoptions zostanie następnie dodany do domyślnego pliku studio.vmoptions, 

znajdującego się w bin/katalogu w folderze instalacyjnym Android Studio. Nie zaleca się jednak 

bezpośredniej edycji pliku studio.vmoptions znajdującego się w folderze programu Android Studio. 

Nawet jeśli możesz uzyskać dostęp do pliku, aby wyświetlić domyślne opcje maszyny wirtualnej Studio, 

edytowanie tylko własnego pliku studio.vmoptions gwarantuje, że nie zmienisz kluczowych ustawień 

domyślnych dla Android Studio. Dlatego w pliku studio.vmoptions zmodyfikuj tylko atrybuty, na 



których Ci zależy, i zezwól Android Studio na dalsze używanie wartości domyślnych dla wszystkich 

elementów, których nie dotykałeś. Teraz domyślnie maksymalny rozmiar sterty Android Studio to 1280 

MB. Jeśli pracujesz nad dużym projektem, a Twój system ma dużo pamięci RAM, możesz zwiększyć 

wydajność, zwiększając maksymalny rozmiar sterty dla procesów Android Studio, takich jak 

podstawowe IDE, demon Gradle i demon Kotlin. Ale jednocześnie Android Studio automatycznie 

sprawdzi możliwe optymalizacje rozmiaru sterty i powiadomi Cię, jeśli zauważy, że wydajność można 

poprawić. Jeśli używasz systemu 64-bitowego, który ma co najmniej 5 GB pamięci RAM, możesz 

również ręcznie zmienić rozmiary sterty projektu. Aby to zrobić, po prostu kliknij Plik > Ustawienia na 

pasku menu (lub Android Studio > Preferencje w systemie MacOS). Następnie przejdź do opcji Wygląd 

i zachowanie > Ustawienia systemu > Ustawienia pamięci. Tutaj możesz dostosować rozmiary stosów, 

aby podawać żądane ilości. Po zakończeniu kliknij Zastosuj. Jednocześnie, jeśli zmieniłeś rozmiar sterty 

dla IDE, powinieneś ponownie uruchomić Android Studio przed zapisaniem nowych ustawień pamięci. 

Pamiętaj też, że przydzielenie zbyt dużej ilości pamięci może najprawdopodobniej obniżyć ogólną 

wydajność. Jeśli chodzi o ustawienia IDE, możesz wyeksportować plik Settings.jar, który zawiera 

wszystkie lub segment preferowanych ustawień IDE dla projektu. Następnie możesz zaimportować plik 

Java Archive (JAR) do innych projektów i udostępnić plik JAR współpracownikom w celu włączenia go 

do ich projektów. 

Dostosowywanie właściwości IDE 

Aby dostosować właściwości IDE, zastosuj plik idea.properties, który pozwoli Ci dostosować 

właściwości IDE dla Android Studio, takie jak ścieżka do wtyczek zainstalowanych przez użytkownika i 

maksymalny rozmiar pliku obsługiwany przez IDE. Plik idea.properties jest następnie konsolidowany z 

domyślnymi właściwościami środowiska IDE, dzięki czemu można wybrać tylko właściwości 

zastępowania. Aby utworzyć nowy plik idea.properties lub uzyskać dostęp do istniejącego pliku, 

wykonaj następujące czynności: Kliknij Pomoc > Edytuj właściwości niestandardowe. Jeśli nie 

edytowałeś wcześniej właściwości IDE, Android Studio poprosi o utworzenie nowego pliku 

idea.properties. Po prostu kliknij Tak, aby utworzyć plik. Plik idea.properties stanie się wtedy dostępny 

w oknie edytora Android Studio. Edytuj plik, aby dodać własne dostosowane właściwości IDE.  

Konfigurowanie IDE dla maszyn o małej ilości pamięci 

Jeśli używasz Android Studio na komputerze z mniej niż zalecaną specyfikacją pamięci, nadal możesz 

dostosować IDE, aby usprawnić procesy na swoim komputerze, wykonując następujące czynności:  

• Aktualizowanie Gradle i wtyczki Android dla Gradle: zaktualizuj najnowsze wersje Gradle i wtyczki 

Android dla Gradle, aby mieć pewność, że stosujesz najnowsze ulepszenia wydajności.  

• Włączenie trybu oszczędzania energii: Włączenie trybu oszczędzania energii wyłącza wiele operacji 

w tle wymagających dużej ilości pamięci i baterii, w tym podświetlanie błędów i inspekcje w locie, 

automatyczne uzupełnianie kodu wyskakującego i automatyczną przyrostową kompilację w tle. Aby 

włączyć tryb oszczędzania energii, kliknij Plik > Tryb oszczędzania energii.  

• Wyłączanie zbędnych kontroli kłaczków: Aby zmienić, które kontrole lint aktywuje Android Studio w 

kodzie, kliknij Plik > Ustawienia (w MacOS, Android Studio > Preferencje), aby otworzyć okno 

dialogowe Ustawienia. W lewym okienku rozwiń sekcję Edytor i kliknij Kontrole. Kliknij pola wyboru, 

aby zaznaczyć lub odznaczyć kontrole kłaczków zgodnie z Twoim projektem. Kliknij Zastosuj lub OK, 

aby zapisać zmiany.  



• Debugowanie na urządzeniu fizycznym: Debugowanie na emulatorze zajmuje więcej pamięci niż 

debugowanie na urządzeniu fizycznym, dzięki czemu można zwiększyć ogólną wydajność Android 

Studio poprzez debugowanie na urządzeniu fizycznym.  

• Uwzględnianie tylko niezbędnych usług Google Play jako zależności: Uwzględnienie w projekcie Usług 

Google Play jako zależności zwiększa ilość potrzebnej pamięci. Dlatego upewnij się, że uwzględniasz 

tylko niezbędne zależności, aby poprawić użycie pamięci i wydajność.  

• Nie włączaj kompilacji równoległej: Android Studio zazwyczaj kompiluje niezależne moduły 

równolegle, ale jeśli masz system o małej ilości pamięci, nie powinieneś włączać tej funkcji. Aby zmienić 

to ustawienie, kliknij Plik > Ustawienia (w systemie MacOS, Android Studio > Preferencje), aby 

otworzyć okno dialogowe Ustawienia. W lewym okienku rozwiń Build, Execution, Deployment, a 

następnie kliknij Compiler. Tutaj upewnij się, że opcja Kompiluj niezależne moduły w opcji równoległej 

nie jest zaznaczona. Po dokonaniu modyfikacji kliknij Zastosuj lub OK, aby zmiana zaczęła 

obowiązywać. 

Ustawianie wersji JDK 

Kopia najnowszego OpenJDK jest zawarta w Android Studio 2.2 i nowszych. Jest to wersja JDK, którą 

zalecamy używać w projektach Androida. Aby aktywować i zastosować dołączony pakiet JDK, wykonaj 

następujące czynności:  

Otwórz projekt w Android Studio i przejdź do Plik > Ustawienia > Kompilacja, wykonywanie, wdrażanie 

> Narzędzia do budowania > Gradle (Android Studio > Preferencje > Kompilacja, wykonywanie, 

wdrażanie > Narzędzia do budowania > Gradle na Macu). W sekcji Gradle JDK wybierz opcję Embedded 

JDK i kliknij przycisk OK.  

Domyślnie wersja językowa Java używana do skryptowania projektu jest oparta na compileSdkVersion, 

ponieważ różne wersje Androida obsługują różne wersje Java. Dlatego w razie potrzeby możesz 

zmienić tę domyślną wersję Java, dodając następujący blok CompileOptions {} do pliku build.Gradle:  

android { 

compileOptions { 

sourceCompatibility JavaVersion.VERSION\_1\_6 

targetCompatibility JavaVersion.VERSION\_1\_6 

} 

} 

Ustawienia proxy 

Serwery proxy można zdefiniować jako pośredniczące punkty łącza między klientami HTTP a serwerami 

sieciowymi, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności połączeń 

internetowych. W celu obsługi Android Studio za firewallem, konieczne jest ustawienie proxy 

odpowiedniego dla Android Studio IDE. Możesz użyć strony ustawień Android Studio IDE HTTP Proxy, 

aby skonfigurować ustawienia HTTP proxy dla Android Studio. Z paska menu przejdź do Plik > 

Ustawienia (w systemie MacOS kliknij Android Studio > Preferencje). W lewym okienku należy kliknąć 

Wygląd i zachowanie > Ustawienia systemu > Serwer proxy HTTP. Gdy pojawi się strona HTTP Proxy, 

wybierz opcję Automatyczne wykrywanie ustawień proxy, jeśli chcesz użyć adresu URL automatycznej 



konfiguracji proxy dla ustawień proxy, lub kliknij Ręczna konfiguracja proxy, aby móc samodzielnie 

wprowadzić każde z ustawień. Kliknij Zastosuj lub OK, aby zapisać zmiany.  

Wtyczka Androida do ustawień serwera proxy Gradle http 

Podczas uruchamiania wtyczki Androida z wiersza poleceń lub na komputerach, na których nie 

zainstalowano jeszcze Android Studio, uzyskaj dostęp do wtyczki Androida dla ustawień proxy Gradle 

za pomocą pliku kompilacji Gradle. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do ustawień serwera proxy HTTP 

specyficznych dla aplikacji, ustaw ustawienia proxy w pliku build.Gradle zgodnie z wymaganiami dla 

każdego modułu aplikacji. Jeśli chodzi o ustawienia proxy HTTP dla całego projektu, ustaw ustawienia 

proxy w pliku Gradle/Gradle.properties. Trzeba zrozumieć, że na wydajność Android Studio w systemie 

Windows mogą mieć wpływ różne okoliczności lub wkłady. Od teraz zobaczymy, jak można 

zoptymalizować ustawienia Android Studio, aby uzyskać jak najlepsze przewodnictwo w systemie 

Windows. Najłatwiejszą rzeczą, od której możesz zacząć, jest zminimalizowanie wpływu 

oprogramowania antywirusowego na szybkość kompilacji. Ogólnie rzecz biorąc, niektóre programy 

antywirusowe mają tendencję do zakłócania procesu kompilacji Android Studio, co powoduje, że 

kompilacje działają znacznie wolniej. Po uruchomieniu kompilacji w Android Studio Gradle kompiluje 

zasoby i kod źródłowy aplikacji, a następnie przechowuje skompilowane zasoby w pakiecie APK. Na 

tym etapie na komputerze tworzonych jest wiele plików. A jeśli oprogramowanie antywirusowe ma 

włączoną funkcję skanowania w czasie rzeczywistym, program antywirusowy może spowolnić proces 

kompilacji za każdym razem, gdy tworzony jest plik, podczas gdy program antywirusowy śledzi i skanuje 

ten plik. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć skanowanie w czasie rzeczywistym niektórych katalogów 

w oprogramowaniu antywirusowym. Aby jednak zapewnić ochronę komputera przed złośliwymi 

atakami, nie wolno całkowicie wyłączać skanowania w czasie rzeczywistym ani oprogramowania 

antywirusowego. Poniżej znajduje się lista domyślnych lokalizacji każdego katalogu Android Studio, 

który należy wykluczyć ze skanowania w czasie rzeczywistym:  

• Pamięć podręczna Gradle: %USERPROFILE%\.gradle 

• Projekty Android Studio: %USERPROFILE%\AndroidStudioProjects 

• Android SDK: %USERPROFILE%\AppData\Local\Android\SDK Pliki systemowe Android Studio:  

• Składnia: %LOCALAPPDATA%\Google\<produkt> 

<wersja> 

• Przykład: C:\Użytkownicy\NazwaUżytkownika\AppData\Local\Google\AndroidStudio4.1 

Jeśli napotkasz zasady grupy ograniczające liczbę katalogów, które możesz wykluczyć ze skanowania w 

czasie rzeczywistym na swoim komputerze, zawsze możesz przenieść swoje katalogi Android Studio do 

jednej z lokalizacji, które scentralizowane zasady grupy już wycinają. Tutaj zilustrowaliśmy, w jaki 

sposób można dostosować lokalizację każdego katalogu Android Studio, gdzie C:\WorkFolder to 

katalog, który jest już odrzucany przez zasady grupy:  

• W przypadku pamięci podręcznej Gradle: Zdefiniuj zmienną środowiskową GRADLE_USER_HOME, 

aby odwołać się do C:\WorkFolder\.gradle.  

• W przypadku projektów Android Studio: Przenieś lub wstaw nowe katalogi projektów do 

odpowiedniego podkatalogu C:\WorkFolder. Na przykład C:\WorkFolder\AndroidStudioProjects.  

• Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami dotyczącymi Android SDK: W Android Studio otwórz okno 

dialogowe Ustawienia (Preferencje w systemie MacOS), a następnie przejdź do opcji Wygląd i 



zachowanie > Ustawienia systemu > Android SDK. Zmień wartość lokalizacji Android SDK na 

C:\WorkFolder\AndroidSDK. Aby powstrzymać się od ponownego pobierania SDK, należy po prostu 

skopiować istniejący katalog SDK, domyślnie zlokalizowany w   

%USERPROFILE%\AppData\Local\Android\SDK, do nowej lokalizacji.  

• W przypadku plików systemowych Android Studio: Otwórz Android Studio, a następnie przejdź do 

Pomoc > Edytuj właściwości niestandardowe. Android Studio poprosi Cię o utworzenie pliku 

idea.properties, jeśli jeszcze go nie masz. Tutaj upewnij się, że wstawiasz następujący wiersz do pliku 

idea.properties:  

• idea.system.path=c:/workfolder/studio/cache/trunk-system 

KORZYSTANIE ZE SKRYPTÓW BUDOWANIA GRADLE 

Gradle to nazwa zautomatyzowanego zestawu narzędzi opartego na systemie Android, który 

umożliwia modyfikowanie i administrowanie sposobem tworzenia projektów za pomocą kombinacji 

różnych plików konfiguracyjnych. Obejmuje to określenie, w jaki sposób projekt ma być oskryptowany, 

jakie zależności muszą zostać wprowadzone, aby projekt został pomyślnie skompilowany i jak powinien 

wyglądać końcowy wynik procedury kompilacji. Główną zaletą Gradle jest możliwość dostosowania, 

którą oferuje do użytkownika. System Gradle pozycjonuje się jako samowystarczalne, oparte na 

wierszu poleceń ustawienie, które można włączyć do innych ustawień projektu za pomocą wtyczki. W 

przypadku Android Studio integracja z Gradle odbywa się za pośrednictwem aplikacji o podobnej 

nazwie Android Studio Plug-in. Chociaż wtyczka Android Studio zapewnia, że zadania Gradle są 

inicjowane i zarządzane z poziomu Android Studio, opakowanie wiersza poleceń Gradle może być nadal 

stosowane do uruchamiania projektów opartych na Android Studio na systemach, na których nie 

zainstalowano Android Studio. Zasady konfiguracji do rozpoczęcia projektu są regulowane przez pliki 

kompilacji Gradle, a skrypty oparte są na języku programowania Groovy. Gradle wnosi szereg 

wyjątkowych cech do tworzenia projektów aplikacji na Androida. Niektóre z głównych funkcji 

omówiono w kolejnych sekcjach.  

Rozsądne wartości domyślne 

Gradle opiera się na koncepcji zwanej konwencją ponad konfiguracją. Mówiąc najprościej, oznacza to, 

że Gradle ma z góry określoną liczbę rozsądnych domyślnych ustawień konfiguracji, które będą 

stosowane domyślnie, chyba że zostaną wyłączone przez ustawienia w plikach kompilacji. Oznacza to 

również, że kompilacje mogą być administrowane z minimalną konfiguracją dostosowaną przez 

programistę. Zmiany w plikach kompilacji są wymagane tylko wtedy, gdy konfiguracja domyślna nie 

spełnia wszystkich specyfikacji kompilacji. 

Zależności 

Kolejnym kluczowym elementem zapewniającym funkcjonalność Gradle są zależności. Na przykład 

moduł w projekcie Android Studio aktywuje ruch w celu załadowania innego modułu w projekcie. 

Pierwszy moduł jest zależny od drugiego modułu, ponieważ kompilacja aplikacji nie powiedzie się, jeśli 

drugiego modułu nie można znaleźć i uruchomić w czasie wykonywania. Tę zależność można 

zaobserwować w pliku kompilacji Gradle dla pierwszego modułu, tak że drugi moduł jest dołączony do 

kompilacji aplikacji, lub losowy błąd w przypadku, gdy nie można znaleźć lub zbudować drugiego 

modułu. Innymi przykładami zależności mogą być biblioteki i pliki JAR, na których projekt opiera się na 

kompilacji i uruchomieniu. Zazwyczaj zależności Gradle są klasyfikowane jako lokalne lub zdalne. 

Zależność lokalna oznacza element znajdujący się w lokalnym systemie plików komputera, na którym 

działa kompilacja. Z drugiej strony zależność zdalna odnosi się do elementu, który znajduje się na 



serwerze zdalnym (nazywanym również repozytorium). W większości przypadków zdalne zależności są 

obsługiwane w projektach Android Studio za pośrednictwem innego produktu do zarządzania 

projektami o nazwie Maven. W przypadku ustanowienia zdalnej zależności w pliku kompilacji Gradle 

przy użyciu składni Maven, zależność ta zostanie automatycznie pobrana ze zidentyfikowanego 

repozytorium i dodana do procesu kompilacji. Poniższa deklaracja zależności, na przykład, powoduje 

włączenie biblioteki AppCompat do projektu z repozytorium Google: Implementation 

„com.android.support:appcompat-v7:26.0.2”.  

Warianty kompilacji 

Oprócz wspomnianych wcześniej narzędzi, Gradle posiada również wsparcie dla wariantów kompilacji 

dla projektów Android Studio. Pozwala to na tworzenie wielu odmian aplikacji z jednego projektu. A 

ponieważ Android działa na wielu różnych urządzeniach obejmujących różne typy procesorów i 

rozmiary ekranu, ważne jest aby wybrać jak najwięcej typów i rozmiarów urządzeń, aby móc 

zbudowaćwiele różnych wariantów aplikacji (z interfejsem użytkownika dla telefonów jak również dla 

ekranów wielkości tabletów). Teraz, dzięki szerokiemu wykorzystaniu Gradle, jest to możliwe w 

Android Studio.  

Wpisy jawne 

Uznaje się za dopuszczalne, aby do każdego projektu Android Studio dołączony był plik 

AndroidManifest.xml zawierający dane konfiguracyjne dotyczące aplikacji. W plikach kompilacji Gradle 

można zdefiniować wiele wpisów manifestu, które są następnie automatycznie generowane w pliku 

manifestu podczas wykonywania projektu. Ta pojemność jest ściśle dodatkowa do funkcji wariantów 

kompilacji, umożliwiając różne modyfikowanie funkcji, takich jak numer wersji aplikacji, identyfikator 

aplikacji i informacje o wersji zestawu SDK dla każdej wersji kompilacji.  

Wsparcie ProGuard 

ProGuard to narzędzie dostarczane z Android Studio, które optymalizuje, łączy i kompiluje kod bajtowy 

Java, aby uczynić go bardziej produktywnym, ale jednocześnie trudniejszym do inżynierii wstecznej 

(metoda, dzięki której inni mogą zrozumieć sens aplikacji poprzez analiza skompilowanego kodu 

bajtowego Java). Pliki kompilacji Gradle umożliwiają określenie, czy funkcja ProGuard jest aktywowana 

w aplikacji podczas jej tworzenia. Gradle to system typu open source, który służy również do 

automatyzacji tworzenia, testowania i wdrażania projektów. Build.gradle to skrypty, w których możesz 

zoptymalizować zadania. Każdy projekt Androida potrzebuje gradle do generowania apk z plików .java 

i .xml w projekcie. Mówiąc najprościej, gradle pobiera wszystkie pliki źródłowe (java i XML), konwertuje 

je na pliki dex i kompresuje je wszystkie w jeden plik znany jako apk. Istnieją dwa typy skryptów 

build.gradle: build.gradle najwyższego poziomu i build.gradle na poziomie modułu. Najwyższego 

poziomu build.gradle znajduje się w głównym katalogu projektu, a jego głównym celem jest określenie, 

które konfiguracje kompilacji mają być zastosowane do wszystkich modułów w projekcie. Najwyższego 

poziomu build.gradle obsługuje następujące konfiguracje kompilacji:  

• Buildscript: używany do konfigurowania repozytoriów i zależności dla Gradle.  

• Zależności: Ten blok w buildscript jest używany do konfigurowania zależności, które Gradle musi 

zbudować podczas projektu.  

• Wszystkie projekty: jest to blok, w którym można modyfikować wtyczki i biblioteki innych firm. W 

przypadku świeżo tworzonych projektów Android Studio zawiera domyślnie JCenter i Google maven 

repozytorium.  



• Czyszczenie zadania(type:Delete): Służy do usuwania katalogu za każdym razem, gdy projekt jest 

aktywowany. W ten sposób projekt pozostaje czysty, gdy ktoś edytuje niektóre pliki konfiguracyjne, 

takie jak settings.gradle, które wymagają całkowicie czystego środowiska.  

build.gradle na poziomie modułu znajduje się w katalogu project/module projektu. W tym konkretnym 

skrypcie oceny definiuje się wszystkie zależności i weryfikowane są wersje SDK. Skrypt ma wiele funkcji 

w projekcie, w tym dodatkowe typy kompilacji i modyfikacje ustawień w głównym manifeście aplikacji 

lub pliku build.gradle najwyższego poziomu. build.gradle na poziomie modułu obsługuje następujące 

konfiguracje kompilacji 

• Android: Ten blok służy do konfigurowania konkretnych opcji kompilacji systemu 

Android.compileSdkVersion - służy do ustawiania poziomu interfejsu API aplikacji, aby aplikacja mogła 

korzystać z funkcji tego i niższego poziomu.  

• defaultConfig: applicationId - jest używany do identyfikacji unikalnego identyfikatora do 

publikowania app.  

minSdkVersion - definiuje minimalny poziom interfejsu API wymagany do uruchomienia application. 

targetSdkVersion - definiuje poziom interfejsu API używany do testowania app. 

versionCode - definiuje kod wersji aplikacji. Za każdym razem, gdy aplikacja będzie wymagać 

aktualizacji, kod wersji musi zostać zwiększony o 1 lub więcej.  

versionName - definiuje nazwę wersji aplikacji.  

• buildTypes(release): minifyEnabled - służy do włączania zmniejszania kodu dla wydania build.  

proguardFiles - służy do określania pliku ustawień projektu.  

Zależności - służy do określania zależności wymaganych do skompilowania projektu.  

Zarówno pliki najwyższego poziomu, jak i build.gradle na poziomie modułu powinny być postrzegane 

jako główne pliki skryptowe do automatyzacji zadań w projekcie android i wykorzystywane przez 

Gradle do generowania APK z plików źródłowych. A jeśli jesteś nowy w Gradle, oto kilka konfiguracji 

do zarządzania modułami projektu i ich źródłami 

Zmiana domyślnych konfiguracji zestawu źródeł 

Możliwe jest użycie bloku sourceSets w pliku build.gradle na poziomie modułu, aby zmienić miejsce, w 

którym Gradle odnosi się do zbierania plików dla każdego komponentu zestawu źródłowego. W 

przypadku projektów, które administrują wieloma modułami, przydatne może być zdefiniowanie 

właściwości na poziomie projektu i przydzielenie ich do wszystkich modułów. Możesz to również 

zrobić, dodając dodatkowe właściwości do bloku ext w pliku build.gradle najwyższego poziomu.  

Zarządzanie bibliotekami i zależnościami 

Ponadto Gradle ma również solidny mechanizm zarządzania zależnościami, niezależnie od tego, czy są 

to zdalne biblioteki, czy lokalne moduły biblioteczne. Jeśli chcesz ustalić zależność tylko dla 

określonego zestawu źródłowego wariantów kompilacji lub testowego zestawu źródłowego, po prostu 

upewnij się, że nazwa konfiguracji zależności jest pisana wielkimi literami i poprzedza ją nazwą 

wariantu kompilacji lub testowego zestawu źródłowego.  

Tworzenie różnych wersji Twojej aplikacji 



Gradle i wtyczka Androida pozwalają tworzyć różne wersje aplikacji z jednego modułu, konfigurując 

warianty kompilacji. Dzięki wtyczce do systemu Android możesz uruchomić wiele pakietów APK, które 

są przeznaczone dla każdego interfejsu binarnego aplikacji (ABI) lub gęstości ekranu, i skorzystać z 

obsługi wielu pakietów APK w Google Play. Jeśli jednak chcesz utworzyć oddzielne pakiety APK dla 

różnych gęstości ekranu, dodaj blok android.splits.density do pliku build.Gradle modułu. Aby utworzyć 

oddzielne pakiety APK dla każdego ABI, musisz dodać blok android.splits.abi do pliku build.Gradle 

modułu. Domyślnie, gdy Gradle uruchamia pakiety APK dla Twojego projektu, każdy plik APK ma te 

same informacje o wersji, co w pliku build.gradle na poziomie modułu. Ponieważ Sklep Google Play nie 

zezwala na wiele pakietów APK dla tej samej aplikacji, które mają te same informacje o wersji, przed 

przesłaniem go do Sklepu Play musisz upewnić się, że każdy plik APK ma swój unikalny kod wersji. 

Możesz to zrobić za pomocą niestandardowej logiki kompilacji, która dystrybuuje inny kod wersji do 

każdego pakietu APK w czasie kompilacji.  

Konfigurowanie ustawień manifestu oprzyrządowania 

Gdy Gradle tworzy testowy pakiet APK, automatycznie konfiguruje plik AndroidManifest.xml i 

konfiguruje go z węzłem < Instrumentation >. Istnieje możliwość zmiany niektórych ustawień tego 

węzła przez wygenerowanie innego pliku manifestu w testowym zestawie źródeł lub skonfigurowanie 

pliku build.gradle na poziomie modułu. Pierwotnie wszystkie testy były uruchamiane względem typu 

kompilacji debugowania. Możesz zmienić to na inny typ kompilacji, dodając właściwość testBuildType 

w pliku build.gradle na poziomie modułu. Aby to zilustrować, jeśli chcesz przeprowadzić testy dla typu 

kompilacji „produkcyjnej”, zmodyfikuj plik w następujący sposób:  

android { 

… 

testBuildType "production" 

} 

Konfigurowanie opcji testu Gradle 

Jeśli chcesz określić, które konkretnie opcje zmieniają sposób uruchamiania przez Gradle wszystkich 

twoich testów, skonfiguruj blok testOptions w module build.gradle. Ponadto możesz również 

skorzystać z poniższych konfiguracji, aby przyspieszyć pełne i przyrostowe kompilacje.  

Shrink Your Code: Android Studio używa narzędzia R8, które konwertuje nasz kod bajtowy Java na 

zoptymalizowany kod dex. Przechodzi przez całą aplikację i optymalizuje nieużywane klasy i metody. 

Działa w czasie kompilacji i zmniejsza rozmiar kompilacji, aby była bardziej solidna. W przypadku 

nowych projektów Android Studio używa domyślnego pliku ustawień (proguard-android.txt) z folderu 

narzędzi/proguard/folderu Android SDK. Tak więc, jeśli potrzebujesz większego zmniejszenia kodu niż 

zapewnia R8, spróbuj zmodyfikować plik proguard-android-optimize.txt:  

android {  

buildTypes {  

release { 

minifyEnabled true  

proguardFiles getDefaultProguardFile  

('proguard-android-optimize.txt'),  



'proguard-rules.pro'  

}  

}  

… 

Podpisz swoją aplikację : mimo że Android Studio zapewnia prostą ścieżkę do konfiguracji 

podpisywania dla kompilacji wydania z poziomu interfejsu użytkownika, możesz również ręcznie 

edytować blok signingConfigs w pliku build.gradle modułu. Wszystkie konfiguracje podpisywania są 

zwykle przechowywane jako zwykły tekst w pliku build.gradle modułu. Jeśli więc pracujesz z zespołem 

lub projektem open source, możesz przenieść informacje, które mogą być poufne z plików kompilacji, 

postępując w następujący sposób: Najpierw utwórz plik o nazwie keystore.properties w katalogu 

głównym swojego projekt i zawierać następujące informacje:  

storePassword=myStorePassword 

keyPassword=myKeyPassword4  

keyAlias=myKeyAlias 

storeFile=myStoreFileLocation 

Second, in your build.gradle file, you need to load the keystore.properties file in the following manner 

(this has to be before the android block):  

//Creates a variable called keystorePropertiesFile, and initializes it to the 

//keystore.properties file.  

def keystorePropertiesFile = rootProject 

.file("keystore.properties") 

//Initializes a new Properties() object called keystoreProperties.  

def keystoreProperties = new Properties() 

//Loads the keystore.properties file into the keystoreProperties object.  

keystoreProperties.load(new FileInputStream 

(keystorePropertiesFile))  

android { 

… 

} 

Gdy skończysz, po prostu wprowadź informacje o podpisie przechowywane w obiekcie 

keystoreProperties:  

android { 

signingConfigs { 

config { 



keystoreProperties ['keyAlias'] keyPassword keystoreProperties ['keyPassword'] storeFile 

file(keystoreProperties ['storeFile']) storePassword keystoreProperties ['storePassword']  

}  

}  

... 

Na koniec kliknij Synchronizuj teraz na pasku powiadomień.  

Uprość tworzenie aplikacji Aby uprościć tworzenie aplikacji, zaleca się współdzielenie 

niestandardowych pól i wartości zasobów z kodem aplikacji. Dlatego w czasie kompilacji Gradle 

generuje klasę BuildConfig, dzięki czemu kod aplikacji może potencjalnie sprawdzić wszystkie dane 

dotyczące bieżącej kompilacji. W tym miejscu możesz również wstawić niestandardowe pola do klasy 

BuildConfig z pliku konfiguracyjnego kompilacji Gradle za pomocą metody buildConfigField() i uzyskać 

dostęp do tych wartości w kodzie wykonawczym aplikacji. Podobnie, możesz również uwzględnić 

wartości zasobów aplikacji za pomocą resValue().Share Właściwości z Manifestem W kilku przypadkach 

może być konieczne zadeklarowanie tej samej właściwości zarówno w manifeście, jak i w kodzie (na 

przykład podczas deklarowania uprawnień dla FileProvider ). Zamiast aktualizować tę samą właściwość 

w wielu lokalizacjach w celu odzwierciedlenia zmiany, możesz zidentyfikować pojedynczą właściwość 

w pliku build.gradle modułu, aby udostępnić ją zarówno w manifeście, jak i w kodzie. Domyślnie każdy 

projekt Android Studio zawiera narzędzie Gradle wrapper w celu autoryzacji zadań Gradle, które mają 

być żądane z wiersza poleceń. To narzędzie znajduje się w katalogu głównym każdego folderu projektu. 

Mimo że to opakowanie jest wykonywalne w systemach Windows, nadal musi mieć włączone 

uprawnienia w systemach Linux i MacOS, zanim będzie można z niego korzystać. Aby włączyć takie 

uprawnienie, musisz uzyskać dostęp do okna terminala i zmienić katalog na folder projektu, dla którego 

potrzebne jest opakowanie, i wykonać następujące polecenie:  

chmod +x gradlew 

Gdy plik ma uprawnienia do wykonywania, lokalizacja pliku będzie musiała być uwzględniona w 

zmiennej środowiskowej $PATH lub nazwa poprzedzona ./ w celu uruchomienia. Na przykład: zadania 

./gradlew. Ogólnie rzecz biorąc, Gradle traktuje tworzenie projektów w kategoriach wielu różnych 

zadań. Pełną listę zadań dostępnych dla bieżącego projektu można pobrać, aktywując następujące 

polecenie z katalogu projektu (upewnij się, że poprzedziłeś polecenie przedrostkiem ./, jeśli działa w 

systemie MacOS lub Linux): zadania gradlew. Aby zbudować wersję debugową projektu odpowiednią 

do testowania urządzeń lub emulatorów, należy zastosować opcję assembleDebug: gradlew 

assembleDebug. Alternatywnie, aby zbudować wersję wydania aplikacji, możesz wstawić: gradlew 

assembleRelease. W większości Android Studio jest w stanie w pełni zarządzać kompilacjami aplikacji 

w tle bez jakiejkolwiek interwencji ze strony programisty. Ten proces kompilacji działa przy użyciu 

systemu Gradle, który jest przeznaczony do przeglądania sposobów kompilowania projektów w celu 

skonfigurowania ich za pomocą zestawu plików konfiguracji kompilacji. I chociaż standardowe 

zachowanie Gradle jest wystarczające dla wielu podstawowych wymagań dotyczących budowania 

projektu, to w przypadku bardziej skomplikowanych projektów potrzeba modyfikacji procesu 

budowania jest nieunikniona. 

PRACA Z PROJEKTAMI 

Projekt w Android Studio zawiera wszystko, co definiuje Twój obszar roboczy dla aplikacji; obejmuje to 

kod źródłowy, zasoby, kod testowy i konfiguracje kompilacji. Kiedy zaczynasz nowy projekt, Android 

Studio tworzy niezbędną kompozycję dla wszystkich twoich plików i czyni je widocznymi w oknie 



projektu (poprzez View > Tool Windows > Project). Ta strona zwykle zawiera cały przegląd kluczowych 

komponentów w twoim projekcie.  

Moduły 

Jednym z kluczowych elementów projektu jest moduł. Oznacza zbiór plików źródłowych i ustawień 

kompilacji, które pozwalają podzielić projekt na oddzielne jednostki wykonania. Twój projekt może 

mieć jeden lub wiele modułów, a jeden moduł może używać innego modułu jako zależności. Niemniej 

jednak możesz mieć pewność, że każdy moduł może być niezależnie budowany, testowany i 

debugowany. Dodatkowe moduły są często używane do tworzenia różnych bibliotek kodu w ramach 

projektu lub jeśli potrzebujesz wielu zestawów kodu i zasobów dla różnych typów urządzeń, takich jak 

telefony i urządzenia do noszenia, ale jednocześnie upewnij się, że wszystkie pliki są objęte zakresem 

ten sam projekt i udostępnij jakiś kod. Możesz dodać nowy moduł do swojego projektu, klikając Plik > 

Nowy > Nowy moduł. Android Studio ma kilka innych odrębnych typów modułów:  

Moduł aplikacji na Androida 

Działa jako kontener dla kodu źródłowego aplikacji, plików zasobów i ustawień na poziomie aplikacji, 

takich jak plik kompilacji na poziomie modułu i plik manifestu Androida. Podczas tworzenia nowego 

projektu domyślna nazwa modułu to „app”. W oknie Utwórz nowy moduł Android Studio ma do 

wyboru następujące typy modułów aplikacji:  

• Moduł telefonu i tabletu 

• Wear OS Moduł 

• Moduł Android TV 

• Moduł Glass 

Każdy z nich przechowuje pliki kluczy i szablony kodów, które są odpowiednie dla odpowiedniej 

aplikacji lub typu urządzenia.  

Moduł funkcji 

Ten typ modułu reprezentuje zmodularyzowaną funkcję Twojej aplikacji, która jest ściśle powiązana z 

dostarczaniem funkcji Play. Na przykład, dzięki modułom funkcji, możesz zapewnić użytkownikom 

określone funkcje na żądanie lub natychmiastowe doświadczenia w Google Play Instant.  

Moduł biblioteczny 

Zapewnia lokalizację kodu wielokrotnego użytku, który można zastosować jako zależność w innych 

modułach aplikacji lub użyć z innymi projektami. Sądząc ściśle ze struktury, moduł biblioteki bardzo 

przypomina moduł aplikacji, jednak po zbudowaniu daje plik archiwum kodu zamiast APK, więc nie 

można go zainstalować na urządzeniu. W oknie Create New Module Android Studio prezentuje 

następujące moduły biblioteczne:  

• Biblioteka systemu Android: ten typ biblioteki może zawierać wszystkie typy plików obsługiwane w 

projekcie systemu Android, w tym kod źródłowy, zasoby i pliki manifestu. Wynikiem końcowym jest 

plik Android Archive (AAR), który można dołączyć jako zależność dla modułów aplikacji systemu 

Android.  

• Biblioteka Java: Ten typ biblioteki może przechowywać tylko pliki źródłowe Java. Wynikiem 

kompilacji jest plik JAR, który można dołączyć jako zależność dla modułów aplikacji systemu Android 

lub innych projektów Java.  



Moduł Google Cloud 

Moduł Google Cloud to idealny kontener na kod backendu Google Cloud. Ten moduł zawiera 

wymagany kod i zależności dla backendu Java App Engine, który używa prostego protokołu HTTP, Cloud 

Endpoints i Cloud Messaging do łączenia się z Twoją aplikacją. Dzięki temu możesz rozwijać swój 

backend, aby świadczyć usługi w chmurze dla swojej aplikacji. Zastosowanie Android Studio do 

tworzenia i zarządzania modułem Google Cloud pozwala regulować kod aplikacji i kod zaplecza w tym 

samym projekcie. Możesz także uruchamiać i testować swój kod zaplecza lokalnie, a także wdrażać 

moduł Google Cloud za pośrednictwem Android Studio. Uważa się za normę postrzeganie modułów 

jako podprojektów, ponieważ Gradle odnosi się do modułów jako projektów. Na przykład, gdy tworzysz 

moduł biblioteki i chcesz go dodać jako zależność do modułu aplikacji Android, powinieneś 

zadeklarować go jako projekt implementacji w następujący sposób:  

dependencies { 

implementation project 

(':my-library-module')  

} 

Pliki projektu 

Domyślnie Android Studio przechowuje pliki projektu w widoku Androida. Jednak ten widok nie 

odzwierciedla rzeczywistej struktury plików na dysku, ale jest po prostu zorganizowany według 

modułów i typów plików, aby umożliwić nawigację między kluczowymi plikami źródłowymi projektu 

lub usunąć niektóre pliki lub katalogi, które nie są często używane. Niektóre zmiany strukturalne w 

porównaniu do struktury na dysku obejmują:  

• Możesz przeglądać wszystkie pliki konfiguracyjne związane z kompilacją projektu w grupie 

najwyższego poziomu Gradle Script.  

• Możesz zobaczyć wszystkie pliki manifestu dla każdego modułu w grupie na poziomie modułu (jeśli 

masz różne pliki manifestu dla różnych produktów i typów kompilacji).  

• Możesz uzyskać dostęp do wszystkich alternatywnych plików zasobów w jednej grupie, zamiast w 

osobnych folderach na kwalifikator zasobów. Na przykład wszystkie wersje gęstości ikony programu 

uruchamiającego były widoczne obok siebie.  

Aby przejrzeć rzeczywistą strukturę plików projektu, w tym wszystkie pliki ukryte w widoku Androida, 

wybierz Projekt z listy rozwijanej u góry okna Projekt. Po kliknięciu Projekt będziesz mógł uzyskać 

dostęp do najważniejszych plików i katalogów w następujący sposób:  

• build/: Zawiera dane wyjściowe kompilacji.  

• libs/: Zawiera prywatne biblioteki.  

• src/: Zawiera cały kod i pliki zasobów modułu.  

• androidTest/: zawiera kod do testów oprzyrządowania uruchamianych na urządzeniu z systemem 

Android.  

• main/: Zawiera „główne” pliki zestawu źródłowego: Kod i zasoby Androida współdzielone przez 

wszystkie warianty kompilacji (pliki innych wariantów kompilacji znajdują się w katalogach 

równorzędnych, takich jak src/debug/ dla typu kompilacji debug).  



• AndroidManifest.xml: opisuje charakter aplikacji i każdy z jej składników.  

• java/: Zawiera źródła kodu Java.  

• jni/: Zawiera kod natywny korzystający z interfejsu Java Native Interface (JNI).  

• gen/: Zawiera pliki Java wygenerowane przez Android Studio, takie jak plik R.java i interfejsy 

utworzone z plików języka definicji interfejsu Androida (AIDL).  

• res/: Zawiera zasoby aplikacji, takie jak pliki do rysowania, pliki układu i ciągi interfejsu użytkownika.  

• asset/: Zawiera plik, który powinien zostać skompilowany do pliku .apk bez zmian. Możesz poruszać 

się po tym katalogu w taki sam sposób, jak w typowym systemie plików, używając jednolitych 

identyfikatorów zasobów (URI) i czytać pliki jako strumień bajtów za pomocą AssetManager. Na 

przykład jest to dobra lokalizacja dla tekstur i danych gry.  

• test/: zawiera kod do testów lokalnych uruchamianych na maszynie JVM hosta.  

• build.gradle (moduł): Definiuje konfiguracje kompilacji specyficzne dla modułu.  

• build.gradle (projekt): Definiuje konfigurację kompilacji, która ma zastosowanie do wszystkich 

modułów. Ten plik jest integralną częścią projektu, więc powinieneś mieć nad nim kontrolę nad 

wszystkimi pozostałymi kodami źródłowymi.  

Ustawienia struktury projektu 

Aby zmienić różne ustawienia projektu Android Studio, otwórz okno dialogowe Struktura projektu, 

klikając Plik > Struktura projektu. Posiada następujące główne sekcje:  

• Lokalizacja SDK: Ustawia lokalizację JDK, Android SDK i Android NDK, których używa Twój projekt.  

• Projekt: koordynuje wersję dla Gradle i wtyczkę Android dla Gradle oraz nazwę lokalizacji 

repozytorium.  

• Moduły: pozwalają edytować konfiguracje kompilacji specyficzne dla modułu, w tym docelowy i 

minimalny zestaw SDK, sygnaturę aplikacji i zależności bibliotek. Sekcja Ustawienia modułów 

umożliwia zmianę opcji konfiguracyjnych dla każdego modułu projektu. Strona ustawień każdego 

modułu składa się z następujących zakładek:  

- Właściwości: Określa wersje zestawu SDK i narzędzi do kompilacji, które mają być używane podczas 

kompilowania modułu.  

- Podpisywanie: identyfikuje certyfikat, którego należy użyć do podpisania pakietu APK.  

- Charakterystyczne cechy: umożliwia tworzenie wielu wariantów kompilacji, w których każda cecha  

określa zestaw ustawień konfiguracyjnych, takich jak minimalna i docelowa wersja SDK modułu oraz 

kod i nazwa wersji. Na przykład możesz zdefiniować jedną cechę, który ma minimum SDK 15 i docelowy 

SDK 21, a inna cecha ma minimum 19 i docelowy SDK 23.  

- Typy kompilacji: Pozwala tworzyć i modyfikować konfiguracje kompilacji. Domyślnie każdy moduł ma 

typy kompilacji debugowania i wydania, ale w razie potrzeby można zdefiniować więcej.  

- Zależności: Wyświetla listę zależności biblioteki, pliku i modułu dla tego modułu. W tej sekcji możesz 

dodawać, modyfikować i usuwać zależności.  



Teraz spróbujmy przejść przez tworzenie nowego projektu Androida za pomocą Android Studio. 

Procedura jest dość prosta i wymaga wykonania następujących prostych kroków. Po zainstalowaniu 

najnowszej wersji Android Studio w oknie Witamy w Android Studio kliknij Utwórz nowy projekt. Jeśli 

masz już otwarty projekt, wybierz Nowy projekt. W oknie Wybierz szablon projektu wybierz Puste 

działanie i kliknij Dalej. Jeśli chcesz umieścić projekt w innym folderze, zmień jego lokalizację Zapisz. 

Wybierz Java lub Kotlin z menu rozwijanego Język i w polu Minimalny pakiet SDK wybierz najniższą 

wersję Androida, jaką ma obsługiwać Twoja aplikacja. Będziesz także mieć dostęp do linku Pomóż mi 

wybrać w oknie dialogowym Dystrybucja platformy Android. To okno dialogowe zawiera informacje o 

różnych wersjach Androida, które są dystrybuowane na urządzenia. Kluczową kwestią do rozważenia 

jest odsetek urządzeń z Androidem, które musisz obsługiwać, a także ilość pracy, aby utrzymać 

aplikację na każdej z różnych wersji, na których działają te urządzenia. Na przykład, jeśli zdecydujesz 

się na zapewnienie kompatybilności swojej aplikacji z wieloma różnymi wersjami Androida, zwiększysz 

wysiłek wymagany do zachowania zgodności między najstarszą a najnowszą wersją. Jeśli Twoja 

aplikacja wymaga standardowej obsługi starszych bibliotek, zaznacz pole wyboru Użyj starszych 

bibliotek android.support. Pozostałe opcje pozostaw bez zmian i kliknij Zakończ. Po pewnym czasie 

przetwarzania pojawi się główne okno Android Studio, w którym możesz poświęcić chwilę na 

przejrzenie najważniejszych plików. Tutaj upewnij się, że okno projektu jest otwarte, a widok Androida 

jest wybrany z listy rozwijanej u góry tego okna. W tym momencie powinieneś być w stanie zobaczyć 

następujące pliki:  

app > java > com.example.myfirstapp > MainActivity 

To jest główny plik aktywności. Zawiera punkt wejścia dla Twojej aplikacji. System automatycznie 

uruchamia instancję tego działania i ładuje jego układ podczas tworzenia i uruchamiania aplikacji.  

app > res > layout > activity_main.xml 

Ten plik XML definiuje układ interfejsu użytkownika działania. Zawiera standardowy element TextView 

z tekstem „Hello, World!”  

app > manifests > AndroidManifest.xml 

Ten plik manifestu określa podstawowe cechy aplikacji i definiuje każdy z jej elementów.  

Gradle Scripts > build.gradle 

Istnieją dwa pliki o tej nazwie: jeden dla projektu „Project: My_First_App” i jeden dla modułu aplikacji 

„Module: My_First_App.app”. Każdy moduł ma swój własny plik build.gradle, ale zasadniczo możesz 

użyć pliku build.Gradle każdego modułu, aby regulować sposób, w jaki wtyczka Gradle buduje Twoją 

aplikację. 

Wybór Twojego projektu 

Jeśli nie masz jeszcze otwartego projektu, Android Studio wyświetla ekran powitalny, na którym 

możesz otworzyć nowy projekt, klikając Uruchom nowy projekt Android Studio. Następnie należy 

postępować zgodnie z kreatorem Utwórz nowy projekt, który pozwala wybrać typ projektu, który 

chcesz utworzyć, i wypełnić go kodem oraz zasobami, aby rozpocząć. Na ekranie Wybierz projekt, który 

pojawia się wraz z kreatorem, możesz wybrać typ projektu, który chcesz utworzyć, z kategorii 

wymiarów urządzenia, które są prezentowane jako zakładki w górnej części kreatora. Na pierwszym 

ekranie kreatora wybierz typ projektu, który chcesz utworzyć. Wybierając typ projektu, który chcesz 

utworzyć, Android Studio może dołączyć przykładowy kod i zasoby, które poprowadzą Cię dalej. Po 

podjęciu decyzji po prostu kliknij Dalej.  



Konfiguracja Twojego projektu 

Następnym krokiem byłoby skonfigurowanie niektórych ustawień i utworzenie nowego projektu. 

Konfiguracja nowego projektu wymaga tylko kilku ustawień. Upewnij się, że podałeś nazwę swojego 

projektu oraz nazwę pakietu. Domyślnie ta nazwa pakietu staje się również identyfikatorem Twojej 

aplikacji, który zawsze możesz zmienić później. Musisz również określić lokalizację Zapisz, w której 

musisz lokalnie umieścić swój projekt. Ponadto wybierz język, który chcesz zastosować w Android 

Studio podczas tworzenia przykładowego kodu dla nowego projektu. Pamiętaj jednak, że nie jesteś 

ograniczony do używania tylko tego języka tworząc projekt. Następnie wybierz Minimalny poziom 

interfejsu API, który ma obsługiwać Twoja aplikacja. Po wybraniu niższego poziomu interfejsu API 

Twoja aplikacja może polegać na mniejszej liczbie nowoczesnych interfejsów API systemu Android. 

Jednak większy odsetek urządzeń z Androidem może uruchomić Twoją aplikację. Odwrotna sytuacja 

jest również prawdą przy wyborze wyższego poziomu API. Jeśli chcesz, aby Twój projekt domyślnie 

korzystał z bibliotek AndroidX, które oznaczają ulepszoną wersję bibliotek Android Support, zaznacz 

pole obok pozycji Użyj AndroidX. Kiedy będziesz gotowy do stworzenia swojego projektu, po prostu 

kliknij Zakończ. Android Studio może stworzyć Twój nowy projekt przy użyciu tylko podstawowego 

kodu i minimalnych zasobów. Jeśli jednak później zdecydujesz się dodać obsługę innego współczynnika 

kształtu urządzenia, możesz później dołączyć moduł do swojego projektu. A jeśli chcesz udostępniać 

kod i zasoby między modułami, możesz to zrobić, ustanawiając bibliotekę Androida. 

Importuj istniejący projekt 

Aby zaimportować istniejący, lokalny projekt do Android Studio, wykonaj następujące czynności: 

Przejdź do Plik i kliknij Importuj projekt. W wyświetlonym oknie przejdź do katalogu głównego 

projektu, który chcesz zaimportować i kliknij OK. Android Studio następnie uruchamia projekt w 

nowym oknie IDE i indeksuje jego zawartość. Jeśli importujesz projekt z kontroli wersji, użyj opcji 

Projekt z menu Kontrola wersji.  

Konfiguracja kompilacji modułu funkcji 

Kiedy tworzysz nowy moduł funkcji za pomocą Android Studio, IDE stosuje następującą wtyczkę Gradle 

do pliku build.Gradle modułu: Zastosuj wtyczkę: „com.android.dynamic-feature”. Większość 

właściwości dostępnych dla standardowej wtyczki aplikacji jest również dostępna dla Twojego modułu 

funkcji. Istnieją jednak pewne właściwości, których nie zaleca się uwzględniać w konfiguracji kompilacji 

modułu funkcji. Ponieważ każdy moduł funkcji zależy od modułu podstawowego, dziedziczy również 

pewne konfiguracje. Dlatego powinieneś pominąć następujące elementy w pliku build.gradle modułu 

funkcji:  

• Właściwość minifyEnabled: Możesz aktywować zmniejszanie kodu dla całego projektu aplikacji tylko 

z konfiguracji kompilacji modułu podstawowego. Dlatego warto pominąć tę właściwość w modułach 

funkcji. Możesz jednak dodać określone reguły ProGuard dla każdego modułu funkcji.  

• Konfiguracje podpisywania: Pakiety aplikacji są podpisywane przy użyciu konfiguracji podpisywania 

określonych na początku w module podstawowym.  

• versionCode i versionName: podczas tworzenia pakietu aplikacji Gradle używa informacji o wersji 

aplikacji udostępnianych przez moduł podstawowy. Dlatego nie ma potrzeby podawania dodatkowych 

szczegółów przy użyciu tych właściwości.  

Nawiąż relację z modułem podstawowym 



Gdy Android Studio zarządza modułem funkcji, upewnia się, że jest on widoczny dla modułu 

podstawowego, dodając właściwość android.dynamicFeatures do pliku build.gradle modułu 

podstawowego, jak pokazano poniżej:  

//W pliku build.Gradle modułu podstawowego.  

android { 

… 

//Określa moduły funkcji, które są zależne od 

//tego modułu podstawowego.  

dynamicFeatures = [":dynamic_feature", ":dynamic_feature2"] 

} 

Ponadto Android Studio zawiera również moduł podstawowy jako zależność modułu funkcji w 

następujący sposób:  

//W pliku build.Gradle modułu funkcji:  

… 

dependencies { 

… 

//Deklaruje zależność od modułu podstawowego „:app”.  

implementation project(':app')  

} 

Określ dodatkowe zasady ProGuard 

Chociaż tylko konfiguracja kompilacji modułu podstawowego może autoryzować i regulować 

zmniejszanie kodu dla projektu aplikacji, możesz ustawić niestandardowe reguły ProGuard dla każdego 

modułu funkcji przy użyciu właściwości proguardFiles, jak pokazano tutaj:  

android.buildTypes { 

release { 

// You must use the following property to specify additional ProGuard 

// rules for feature modules.  

proguardFiles 'proguard-rules-dynamic-features.pro' 

} 

} 

Należy pamiętać, że te reguły ProGuard są łączone z regułami z innych modułów (w tym modułu 

podstawowego) w czasie kompilacji. Oznacza to, że chociaż każdy moduł funkcji może definiować nowy 

zestaw reguł, reguły te dotyczą wszystkich modułów w projekcie aplikacji.  

Wdróż swoją aplikację 



Podczas konfigurowania aplikacji z różną obsługą modułów funkcji możliwe jest również wdrożenie jej 

na podłączonym urządzeniu, tak jak zwykle, klikając funkcję Uruchom na pasku menu. Jednak w 

przypadku, gdy projekt aplikacji zawiera jeden lub więcej modułów funkcji, możesz wybrać, które 

funkcje dodać podczas wdrażania aplikacji, modyfikując istniejącą konfigurację 

uruchamiania/debugowania w następujący sposób: Przejdź do opcji Uruchom > Edytuj konfiguracje z 

paska menu i przejrzyj opcję Uruchom/ Okno dialogowe konfiguracji debugowania na lewym panelu, 

aby wybrać żądaną konfigurację aplikacji na Androida. W obszarze Funkcje dynamiczne do wdrożenia 

na karcie Ogólne przejdź przez pole obok każdego modułu funkcji, który chcesz uwzględnić podczas 

wdrażania aplikacji. Gdy już się zdecydujesz, po prostu kliknij OK. Jednocześnie Android Studio 

zazwyczaj nie wdraża Twojej aplikacji przy użyciu pakietów aplikacji do wdrażania aplikacji. Zamiast 

tego IDE tworzy i instaluje na Twoim urządzeniu pakiety APK zoptymalizowane pod kątem szybkości 

wdrażania, a nie rozmiaru APK. 

Użyj modułów funkcji do niestandardowej dostawy 

Wielką zaletą modułów funkcji jest możliwość dostosowania sposobu i czasu pobierania różnych 

funkcji aplikacji na urządzenia z systemem Android 5.0 (poziom API 21) lub nowszym. Na przykład, aby 

zmniejszyć początkowy rozmiar pobieranej aplikacji, możesz zmodyfikować niektóre funkcje, aby były 

pobierane w razie potrzeby na żądanie lub tylko przez urządzenia, które obsługują określone funkcje, 

takie jak możliwość robienia zdjęć lub obsługują cechy rzeczywistości rozszerzonej. Nawet jeśli 

domyślnie otrzymujesz wysoce zoptymalizowane pliki do pobrania, gdy przesyłasz swoją aplikację jako 

pakiet aplikacji, bardziej ulepszone i odpowiednie opcje dostarczania funkcji wymagają większej 

konfiguracji i modularyzacji funkcji aplikacji za pomocą modułów funkcji. Oznacza to, że moduły funkcji 

stanowią cegiełki do tworzenia funkcji modułowych, które można później skonfigurować, aby można 

było je pobrać w razie potrzeby. Weźmy aplikację, z której chcesz, aby Twoi użytkownicy kupowali i 

sprzedawali towary na rynku online. Dzięki modułom funkcji możesz skutecznie zmodularyzować każdą 

z następujących funkcji aplikacji w osobne moduły funkcji:  

•Logowanie i tworzenie konta 

•Przeglądanie rynku 

•Wystawienie przedmiotu na sprzedaż 

•Przetwarzanie płatności 

Tworzenie identyfikatora URI dla zasobu 

Czasami może być potrzebny dostęp do zasobu przechowywanego w module funkcji. Najłatwiej to 

zrobić za pomocą identyfikatora URI przy użyciu Uri.Builder(): 

val uri = Uri.Builder() 

.scheme(ContentResolver.SCHEME_ANDROID_RESOURCE)  

.authority(context.getPackageName()) // Look up the resources in the application with its splits loaded 

.appendPath(resources.getResourceTypeName(resId))  

.appendPath(String.format("%s:%s", 

resources.getResourcePackageName(resId), // Look up the dynamic resource in the split namespace.  

resources.getResourceEntryName(resId)  



))  

.build() 

Każdy segment tej ścieżki do zasobu jest tworzony w czasie wykonywania, co zapewnia utworzenie 

właściwej przestrzeni nazw po załadowaniu podzielonych pakietów APK. Jako przykład sposobu 

generowania identyfikatora URI załóżmy, że masz aplikację i moduły funkcji o następujących nazwach: 

•Nazwa pakietu aplikacji: com.example.my_app_package 

•Nazwa pakietu zasobów funkcji: com.example.my_app_package.my_dynamic_feature 

Jeśli identyfikator resId w kodzie fragment powyżej odnosi się do surowego zasobu pliku o nazwie 

„moje_wideo” w module funkcji, a powyższy kod Uri.Builder() spowoduje następujący wynik: 

android.resource://com.example.my_app_package/raw/com.example.my_app_package.my_dynami

c_feature:my_videoTen identyfikator URI może być następnie wykorzystany przez aplikację w celu 

uzyskania dostępu do zasobów modułu funkcji. Aby zweryfikować ścieżki w identyfikatorze URI, 

możesz użyć narzędzia APK Analyzer do śledzenia pliku APK modułu funkcji i określenia nazwy pakietu 

lub użyć narzędzia APK Analyzer do sprawdzenia nazwy pakietu w skompilowanym pliku zasobów.  

Uwagi dotyczące modułów funkcji 

Korzystając z modułów funkcji, można znacznie poprawić szybkość kompilacji i prędkość projektowania 

oraz znacznie dostosować dostarczanie funkcji aplikacji, aby zmniejszyć jej rozmiar. Ale jednocześnie 

istnieją pewne ograniczenia i ograniczenia, o których należy pamiętać podczas korzystania z modułów 

funkcji: 

• Zainstalowanie 50 lub więcej modułów funkcji na jednym urządzeniu, poprzez dostawę warunkową 

lub na żądanie, może spowodować poważne awarie operacyjne. Moduły czasu instalacji, które nie są 

traktowane jako wymienne, są automatycznie dołączane do modułu podstawowego i liczą się tylko 

jako jeden moduł funkcji na każdym urządzeniu. 

• - Upewnij się, że liczba modułów, które modyfikujesz jako wymienne w celu dostarczenia w czasie 

instalacji, została ograniczona do dziesięciu. W przeciwnym razie czas pobierania i instalacji aplikacji 

może gwałtownie wzrosnąć. 

• Należy pamiętać, że tylko urządzenia z systemem Android 5.0 (poziom API 21) lub nowszym obsługują 

pobieranie i instalowanie funkcji na żądanie. 

• Moduły funkcji nie powinny oznaczać działań w swoim manifeście z ustawieniem android:exported 

na true. Dzieje się tak głównie dlatego, że nie ma gwarancji, że urządzenie pobrało moduł funkcji, gdy 

inna aplikacja spróbuje uruchomić aktywność. Oznacza to, że Twoja aplikacja powinna sprawdzić, czy 

funkcja została pobrana, zanim spróbuje uzyskać dostęp do jej kodu i zasobów. 

• Podczas wprowadzania nowego modułu funkcji za pomocą Android Studio, IDE dodaje większość 

atrybutów manifestu, których moduł wymaga, aby zachowywał się jak moduł funkcji. 

Ponadto niektóre atrybuty są uwzględniane przez system kompilacji w czasie kompilacji, więc nie ma 

potrzeby samodzielnego ich określania lub edytowania. Poniższa lista przedstawia atrybuty manifestu, 

które są ważne dla modułów funkcji: 

1. <manifest…: To jest standardowy blok <manifestu>. 

2. xmlns:dist=http://schemas.android.com/apk/distribution: Określa nową przestrzeń nazw dist: XML. 



3. split="split_name": Definiuje nazwę modułu, którą aplikacja określa podczas żądania modułu na 

żądanie za pomocą biblioteki Play Core. Gdy Android Studio tworzy pakiet aplikacji, domyślnie dodaje 

ten atrybut. Dlatego nie ma potrzeby samodzielnego dołączania lub modyfikowania tego atrybutu. 

Mówiąc prościej, kiedy tworzysz moduł funkcji za pomocą Android Studio, IDE używa nazwy określonej 

jako nazwa modułu, aby zidentyfikować moduł jako podprojekt Gradle w pliku ustawień Gradle. A 

kiedy tworzysz pakiet aplikacji, Gradle stosuje ostatni element ścieżki podprojektu, aby wstawić ten 

atrybut manifestu w manifeście modułu. Aby to zilustrować, jeśli utworzysz nowy moduł funkcji w 

MyAppProject/features/katalog i określisz „basic_feature1” jako nazwę modułu, IDE doda 

„:features:basic_feature1” jako podprojekt w twoim pliku settings.Gradle. Podczas tworzenia pakietu 

aplikacji Gradle wstawia <manifest split=“basic_feature1”> do manifestu modułu. 

4. android:isFeatureSplit="true | false”>: określa, że ten moduł jest modułem funkcji. Gdy Android 

Studio tworzy pakiet aplikacji, domyślnie dołącza ten atrybut. Dlatego nie należy ręcznie dodawać ani 

modyfikować tego atrybutu. 

5. <dist:module: Ten nowy element XML definiuje atrybuty, które określają, w jaki sposób moduł 

powinien być pakowany i dystrybuowany jako pakiety APK. 

6. dist:instant=“prawda | false”: określa, czy moduł powinien być dostępny w wyszukiwarce Google 

Play jako natychmiastowa. Jeśli Twoja aplikacja zawiera co najmniej jeden moduł funkcji z obsługą 

natychmiastową, musisz również włączyć moduł podstawowy. Podczas korzystania z Android Studio 

3.5 lub nowszego IDE robi to za Ciebie podczas tworzenia modułu funkcji z natychmiastową obsługą. 

Nie możesz ustawić tego elementu XML na true, jednocześnie ustawiając < dist:on-demand/ >. 

Niemniej jednak nadal możesz zażądać pobrania na żądanie modułów funkcji z funkcją natychmiastową 

jako natychmiastowych doświadczeń, korzystając z biblioteki Play Core. Gdy użytkownik pobierze i 

zainstaluje Twoją aplikację, urządzenie domyślnie pobiera i instaluje moduły funkcji aplikacji z obsługą 

natychmiastową wraz z podstawowym pakietem APK. 

7. dist:title=„@string/feature_name”: Określa tytuł modułu skierowany do użytkownika. Na przykład 

urządzenie może pokazywać ten tytuł, gdy zażąda potwierdzenia pobrania. Może być konieczne 

uwzględnienie zasobu ciągu dla tego tytułu w pliku 

module_root/src/source_set/res/values/strings.xml modułu podstawowego. 

8. < /dist:module >: Określa, czy uwzględnić moduł w wielu pakietach APK przeznaczonych dla urządzeń 

z systemem Android 4.4 (poziom interfejsu API 20) lub niższym. Dodatkowo, jeśli zastosujesz narzędzie 

bundletool do generowania pakietów APK z pakietu aplikacji, tylko moduły funkcji, dla których ta 

właściwość ma wartość true, są uwzględniane w uniwersalnym pakiecie APK, który jest monolitycznym 

pakietem APK zawierającym kod i zasoby dla wszystkich konfiguracji urządzeń obsługiwanych przez 

Twoją aplikację. 

9. < dist:delivery >: Używany do enkapsulacji opcji, które dostosowują dostarczanie modułów. Należy 

pamiętać, że każdy moduł funkcji musi skonfigurować tylko jeden rodzaj tych niestandardowych opcji 

dostawy. 

10. < dist:install-time >: Określa, że moduł powinien być dostępny w czasie instalacji. Jest to domyślne 

zachowanie modułów funkcji, które nie określają innego typu niestandardowej opcji dostarczania. 

Może również określać warunki, które ograniczają moduł do urządzeń spełniających określone 

wymagania, takie jak funkcje urządzenia, kraj użytkownika lub minimalny poziom interfejsu API. 

11. < dist:removable dist:value=“prawda | false”/ >: Gdy nieskonfigurowana lub ustawiona na false, 

bundletool zlokalizuje moduły czasu instalacji w module podstawowym podczas generowania 



podzielonych pakietów APK z pakietu. Ponieważ w wyniku przeniesienia będzie mniej podzielonych 

pakietów APK, to ustawienie może nieco zwiększyć wydajność Twojej aplikacji. Jednak gdy wymienny 

jest ustawiony na true: moduły czasu instalacji nie zostaną umieszczone w module podstawowym. 

Powinieneś ustawić to na true tylko wtedy, gdy chcesz odinstalować moduły w przyszłości. Ale 

jednocześnie skonfigurowanie zbyt wielu modułów do usunięcia może wydłużyć czas instalacji 

aplikacji. Czasami, gdy domyślnie ma wartość false, konieczne jest ustawienie tej wartości w 

manifeście, jeśli chcesz wyłączyć relokację dla modułu funkcji. Należy jednak pamiętać, że ta funkcja 

jest dostępna tylko podczas korzystania z wtyczki Android Gradle 4.2 lub podczas korzystania z 

narzędzia bundletool v1.0 z wiersza poleceń. 

12.<dist:on-demand/>: Określa, że moduł powinien być dostępny do pobrania na żądanie. Oznacza to, 

że moduł nie jest dostępny w czasie instalacji, ale aplikacja może wymagać późniejszego pobrania. W 

tym rozdziale dowiedziałeś się, jak zainstalować i przygotować środowisko programistyczne do procesu 

konfiguracji Android Studio. Pokazaliśmy również, jak stosować skrypty Gradle Build oraz uruchamiać 

i nawigować w projektach Android Studio. Powinieneś teraz mieć podstawy wymagane do 

przeglądania i analizowania interfejsu użytkownika Android Studio z jego określonymi warunkami, 

różnymi folderami, układami i ciągami. 

 



Podstawy Android Studio 

➢ ➢ Zapoznanie się ze składnikami interfejsu użytkownika Android Studio 

➢Nauczenie się, jak sterować i konfigurować główne obiekty 

➢Przeglądanie hierarchii różnych układów i widżetów 

Poznaliśmy proces instalacji i konfiguracji Android Studio, przejrzeliśmy skrypty Gradle Build i 

pracowaliśmy z projektami. Tu omówimy podstawy interfejsu użytkownika (UI) Android Studio i 

wejdziemy w interakcję z jego głównymi komponentami i widżetami. Android Studio można opisać jako 

standardowe środowisko okienkowe. Aby jak najlepiej wykorzystać ograniczony ekran i uniknąć 

pomyłki, Android Studio wyświetla tylko niewielką część wszystkich dostępnych informacji w danym 

momencie. Niektóre z tych elementów obszaru zawartości są zależne od kontekstu i pojawiają się tylko 

wtedy, gdy kontekst jest odpowiedni, podczas gdy inne pozostają ukryte, dopóki nie ustawisz ich 

pokazywania, lub odwrotnie, pozostają widoczne, dopóki nie ustawisz ich ukrywania. Dlatego, aby móc 

w pełni korzystać z Android Studio, konieczne jest zrozumienie podstawowych funkcji tych 

interaktywnych aplikacji, a także tego, jak i kiedy je wyświetlać. Pokażemy, jak zarządzać folderami, 

układami, ciągami i widokami w Android Studio. 

UI STUDIA ANDROIDA 

Standardowy interfejs użytkownika Android Studio składa się z paska akcji i obszaru zawartości 

aplikacji. Pasek akcji, zwykle nazywany głównym paskiem akcji, reguluje kontrolę obszaru widoku i 

zawartości. Zrozumienie elementów ekranu zaczyna się od podstawowej jednostki aplikacji na 

Androida, jaką jest aktywność. Interfejs użytkownika jest zdefiniowany w pliku XML, a podczas 

kompilacji każdy element w pliku XML jest kompilowany do równoważnej klasy graficznego interfejsu 

użytkownika systemu Android (GUI) z atrybutami reprezentowanymi przez metody. Każde działanie 

składa się z widoków. Widok tutaj oznacza widżet, który pojawia się na ekranie. Jeden lub więcej 

widoków można zgrupować w jeden GroupView. Typowym przykładem ViewGroup są układy. Jeśli 

chodzi o układy, musisz wiedzieć, z jakim typem masz do czynienia. Istnieje wiele rodzajów układów. 

Niektóre z nich to: układ liniowy, bezwzględny, tabelowy, ramkowy i względny. O układach omówimy 

szczegółowo w następnej części. Oprócz wyżej wymienionych atrybutów istnieją inne atrybuty, które 

są wspólne we wszystkich widokach i ViewGroups. Mogą być wymienione w następującej kolejności:  

1. layout_width: Określa szerokość widoku lub grupy widoków.  

2. layout_height: Określa wysokość widoku lub grupy widoków.  

3. layout_marginTop: Określa dodatkowe miejsce w górnej części widoku lub grupy widoków.  

4. layout_marginBottom: Określa dodatkowe miejsce w dolnej części widoku lub grupy widoków.  

5. layout_marginLeft: Określa dodatkowe miejsce po lewej stronie widoku lub grupy widoków.  

6. layout_marginRight: Określa dodatkowe miejsce po prawej stronie widoku lub grupy widoków.  

7. layout_gravity: Określa, w jaki sposób widoki podrzędne są pozycjonowane.  

8. layout_weight: Określa, jaka część dodatkowej przestrzeni w układzie powinna zostać przydzielona 

do widoku.  

Rozważając jednostki miary i próbując określić rozmiar dowolnego elementu w interfejsie użytkownika 

Androida, należy pamiętać o następujących jednostkach oszacowania wymiarów:  



1. DP: piksel niezależny od gęstości. 1 dp w Android Studio odpowiada jednemu pikselowi na ekranie 

o rozdzielczości 160 dpi.  

2. sp: piksel niezależny od skali. Jest to podobne do dp i jest zalecane do określania rozmiarów czcionek 

w Android Studio.  

3. pt: Punkt. Punkt jest zdefiniowany jako 1/72 cala na podstawie fizycznego rozmiaru ekranu.  

4. px: piksel. Odpowiada rzeczywistym pikselom na ekranie.  

Jeśli chodzi o gęstość ekranu, mimo że Android nie używa bezpośredniego mapowania pikseli, używa 

garści skwantowanych wartości Density Independent Pixel, a następnie skaluje się do rzeczywistego 

rozmiaru ekranu:  

1. Niska gęstość (ldpi): 120 dpi 

2. Średnia gęstość (mdpi): 160 dpi 

3. Wysoka gęstość (hdpi): 240 dpi 

4. Bardzo wysoka gęstość (xhdpi): 320 dpi 

POJĘCIA I FOLDERY  

Wracając do paska akcji, nadal należy go postrzegać jako jeden z najważniejszych elementów projektu 

w działaniach Twojej aplikacji, ponieważ zapewnia on strukturę wizualną i elementy interaktywne 

wymagane przez użytkowników. Korzystanie z paska aplikacji sprawia, że Twoja aplikacja jest spójna z 

innymi aplikacjami na Androida, pozwalając użytkownikom szybko zrozumieć, jak obchodzić się z nią i 

zapewnić płynne działanie. Kluczowe funkcje paska akcji obejmują:  

• Odpowiednia przestrzeń do nadania Twojej aplikacji tożsamości i wskazania lokalizacji użytkownika 

w aplikacji 

• Zapewnienie dostępu do ważnych działań w odpowiedni sposób, takich jak nawigacja 

• Obsługa przełączania widoków za pomocą kart lub list rozwijanych 

Pasek akcji to element znajdujący się w górnej części ekranu aktywności. Jest to wyróżniająca się cecha 

aplikacji mobilnej, która jest konsekwentnie obecna nad wszystkimi jej działaniami. Zapewnia wizualną 

architekturę aplikacji i zawiera niektóre z często używanych elementów dla użytkowników. Android 

Action Bar został wprowadzony przez Google w 2013 roku wraz z wydaniem Androida 3.0 (API 11). 

Wcześniej ten najwyższy element wizualny nazywał się AppBar. W tamtym czasie przechowywana była 

tylko nazwa aplikacji lub bieżąca aktywność. Nie był zbyt przydatny dla użytkowników, a programiści 

szukali opcji, aby go dostosować. Wraz z paskiem akcji Google zawiera bibliotekę wsparcia, która jest 

częścią AppCompat, której celem jest zapewnienie wstecznej kompatybilności dla starszych wersji 

Androida i obsługi interfejsów z kartami. Wszystkie aplikacje korzystające z domyślnego motywu 

dostarczanego przez system Android (nazwa projektu to — Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar) 

zawierają domyślnie pasek akcji. Jednak programiści mogą go modyfikować na kilka sposobów w 

zależności od swoich wymagań. Komponenty zawarte na pasku akcji to:  

• Ikona aplikacji: Wyświetla logo/ikoną marki aplikacji.  

• Kontrolki widoku: Sekcja, która wyświetla nazwę aplikacji lub aktualnej aktywności. Możesz także 

włączyć nawigację w postaci pokrętła lub kart, aby przełączać się między widokami tutaj.  



• Przycisk akcji: Zawiera kilka ważnych czynności/elementów aplikacji, które mogą być często 

wymagane.  

• Przepełnienie akcji: Obejmuje inne akcje, które będą wyświetlane jako menu.  

Dla każdego elementu menu można skonfigurować następujące atrybuty w celu zaawansowanego 

zastosowania:  

• android:title: jego wartość obejmuje tytuł elementu menu, który zostanie wyświetlony, gdy 

użytkownik kliknie i przytrzyma ten element w aplikacji.  

• android:id: Unikalny identyfikator elementu menu, który zostanie zastosowany w celu uzyskania do 

niego dostępu z dowolnego miejsca w całych plikach aplikacji.  

• android:orderInCategory: Wartość tego atrybutu określa pozycję elementu w ActionBar. Istnieją dwa 

sposoby określenia pozycji różnych elementów menu. Pierwszym z nich jest podanie tej samej wartości 

tego atrybutu dla wszystkich pozycji, a pozycja zostanie zdefiniowana w tej samej kolejności, w jakiej 

są zapisane w kodzie. Drugi sposób to podanie różnej wartości liczbowej dla wszystkich produktów, a 

następnie przedmioty ułożą się w porządku rosnącym według wartości tego atrybutu.  

• app:showAsAction: Ten atrybut określa, w jaki sposób element będzie obecny na pasku akcji.  

• android:icon: ikona elementu jest przywoływana w katalogach do rysowania za pośrednictwem tego 

atrybutu.  

Oprócz wyżej wymienionych atrybutów istnieją cztery możliwe akcje flagi, które można zastosować do 

komponentów paska akcji:  

1. always: Wybranie wyświetlania elementu na pasku akcji przez cały czas.  

2. ifRoom: Przechowywanie przedmiotu, jeśli jest dostępne miejsce.  

3. never: z tą flagą element nie będzie wyświetlany jako ikona na pasku akcji, ale zostanie umieszczony 

w rozszerzonym menu.  

4.withText: Aby przedstawić element zarówno jako ikonę, jak i tytuł, możesz również zastąpić tę flagę 

flagą always lub ifRoom (always|withText lub ifRoom|withText).  

Pasek akcji ma wiele zalet. Po pierwsze, działa jako świetnie dostosowany obszar do budowania 

tożsamości aplikacji. Śledzi również najczęściej używane czynności i zapewnia określenie lokalizacji 

użytkownika w aplikacji. Z drugiej strony nie wszystkie funkcje paska akcji są wprowadzane od razu, ale 

zajęło to dość dużo czasu wraz z wydaniem różnych poziomów API, takich jak API 15, 17 i 19. 

Jednocześnie pasek akcji ma tendencję do zachowywania się inaczej, gdy działa na różnych poziomach 

interfejsu API, a funkcje wprowadzone z konkretnym interfejsem API nie zapewniają kompatybilności 

wstecznej. 

Dzielenie paska działań 

Ponieważ elementy akcji współdzielą nieruchomość paska akcji z ikoną i tytułem aplikacji, może być 

konieczne podzielenie paska akcji tak, aby elementy akcji przemieściły się na dół ekranu. Dzięki temu 

uzyskają więcej miejsca, a tym samym więcej elementów będzie dostępnych dla użytkownika. Jeśli 

jednak jest wystarczająco dużo miejsca, na przykład na większych ekranach lub w trybie poziomym, 

paska akcji nie można podzielić. Aby podzielić pasek działań, po prostu dodaj 

android:uiOptions="splitActionBarWhenNarrow" do każdej aktywności w pliku manifestu, dla której 

potrzebujesz podzielonego paska działań. Pamiętaj jednak, że obsługuje to tylko poziom API 14 i 



wyższy. Jeśli potrzebujesz dodać obsługę niższych poziomów, powinieneś użyć następującego 

elementu meta-data: 

< activity 

android:name="com.example.actionbar.MainActivity" 

android:label="@string/app_name" 

android:uiOptions="splitActionBarWhenNarrow" > 

< meta-data android:name="android.support.UI_OPTIONS" 

android:value="splitActionBarWhenNarrow" / > 

< intent-filter > 

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

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

< /intent-filter > 

< /activity > 

Ukrywanie paska akcji 

Zdarzają się sytuacje, w których nie chcesz, aby pasek akcji był widoczny przez cały czas. Typowym 

przykładem jest aplikacja Galeria, która ukrywa pasek akcji, gdy użytkownik patrzy na obraz, i pokazuje 

pasek akcji, gdy go dotknie. Aby zmienić widoczność paska działań przy dotyku, wstaw następującą 

funkcję do pliku aktywności:  

@Override 

public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { 

if(event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) { 

toggleActionBar(); 

} 

return true;  

} 

private void toggleActionBar() { 

ActionBar actionBar = getActionBar(); 

if(actionBar != null) { 

if(actionBar.isShowing()) { 

actionBar.hide(); 

} 

else { 



actionBar.show(); 

} 

} 

} 

Należy pamiętać, że możliwe jest pokazanie/ukrycie paska akcji, dotykając ekranu podczas 

uruchamiania aplikacji. Możesz również zauważyć, że zawartość na ekranie zmienia pozycję z każdym 

pokazaniem/ukrywaniem. Dzieje się tak, ponieważ gdy ukryjesz/pokażesz pasek akcji, aktywność 

zmienia się, wpływając na rozmiar i położenie treści. Aby temu zapobiec, zaleca się nałożenie paska 

akcji zgodnie z opisem poniżej.  

Nakładanie paska akcji 

Nałożenie paska akcji zapewnia lepsze ukrycie/pokazanie, ponieważ aktywność nie zmienia rozmiaru 

przy każdym ukryciu/pokażeniu, dzięki czemu zawartość pozostanie na swoim miejscu. Możesz włączyć 

nakładanie, ustawiając android:windowActionBarOverlay na true w pliku motywu, który powinien być 

motywem Theme.Holo lub jednym z jego potomków. W res/values/styles.xml wstaw następujące:  

< resources > 

< style name="AppBaseTheme" parent="android:Theme.Light" > 

< /style > 

< !-- Application theme. -- > 

< style name="AppTheme" parent="AppBaseTheme" > 

< item name="android:windowActionBarOverlay" >true< /item > 

< /style > 

< /resources > 

Po aktywacji aplikacji powinieneś być w stanie zauważyć, że zawartość na ekranie nie zmienia pozycji, 

niezależnie od ukrycia lub odsłonięcia paska akcji. Podsumowując tę sekcję, pasek akcji jest ważnym 

elementem projektu i należy go opanować, aby znacznie poprawić wrażenia użytkownika aplikacji. W 

tym miejscu przyjrzeliśmy się kilku podstawowym konfiguracjom, których możesz użyć na pasku akcji 

interfejsu użytkownika aplikacji, ale pamiętaj, że jest więcej do nauczenia się, gdy będziesz na to 

gotowy.  

UKŁADY 

Android Layout służy do definiowania interfejsu użytkownika, w którym znajdują się elementy 

sterujące interfejsu użytkownika lub widżety wyświetlane na ekranie aplikacji lub ekranie aktywności. 

Z reguły każda aplikacja jest kombinacją View i ViewGroup. A jak już wspomnieliśmy, aplikacja na 

Androida zawiera dużą liczbę czynności, a każdą czynność możemy traktować jako jedną stronę 

aplikacji. Oznacza to, że każde działanie zawiera wiele składników interfejsu użytkownika, a te składniki 

są instancjami View i ViewGroup. Wszystkie elementy widoczne w układzie są zbudowane przy użyciu 

hierarchii obiektów View i ViewGroup. Widok można również zdefiniować jako interfejs użytkownika, 

który jest niezbędny do tworzenia interaktywnych składników interfejsu użytkownika, takich jak 

TextView, ImageView, EditText lub RadioButton. Ponadto odpowiada również za obsługę zdarzeń i 

rysowanie. ViewGroup byłaby wtedy klasą bazową dla układów i parametrów układów, które zawierają 



inne widoki lub ViewGroups, a także definiują właściwości układu. Platforma Androida zazwyczaj 

pozwala użytkownikom używać elementów interfejsu użytkownika lub widżetów na dwa sposoby: 

podczas budowania pliku XML lub podczas dynamicznego tworzenia elementów w pliku Kotlin. 

Pozycja układu 

Geometria (kształt) widoku to prostokąt. Widok ma również lokalizację, przedstawianą jako para 

lewych i górnych współrzędnych oraz dwa wymiary, które są szerokością i wysokością. Jednostką 

lokalizacji i wymiarów jest piksel. W razie potrzeby możesz pobrać lokalizację widoku, wywołując 

metody getLeft() i getTop(). Pierwsza z nich zwraca lewą lub X współrzędną prostokąta 

reprezentującego widok. Ta ostatnia zwraca górną lub Y współrzędną prostokąta reprezentującego 

widok. Obie te metody zwracają położenie widoku względem jego rodzica. Aby to zilustrować, gdy 

getLeft() zwraca 20, oznacza to, że widok znajduje się 20 pikseli na prawo od lewej krawędzi swojego 

bezpośredniego rodzica. Ponadto istnieje kilka wygodnych metod, które zapobiegają niepotrzebnym 

obliczeniom, a mianowicie GetRight() i getBottom(). Te metody zwracają współrzędne prawej i dolnej 

krawędzi prostokąta reprezentującego widok. Na przykład wywołanie GetRight() byłoby podobne do 

następującego obliczenia: getLeft() + getWidth(). Wielkość widoku wyraża się szerokością i wysokością. 

Widok zazwyczaj ma dwie pary wartości szerokości i wysokości. Pierwsza para jest znana jako 

zmierzona szerokość i zmierzona wysokość. Te wymiary są używane do określenia, jak duży widok ma 

być w swoim rodzicu. Zmierzone wymiary można zebrać, wywołując getMeasuredWidth() i 

getMeasuredHeight(). Druga para jest po prostu znana jako szerokość i wysokość, a niektórzy mogą 

nazywać ją szerokością i wysokością rysunku. Te wymiary określają rzeczywisty rozmiar widoku na 

ekranie, w czasie rysowania i po układzie. Wartości te mogą, ale nie muszą, różnić się od zmierzonej 

szerokości i wysokości. Szerokość i wysokość można uzyskać, wywołując getWidth() i getHeight(). Aby 

zmierzyć jego wymiary, widok musi wziąć pod uwagę jego wypełnienie. Dopełnienie jest wyrażone w 

pikselach dla lewej, górnej, prawej i dolnej części widoku. Dopełnienie można zastosować, aby 

przesunąć zawartość widoku o określoną liczbę pikseli. Na przykład lewe dopełnienie 2 przesunie 

zawartość widoku o 2 piksele w prawo od lewej krawędzi. W ten sposób dopełnienie można ustawić 

za pomocą metody setPadding(int, int, int, int) i zapytać, wywołując getPaddingLeft(), getPaddingTop(), 

getPaddingRight() i getPaddingBottom(). Warto zauważyć, że nawet jeśli widok może definiować 

dopełnienie, nie zapewnia obsługi marginesów. Jednak takie wsparcie można by zapewnić za pomocą 

grup widoków. 

Rodzaje układu Androida 

Jak już wspomniano, istnieją różne typy Android Layout. Lista wygląda tak:  

• Układ liniowy systemu Android: LinearLayout jest podklasą ViewGroup, używaną do dostarczania 

potomnych elementów View jeden po drugim w określonym kierunku, poziomo lub pionowo w oparciu 

o właściwość orientacji.  

• Układ względny systemu Android: RelativeLayout jest podklasą ViewGroup, używaną do określania 

pozycji podrzędnych elementów View względem siebie (A na prawo od B) lub względem rodzica 

(umocowane na górze elementu rodzica).  

• Układ ograniczeń systemu Android: ConstraintLayout to podklasa ViewGroup, używana do 

ustawiania położenia ograniczeń układu dla każdego widoku podrzędnego względem innych obecnych 

widoków. ConstraintLayout jest prawie podobny do RelativeLayout, ale ma więcej funkcji.  



• Układ ramki systemu Android: FrameLayout to podklasa ViewGroup, używana do określania 

położenia elementów widoku, które zawiera jeden nad drugim, aby wyświetlić tylko jeden widok 

wewnątrz ramki FrameLayout.  

• Układ tabeli Android: TableLayout jest podklasą ViewGroup, używaną do wyświetlania podrzędnych 

elementów View w wierszach i kolumnach.  

• Android Web View: WebView to przeglądarka używana do wyświetlania stron internetowych w 

naszym układzie aktywności.  

• Android ListView: ListView to ViewGroup, używany do wyświetlania listy elementów z możliwością 

przewijania w jednej kolumnie.  

• Widok siatki systemu Android: GridView to ViewGroup, który służy do wyświetlania przewijanej listy 

elementów w widoku siatki wierszy i kolumn.  

Korzystanie z elementów interfejsu użytkownika w pliku XML 

Za pomocą pliku XML można stworzyć układ podobny do stron internetowych. Plik układu XML zawiera 

co najmniej jeden element główny, w którym można uwzględnić dodatkowe elementy układu lub 

widżety w celu zbudowania hierarchii widoku. Spójrzmy na ten przykład:  

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

< LinearLayout 

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

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

android:orientation="vertical" 

android:layout_width="match_parent" 

android:layout_height="match_parent" 

tools:context=".MainActivity" > 

< !--EditText with id editText-- > 

< EditText 

android:id="@+id/editText" 

android:layout_width= 

"match_parent" 

android:layout_height= 

"wrap_content" 

android:layout_margin="16dp" 

android:hint="Input" 

android:inputType="text"/ > 

< !--Button with id showInput-- > 



< Button 

android:id="@+id/showInput" 

android:layout_width= 

"wrap_content" 

android:layout_height= 

"wrap_content" 

android:layout_gravity= 

"center_horizontal" 

android:text="show" 

android:backgroundTint="@color/colorPrimary" 

android:textColor="@android:color/white"/ > 

< /LinearLayout > 

Po utworzeniu układu musisz teraz załadować zasób układu XML z metody wywołania zwrotnego 

Activity onCreate() i uzyskać dostęp do elementu UI z XML za pomocą findViewById:  

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 

super.onCreate(savedInstanceState)  

setContentView(R.layout.activity_main)  

// finding the button 

val showButton = findViewById<Button>(R.id.showInput)  

// finding the edit text 

val editText = findViewById<EditText>(R.id.editText)  

Powinieneś obserwować powyższy kod i zobaczyć, że wywołujemy nasz układ za pomocą metody 

setContentView w postaci R.layout.activity_main. Normalnie, podczas uruchamiania naszej 

aktywności, metoda wywołania zwrotnego onCreate() zostanie pobrana przez framework Androida, 

aby uzyskać wymagany układ dla aktywności. Układy to istotny segment aplikacji na Androida, który 

bezpośrednio wpływa na wygodę użytkownika. Jeśli projekt i wykonanie są źle zaprojektowane, Twój 

układ może prowadzić do aplikacji, która wymaga dużej ilości pamięci z wolnymi interfejsami 

użytkownika. Android SDK zawiera narzędzia, które pomagają w identyfikowaniu problemów z 

wydajnością układu, co po zaimplementowaniu spowoduje płynne przewijanie interfejsów przy 

minimalnym zużyciu pamięci. Powszechnym błędem jest myślenie, że przestrzeganie podstawowych 

struktur układu prowadzi do najbardziej wydajnych układów. Jednocześnie każdy widżet i układ 

zawarty w aplikacji wymaga inicjalizacji, układu i rysunku. Aby zilustrować to przykładem, użycie 

zagnieżdżonych wystąpień LinearLayout może prowadzić do zbyt głębokiej hierarchii widoków. Co 

więcej, zagnieżdżanie kilku wystąpień LinearLayout, które używają parametru layout_weight, może być 

szczególnie kosztowne, ponieważ każde dziecko musi być mierzone dwukrotnie. Jest to szczególnie 

ważne, gdy układ jest wielokrotnie napełniany, na przykład gdy jest używany w ListView lub GridView. 

Są jednak pewne rzeczy, które możesz zrobić, aby zoptymalizować wydajność układu 



Sprawdź swój układ 

Android SDK zawiera narzędzie o nazwie Hierarchy Viewer, które umożliwia analizowanie układu 

podczas działania aplikacji. Aktywacja tego narzędzia pomoże Ci odkryć potencjalne problemy z 

wydajnością układu. Sposób, w jaki działa Hierarchy Viewer, polega na umożliwieniu wyboru 

uruchomionych procesów na podłączonym urządzeniu lub emulatorze, a następnie przedstawieniu 

całego drzewa układu. Sygnalizacja świetlna na każdym bloku reprezentuje jego wydajność pomiaru, 

układu i rysowania, co pozwala zidentyfikować potencjalne problemy.  

Popraw swój układ 

Ponieważ wydajność układu może ulec spowolnieniu z powodu zagnieżdżonego LinearLayout, 

wydajność może się poprawić, spłaszczając układ — czyniąc go płytkim i szerokim, a nie wąskim i 

głębokim. Choć mogą się wydawać niewielkie, zalety są zwielokrotniane kilka razy, ponieważ ten układ 

można zastosować do prawie każdej aktywności. Większość różnic wynika z użycia parametru 

layout_weight w ustawieniu LinearLayout, co może spowolnić szybkość pomiaru. To tylko jeden 

przykład tego, jak każdy układ ma odpowiednie zastosowania i należy dokładnie sprawdzić, czy użycie 

wagi układu jest absolutnie konieczne. W niektórych złożonych układach system może zmarnować 

wysiłek, mierząc ten sam element interfejsu więcej niż jeden raz. Pojęcie to nazywa się podwójnym 

opodatkowaniem.  

Użyj Linta 

Zawsze dobrze jest uruchomić narzędzie lint w plikach układu, aby sprawdzić, czy istnieją możliwe 

optymalizacje hierarchii widoków. Lint zastąpił narzędzie Layoutopt i ma znacznie większą 

funkcjonalność w takich sprawach. Istnieją jednak pewne zasady dotyczące kłaczków, o których 

powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem:  

• Użyj złożonych obiektów do rysowania: LinearLayout, który zawiera ImageView i TextView, może być 

efektywniej zarządzany jako złożony obiekt do rysowania.  

• Scal ramkę główną: Jeśli FrameLayout jest główną ramką layoutu i nie zapewnia tła ani wypełnienia, 

można ją zastąpić tagiem scalania, który jest nieco bardziej wydajny.  

• Bezużyteczny liść: układ, który nie ma dzieci ani tła, często można usunąć, aby uzyskać bardziej płaską 

i wydajną hierarchię układów.  

• Bezużyteczny rodzic: układ z dziećmi, który nie ma rodzeństwa i tła, można usunąć i przenieść jego 

dzieci bezpośrednio do rodzica, aby uzyskać bardziej płaską i wydajniejszą hierarchię układu.  

• Głębokie układy: Układy ze zbyt dużym zagnieżdżeniem mają zły wpływ na ogólną wydajność. Rozważ 

użycie bardziej płaskich układów, takich jak RelativeLayout lub GridLayout, aby poprawić wydajność. 

Domyślna maksymalna głębokość powinna wynosić dziesięć.  

Kolejną zaletą Lint jest płynna integracja z Android Studio. Lint uruchamia się automatycznie za każdym 

razem, gdy kompilujesz swój program. Dzięki Android Studio możesz mieć pewność, że przeprowadzisz 

inspekcje lint dla określonego wariantu kompilacji lub dla wszystkich wariantów kompilacji. Chociaż 

system Android oferuje różne widżety, które zapewniają małe i wielokrotnego użytku elementy 

interaktywne, może być również konieczne ponowne użycie większych elementów, które wymagają 

specjalnego układu. Aby efektywnie ponownie wykorzystać całe układy, możesz użyć znaczników < 

include/ > i < merge/ > , aby dołączyć inny układ do bieżącego układu. Ponowne wykorzystanie układów 

jest szczególnie dobre, ponieważ umożliwia tworzenie złożonych układów wielokrotnego użytku. Na 

przykład panel przycisków tak/nie lub niestandardowy pasek postępu z tekstem opisu. Oznacza to 



również, że wszelkie elementy aplikacji, które są wspólne w wielu układach, można wyodrębnić i 

administrować oddzielnie przed połączeniem ich w jeden układ. Tak więc, chociaż możesz tworzyć 

indywidualne komponenty interfejsu użytkownika, pisząc niestandardowy widok, możesz również 

łatwo to zrobić, ponownie używając pliku układu.  

Tworzenie układu wielokrotnego użytku 

Jeśli masz już układ, którego chcesz użyć ponownie, zacznij od utworzenia nowego pliku XML i 

zdefiniowania układu. Na przykład weźmy układ, który definiuje pasek tytułu, który ma być 

uwzględniony w każdym działaniu (titlebar.xml):  

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

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

android:layout_width="match_parent" 

android:layout_height="wrap_content" 

android:background="@color/titlebar_bg" 

tools:showIn="@layout/activity_main" > 

< ImageView android:layout_width= 

"wrap_content" 

android:layout_height= 

"wrap_content" 

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

< /FrameLayout > 

Teraz widok główny powinien być wyświetlany dokładnie tak, jak chcesz, w każdym segmencie 

aktywności, do którego dodasz ten układ. Należy również pamiętać, że atrybut tools:showIn w 

powyższym pliku XML jest specjalnym atrybutem, który jest usuwany podczas kompilacji i pobierany 

tylko w czasie projektowania w Android Studio - identyfikuje układ, który zawiera ten plik, dzięki czemu 

można przeglądać i modyfikować ten plik pojawia się, gdy jest osadzony w układzie nadrzędnym.  

Użyj tagu <include> 

Zaleca się również dodanie tagu < include/ > wewnątrz układu, do którego chcesz dodać komponent 

wielokrotnego użytku. Aby to zademonstrować, spójrz na układ, który zawiera pasek tytułu z góry:  

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

android:orientation="vertical" 

android:layout_width="match_parent" 

android:layout_height="match_parent" 

android:background="@color/app_bg" 

android:gravity="center_horizontal" > 

Teraz dołącz < include layout=”@layout/titlebar”/ > 



< TextView android:layout_width= 

"match_parent" 

android:layout_height= 

"wrap_content" 

android:text="@string/hello" 

android:padding="10dp" / > 

< /LinearLayout > 

Możliwe jest również zastąpienie wszystkich parametrów układu (dowolnych atrybutów 

android:layout_*) w widoku głównym dołączonego układu, wstawiając je w znaczniku <include/>. Na 

przykład:  

< include android:id="@+id/news_title" 

android:layout_width= 

"match_parent" 

android:layout_height= 

"match_parent" 

layout="@layout/title"/ > 

Jednocześnie, jeśli chcesz zastąpić atrybuty układu za pomocą tagu <include>, musisz zastąpić zarówno 

android:layout_height, jak i android:layout_width, aby aktywować inne atrybuty układu.  

Użyj tagu < merge > 

< merge / > jest doskonałym rozwiązaniem, gdy trzeba wyeliminować nadmiarowe grupy widoków w 

hierarchii widoków podczas wstawiania jednego układu w innym. Mówiąc dokładniej, jeśli układ 

główny jest pionowym układem LinearLayout, w którym dwa kolejne widoki mogą być ponownie użyte 

w wielu układach, wówczas układ wielokrotnego użytku, w którym ustawiono dwa widoki, wymaga 

własnego widoku głównego. Niemniej jednak użycie innego LinearLayout jako głównego układu 

wielokrotnego użytku zamieniłoby się w pionowy LinearLayout wewnątrz pionowego LinearLayout. 

Zagnieżdżony LinearLayout nie służy żadnemu innemu celowi, niż spowolnieniu wydajności interfejsu 

użytkownika. Aby uniknąć dodawania takiej nadmiarowej grupy widoków, możesz użyć następującego 

elementu < merge > jako widoku głównego dla układu wielokrotnego użytku:  

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

< Button 

android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height= 

"wrap_content" 

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

< Button 



android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height= 

"wrap_content" 

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

< /merge > 

Teraz, jeśli uwzględnisz ten układ w innym układzie (używając znacznika < include/ >), system po prostu 

pominie element < merge > i umieści dwa przyciski bezpośrednio w układzie, zamiast znacznika < 

include/ >. 

CIĄGI ZNAKÓW 

Element ciągu udostępnia ciągi tekstowe dla aplikacji z dodatkowym stylem i formatowaniem tekstu. 

Istnieją trzy główne typy ciągów znaków, których można używać w Android Studio:  

• Ciąg: Identyfikowany jako zasób XML zawierający pojedynczy ciąg.  

• Tablica ciągów: oznacza zasób XML, który udostępnia tablicę ciągów.  

• Ciągi ilościowe (liczba mnoga): zasób XML, który zawiera różne ciągi do liczby mnogiej.  

Na wypadek, gdybyś się zastanawiał, wszystkie trzy style ciągów są w stanie zastosować pewne 

znaczniki stylizacji i argumenty formatowania. Przyjrzyjmy się teraz bliżej każdemu typowi ciągu.  

Ciąg 

Do pojedynczego ciągu można odwoływać się z aplikacji, a także z innych plików zasobów, takich jak 

układ XML. Jest uważany za prosty element, do którego odwołuje się wartość podana w atrybucie 

name. Możliwe jest również połączenie zasobów tekstowych z innymi prostymi zasobami w jednym 

pliku XML, w jednym elemencie < resources >. Typowa lokalizacja pliku to: res/values/filename.xml . 

Nazwa pliku jest dowolna, ponieważ nazwa elementu <string> będzie później używana jako 

identyfikator zasobu. Standardowe odniesienia do zasobów to:  

W Javie: R.string.string_name 

Do XML:@string/string_name 

Składnia, którą należy zastosować dla ciągu znaków, to:  

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

< resources > 

< string 

name="string_name" 

 >text_string< /string  > 

< /resources > 

Jeśli chodzi o elementy składni, zwróć uwagę, że:  

< resources > – to wymagana funkcja, która musi być węzłem głównym, bez atrybutów.  



< string > – może zawierać tagi stylizacji, ale nie może zawierać apostrofów ani cudzysłowów.  

Tablica ciągów 

Do tablicy ciągów można również odwoływać się z aplikacji i być postrzegana jako prosty zasób 

uruchamiany przy użyciu wartości podanej w atrybucie name. Ponadto można połączyć zasoby tablicy 

ciągów z innymi prostymi zasobami w jednym pliku XML, w jednym elemencie < resources >. 

Standardowa lokalizacja pliku to: res/values/filename.xml Nazwa pliku jest również dowolna i nazwa 

elementu <string-array> będzie później używana jako identyfikator zasobu. Odniesienie do zasobu w 

Javie to: R.array.string_array_name Ogólna składnia do zastosowania to:  

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

< resources > 

< string-array 

name="string_array_name" > 

< item 

 >text_string< /item > 

< /string-array > 

< /resources > 

W tym przypadku tablica ciągów może zawierać znaczniki stylów, a także odnosić się do innego zasobu 

ciągu w przypadku, gdy jest potomkiem elementu <string-array>. Jednak nadal powinieneś unikać 

używania apostrofów lub cudzysłowów. 

Ilość ciągów (liczba mnoga) 

Zwykle różne języki mają różne zasady dotyczące układów gramatycznych z ilością. Na przykład w 

języku angielskim ilość 1 jest przypadkiem szczególnym. Możesz napisać „1 jabłko”, ale dla każdej innej 

ilości musiałbyś napisać „n jabłek”. Ta różnica między liczbą pojedynczą a mnogą jest bardzo 

powszechna, ale istnieje wiele innych języków, które mają swoje własne różnice i osobliwości. Zwykły 

zestaw obsługiwany przez Androida to zero, jeden, dwa, kilka, wiele i inne. Zasady decydowania o tym, 

który przypadek użyć dla danego języka i ilości, mogą początkowo być bardzo mylące. Dlatego Android 

udostępnia metody, takie jak getQuantityString(), aby wybrać odpowiedni zasób. Nawet jeśli nazywa 

się to „ciągami ilościowymi”, technicznie rzecz biorąc, ciągi ilościowe powinny być używane tylko w 

liczbie mnogiej. Nie zadziała, jeśli zastosujesz ciągi ilościowe do zaimplementowania czegoś takiego jak 

„Skrzynka odbiorcza” lub „Skrzynka odbiorcza (12)” Gmaila, gdy na przykład są nieprzeczytane 

wiadomości. Może wydawać się odpowiednie użycie ciągów ilościowych zamiast instrukcji if, ale ważne 

jest, aby pamiętać, że niektóre języki (takie jak chiński) w ogóle nie mają tych różnic gramatycznych, 

więc zawsze otrzymasz drugi ciąg. z których ciąg ma być wykonany głównie w oparciu o konieczność 

gramatyczną. Aby zilustrować, w języku angielskim ciąg oznaczający zero jest pomijany, nawet jeśli 

ilość wynosi 0, ponieważ 0 nie jest gramatycznie różne od 2 ani żadnej innej liczby z wyjątkiem 1 („zero 

jabłek”, „jedno jabłko”, „dwa jabłka”, Itp.). Z drugiej strony, na przykład w języku koreańskim, używany 

jest tylko drugi ciąg. Ważne jest, aby nie dać się zwieść faktowi, że dwa podobne dźwięki mogą odnosić 

się tylko do liczby 2: Język może wymagać, aby 2, 12, 101 były traktowane równo względem siebie, ale 

różniły się od innych wielkości. Tutaj najlepsze, co możesz zrobić, to polegać na tłumaczu, aby 

dowiedzieć się, na jakie różnice tak naprawdę kładą się języki obce. Czasami można w ogóle uniknąć 

łańcuchów ilościowych, używając formuł neutralnych pod względem ilości, takich jak „Jabłka: 1.” Może 



to potencjalnie ułatwić pracę Twojej aplikacji i tłumaczom, jeśli jest to akceptowalny styl dla Twojego 

produktu końcowego. Podsumowując, kolekcja liczby mnogiej jest prostym zasobem, do którego 

odwołuje się wartość podana w atrybucie name. Dodatkowo możliwe jest również łączenie wielu 

zasobów z innymi prostymi zasobami w jednym pliku XML, pod jednym elementem < resources >. 

Domyślna lokalizacja pliku to: res/values/filename.xml. Nazwa pliku jest tutaj dowolna, ponieważ 

nazwa elementu będzie później używana jako identyfikator zasobu. Odniesienie do zasobów w Javie 

to: R.plurals.plural_name Wygenerowana składnia do zastosowania to:  

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

< resource > 

< plurals 

name="plural_name" > 

< item 

quantity=["zero" | "one" | "two" | "few" | "many" | "other"] 

 >text_string< /item > 

< /plurals > 

< /resources > 

Jednocześnie, używając tego typu ciągu, pamiętaj o dodaniu wskaźników pokazujących jego wartość. 

Prawidłowe wartości, z niewyczerpującymi przykładami w nawiasach, obejmują:  

1. Zero: ma zastosowanie, gdy język wymaga specjalnego traktowania liczby 0 (jak w języku arabskim).  

2. Jeden: ma zastosowanie, gdy język wymaga specjalnego traktowania liczb, takich jak jeden (jak w 

przypadku liczby 1 w języku angielskim lub w języku rosyjskim z dowolną liczbą kończącą się na 1, ale 

nie kończącą się na 11).  

3. Dwa: Ma zastosowanie, gdy język wymaga specjalnego traktowania liczb, takich jak dwa (jak w 

przypadku 2 w języku walijskim lub 102 w języku słoweńskim).  

4. Kilka: Ma zastosowanie, gdy język wymaga specjalnego traktowania „małych” cyfr (jak w przypadku 

2, 3 i 4 w języku czeskim lub cyfr kończących się na 2, 3 lub 4, ale nie 12, 13 lub 14 w języku polskim).  

5. Wiele: Ma zastosowanie, gdy język wymaga specjalnego traktowania „dużych” liczb (jak w przypadku 

liczb kończących się 11-99 w języku maltańskim).  

6. Inne: Ma zastosowanie, gdy język nie wymaga specjalnego traktowania danej ilości (jak wszystkie 

liczby w języku chińskim lub 42 w języku angielskim).  

Jest też kilka ważnych rzeczy, o których należy się dowiedzieć, jak prawidłowo formatować i stylizować 

zasoby tekstowe 

Obsługa znaków specjalnych 

Gdy ciąg zawiera znaki, które mają specjalne zastosowanie w XML, należy je pominąć zgodnie ze 

standardowymi regułami kodu XML/HTML. W takich przypadkach, gdy musisz uciec przed znakiem, 

który ma specjalne znaczenie w Androidzie, możesz wstawić poprzedzający ukośnik odwrotny. 

Domyślnie Android łączy sekwencje białych znaków w jedną spację. Możesz temu zapobiec, 



umieszczając odpowiednią część ciągu w podwójnym cudzysłowie. W takim przypadku wszystkie znaki 

odstępu (w tym znaki nowej linii) pozostaną nieedytowane w obrębie cytowanego regionu. Podwójne 

cudzysłowy pozwolą ci również używać zwykłych pojedynczych cudzysłowów bez ucieczki. 

Standardowe formularze ze znakami specjalnymi obejmują:  

Znak : Znak ucieczki 

@ : \@ 

? : \? 

Nowa linia: \n 

Tabulator : \t 

U + XXXX znak Unicode: \uXXXX 

Pojedynczy cudzysłów (’) : \’  

Cudzysłów (") : \" 

Czasami możesz mieć do czynienia z przypadkami zwijania białych znaków i ucieczki Androida po 

przetworzeniu pliku zasobów jako XML. Oznacza to po prostu, że < string > &# 30; &# 830; &# 895; < 

/string > (spacja, spacja interpunkcyjna, spacja Unicode Em) wszystkie zwijają się do pojedynczej spacji 

(„ ”), ponieważ wszystkie są spacją Unicode po przetworzeniu pliku jako XML. Aby zachować te spacje 

takimi, jakimi są, możesz je zacytować (< string >„ &# 30; &# 830; &# 895;”< /string >) lub użyć ucieczki 

Androida (< string > \ u0030 \ u830 \ u895< /string >). Jednak z punktu widzenia parsera XML nie ma 

żadnej różnicy między < string >„Testuj to”< /string > a < string >„Testuj to”< /string > w ogóle. Oba 

formularze nie wyświetlają żadnych cudzysłowów, ale aktywują cytowanie z zachowaniem białych 

znaków w systemie Android, które w tym przypadku nie będzie miało praktycznego wpływu. 

Formatowanie ciągów 

Jeśli musisz sformatować swoje ciągi, możesz to zrobić, umieszczając argumenty formatu w zasobie 

ciągu, jak pokazano w poniższym przykładzie:  

< string name="welcome_messages">Witaj, %1$s! Masz %2$d nowych wiadomości.< /string > 

W tym przykładzie ciąg formatu ma dwa argumenty: %1$s to ciąg, a %2$d to liczba dziesiętna. Tutaj 

musisz sformatować ciąg, wywołując getString(int, Object&hellip;). Na przykład:  

var text = getString(R.string.welcome_messages, username, mailCount)  

Możliwe jest również dodanie stylu do swoich ciągów za pomocą znaczników HTML. Na przykład:  

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

< resources > 

< string name="welcome" >Welcome to Android!< /string > 

< /resources > 

Możesz skorzystać z następujących obsługiwanych elementów HTML:  

1. Pogrubienie: < b > , < em > 

2. Kursywa: < i >, < cite >, < dfn > 



3. 25% większy tekst: < big > 

4. 20% mniejszy tekst: < small > 

5. Ustawianie właściwości czcionki: < font face=“font_family” color=“hex_color” >. Przykłady 

możliwych rodzin czcionek to monospace, serif i sans_serif.  

6. Ustawianie rodziny czcionek o stałej szerokości: < tt > 

7. Przekreślenie: < s >, < strike >, < del > 

8. Podkreślenie: < u > 

9. Indeks górny: < sup > 

10. Indeks dolny: < sub > 

11. Punktory: < ul >, < li > 

12. Łamanie wierszy: < br > 

13. Dzielenie: < div > 

14. Styl CSS: < span style=“color|background_color|text-decoration” > 

15.Paragrafy: < p dir=“rtl | ltr” style=„&hellip; > 

Jeśli jednak nie musisz stosować formatowania, możesz ustawić tekst TextView bezpośrednio, 

wywołując setText(java.lang.CharSequence). Jeśli od czasu do czasu może zajść potrzeba utworzenia 

zasobu stylizowanego tekstu, który jest również używany jako ciąg formatu, należy to zrobić, pisząc 

znaczniki HTML z jednostkami ze znakami ucieczki, które są następnie odzyskiwane za pomocą 

zromHtml(String) po zakończeniu formatowania. Na przykład :  

Zacznij od zapisania stylizowanego zasobu tekstowego jako ciągu znaków ze znakami ucieczki HTML:  

< resources > 

< string name="welcome_messages" >Hello, %1$s! You have &lt;b >%2$d new messages&lt; 

/b >.< /string > 

< /resources > 

Następnie sformatuj ciąg jak zwykle, ale wywołaj także fromHtml (String), aby przekonwertować tekst 

HTML na tekst stylizowany:  

val text: String = getString(R.string.welcome_messages, username, mailCount)  

val styledText: Spanned = Html.fromHtml(text, FROM_HTML_MODE_LEGACY)  

Ponieważ metoda fromHtml(String) formatuje wszystkie jednostki HTML, upewnij się, że wszystkie 

możliwe znaki HTML w ciągach używanych z sformatowanym tekstem zostały zmienione, używając 

htmlEncode(String). Na przykład, jeśli formatujesz ciąg, który zawiera znaki takie jak „<” lub „&”, przed 

formatowaniem należy je zmienić, tak aby po przejściu sformatowanego ciągu znaków 

fromHtml(String) znaki wychodziły w taki sposób, w jaki zostały pierwotnie napisane. Aby zilustrować 

przykładem:  

val escapedUsername: String = TextUtils.htmlEncode(username)  



val text: String = getString(R.string.welcome_messages, escapedUsername, mailCount)  

val styledText: Spanned = Html.fromHtml(text, FROM_HTML_MODE_LEGACY) 

VIEW 

Android oferuje wyrafinowany i silnie skomponowany model do budowania interfejsu użytkownika, 

oparty na podstawowych klasach układu: View i ViewGroup. Przejrzeliśmy już różne wstępnie 

zbudowane podklasy View i ViewGroup - zwane odpowiednio widżetami i układami - które można 

wykorzystać do skonstruowania swojego interfejsu użytkownika. Częściowa lista dostępnych 

widżetów, o których wspomnieliśmy, obejmowała Button, TextView, EditText, ListView, CheckBox, 

RadioButton, Gallery, Spinner i bardziej specjalne AutoCompleteTextView, ImageSwitcher i 

TextSwitcher. Wśród dostępnych układów są LinearLayout, FrameLayout, RelativeLayout i inne. Jeśli 

znajdziesz się w sytuacji, w której żaden z gotowych widżetów lub układów nie spełnia Twoich potrzeb, 

zawsze możesz utworzyć własną podklasę View. Jeśli potrzebujesz tylko dokonać niewielkich zmian w 

istniejącym widżecie lub układzie, możesz po prostu podklasy widżetu lub układu i nadpisać jego 

metody. Tworzenie własnych podklas View zapewnia precyzyjną kontrolę nad wyglądem i funkcją 

wszystkich elementów ekranu. Aby dać ci mgliste pojęcie o autorytecie, jaki uzyskujesz dzięki 

niestandardowym widokom, oto kilka przykładów tego, co możesz z nimi zrobić:  

• Możesz stworzyć całkowicie niestandardowy typ widoku lub całkowitą kontrolę głośności za pomocą 

grafiki 2D, która przypomina analogową kontrolkę elektroniczną.  

• Możesz połączyć grupę elementów Widoku w nowy pojedynczy komponent, aby stworzyć coś takiego 

jak ComboBox (kombinacja listy podręcznej i pola tekstowego swobodnego wprowadzania) lub 

dwupanelowa kontrolka selektora (lewy i prawy panel z w każdym miejscu, w którym możesz zmienić 

przypisanie, który element znajduje się na której liście).  

• Możesz zmodyfikować sposób, w jaki składnik EditText pojawia się na ekranie (Samouczek Notatnika 

wykorzystuje to z dobrym skutkiem do tworzenia strony notatnika w linie).  

• Powinieneś także być w stanie uchwycić inne zdarzenia, takie jak naciśnięcia klawiszy, i obsłużyć je w 

niestandardowy sposób (np. w przypadku gry).  

Zobaczmy teraz kilka praktycznych podejść do tworzenia niestandardowych widoków i używania ich w 

twojej aplikacji.  

Podstawowe podejście 

Oto krótki przegląd tego, co musisz wiedzieć, aby rozpocząć tworzenie własnych komponentów 

widoku:  

Najpierw rozszerz istniejącą klasę lub podklasę View o własną klasę. Upewnij się, że zastąpiłeś niektóre 

metody z nadklasy. Metody nadklasy do przesłonięcia zaczynają się od „on”, na przykład onDraw(), 

onMeasure() i onKeyDown(). Są to te same, których używasz dla zdarzeń w działaniu lub ListActivity, 

które zastępujesz dla cyklu życia i innych ustawień funkcji. W takim razie powinieneś używać swojej 

nowej klasy rozszerzeń. Po zakończeniu nowa klasa rozszerzenia może zostać zastosowana w miejscu 

widoku, na którym została oparta. Ponadto te same klasy rozszerzające można zdefiniować jako klasy 

wewnętrzne w działaniach, które ich używają. Jest to korzystne, ponieważ kontroluje dostęp do nich, 

ale jednocześnie nie jest absolutnie konieczne (może być w przypadku, gdy chcesz utworzyć nowy 

widok publiczny do szerszego wykorzystania w swojej aplikacji).  

W pełni dostosowane komponenty 



W pełni dostosowane komponenty mogą być używane do tworzenia komponentów graficznych, które 

pojawiają się w dowolnym momencie iw dowolnej formie i formie. Możesz potrzebować graficznego 

miernika głośności, który wygląda jak stary miernik analogowy, lub widoku tekstu do śpiewania, dzięki 

czemu możesz śpiewać razem z maszyną do karaoke. Tak czy inaczej, standardowe komponenty 

wbudowane nie mogą tego zapewnić, bez względu na to, jak je połączysz. Możesz jednak łatwo tworzyć 

komponenty, które wyglądają i działają w dowolny sposób, ograniczone być może tylko Twoją 

wyobraźnią, rozmiarem ekranu i dostępną mocą operacyjną (pamiętaj, że Twoja aplikacja może 

wymagać uruchomienia na czymś znacznie mniej energii niż twoja stacja robocza). Aby utworzyć w 

pełni dostosowany komponent: zwykle musisz zacząć od rozszerzenia widoku, aby utworzyć nowy 

superkomponent. Możesz dostarczyć konstruktor, który może pobierać atrybuty i parametry z XML, a 

także możesz ustawić własne parametry (na przykład kolor, zakres lub szerokość). Wtedy 

prawdopodobnie chciałbyś stworzyć własne detektory zdarzeń, akcesory i modyfikatory właściwości, 

a być może również bardziej wyrafinowane działanie klasy komponentów. W takim przypadku prawie 

na pewno będziesz musiał przesłonić onMeasure() i prawdopodobnie będziesz także musiał przesłonić 

onDraw(), jeśli chcesz, aby komponent coś pokazywał. Chociaż oba mają domyślne zachowanie, 

domyślna onDraw() nic nie zrobi, a domyślna onMeasure() zawsze ustawi rozmiar 100 × 100 — co nie 

jest najbardziej pożądaną opcją.  

Rozszerz onDraw() i onMeasure() 

Metoda onDraw() działa jak płótno, na którym można zaimplementować wszystko, czego potrzebujesz: 

grafikę 2D, inne standardowe lub niestandardowe komponenty, stylizowany tekst lub cokolwiek 

innego, czego możesz potrzebować do projektu. Na marginesie, pamiętaj, że nie dotyczy to grafiki 3D. 

Jeśli potrzebujesz użyć grafiki 3D, musisz rozszerzyć SurfaceView zamiast View i rysować z oddzielnego 

gwintu. onMeasure() powinien być postrzegany jako kluczowy element umowy renderowania między 

twoim komponentem a jego kontenerem. onMeasure() należy zmodyfikować, aby sprawnie i 

odpowiednio raportować pomiary zawartych w nim części. Nieco bardziej komplikują to wymagania 

dotyczące limitów od rodzica (które są przekazywane do metody onMeasure()) oraz wymóg wywołania 

metody setMeasuredDimension() ze zmierzoną szerokością i wysokością po ich obliczeniu. Jeśli nie 

wywołasz tej metody z nadpisanej metody onMeasure(), wynikiem będzie wyjątek w czasie pomiaru. 

Na wyższym poziomie implementacja metody onMeasure() powinna przebiegać w następujący 

sposób: Zastąpiona metoda onMeasure() jest wywoływana ze szczegółami miary szerokości i wysokości 

(parametry widthMeasureSpec i heightMeasureSpec, oba są kodami całkowitymi reprezentującymi 

wymiary), które należy traktować jako wymagania dla ograniczenia dotyczące pomiarów szerokości i 

wysokości, które należy zestawić. Metoda onMeasure() Twojego komponentu powinna oszacować 

szerokość i wysokość pomiaru, które będą wymagane do renderowania komponentu. Powinien starać 

się pozostać w ramach przekazanych specyfikacji, chociaż potencjalnie może je przekroczyć (w tym 

przypadku rodzic może zdecydować, co zrobić, w tym przycinać, przewijać, rzucać wyjątek lub prosić 

onMeasure(), aby spróbował ponownie, używając różne specyfikacje pomiarowe). Po ustawieniu 

szerokości i wysokości należy wywołać metodę setMeasured Dimension(int width, int height) z 

obliczonymi pomiarami. Jeśli ten krok zostanie pominięty, może zostać zgłoszony wyjątek. 

Podsumowanie niektórych standardowych metod, które framework wywołuje w widokach, znajduje 

się w poniższej tabeli 

Metody standardowe i ich definicje 

Kategoria : Metody : Opis 



Tworzenie : Konstruktory : forma konstruktora jest wywoływana, gdy widok jest tworzony z kodu, a 

formularz jest wywoływany, gdy widok jest powiększany z pliku układu. Drugi formularz powinien 

przeanalizować i zastosować wszystkie atrybuty zdefiniowane w pliku układu.  

Układ :  

onFinishInflate() : Wywoływana po tym, jak widok i wszystkie jego elementy potomne zostały 

napełnione z XML.  

onMeasure(int, int) : Wywoływany w celu określenia wymagań dotyczących rozmiaru tego widoku i 

wszystkich jego elementów podrzędnych.  

onLayout(boolean, int, int, int, int) : Wywoływany, gdy ten widok powinien przypisać rozmiar i pozycję 

wszystkim swoim dzieciom.  

onSizeChanged(int, int, int, int) : Wywoływane w przypadku zmiany rozmiaru tego widoku.  

Rysunek :  

onDraw(Canvas) : Wywoływane, gdy widok powinien renderować swoją zawartość.  

Przetwarzanie zdarzeń :  

onKeyDown(int, KeyEvent) : Wywoływane, gdy wystąpi nowe zdarzenie związane z kluczem.  

onKeyUp(int, KeyEvent) : Wywoływane, gdy wystąpi zdarzenie związane z kluczem.  

onTrackballEvent(MotionEvent) : wywoływane, gdy wystąpi zdarzenie ruchu trackballa.  

onTouchEvent(MotionEvent) : Wywoływane, gdy wystąpi zdarzenie ruchu na ekranie dotykowym.  

Focus :  

onFocusChanged(boolean, int, Rect) : Wywoływane, gdy widok staje się lub traci ostrość.  

onWindowFocusChanged(boolean) : Wywoływane, gdy okno zawierające widok staje się lub traci 

ostrość.  

Dołączanie :  

onAttachedToWindow() : Wywoływana, gdy widok jest dołączony do okna.  

onDetachedFromWindow() : Wywoływana, gdy widok jest odłączony od swojego okna.  

onWindowVisibilityChanged(int) : Wywoływane, gdy zmieniła się widoczność okna zawierającego 

widok.  

 

Jeśli nie chcesz tworzyć całkowicie dostosowanego komponentu, ale zamiast tego chcesz połączyć 

komponent wielokrotnego użytku, który zawiera grupę istniejących kontrolek, utworzenie 

komponentu złożonego (lub kontroli złożonej) może być idealną opcją. Mówiąc prościej, łączy to szereg 

bardziej niezależnych kontrolek (lub widoków) w logiczną grupę elementów, które mogą być 

wykonywane jako jedna rzecz. Aby to zilustrować, Combo Box może być traktowany jako kombinacja 

jednowierszowego pola EditText z dołączoną PopupList. Jeśli naciśniesz przycisk i wybierzesz coś z listy, 

wypełni on pole EditText, ale także pozwoli użytkownikowi wpisać coś bezpośrednio w EditText. W 

systemie Android są w rzeczywistości dostępne dwa inne widoki: Spinner i AutoCompleteTextView, ale 



niezależnie od tego koncepcja pola kombi wydaje się być najprostszym przykładem w tym przypadku. 

Aby utworzyć komponent złożony: Zwykle punktem wyjścia jest Layout, więc powinieneś stworzyć 

klasę, która rozszerza Layout. Być może w przypadku pola kombi możesz użyć LinearLayout z orientacją 

poziomą. Jednocześnie, ponieważ inne układy mogą być zagnieżdżone w środku, komponent złożony 

może być dowolnie złożony i nadmiernie ustrukturyzowany. Jednak podobnie jak w przypadku 

działania, możesz użyć metody deklaratywnej (opartej na XML) tworzenia zawartych komponentów 

lub możesz zagnieździć je programowo z kodu. W konstruktorze nowej klasy możesz wziąć dowolne 

parametry wymagane przez nadklasę i najpierw przekazać je do konstruktora nadklasy. Następnie 

powinieneś skonfigurować inne widoki do użycia w nowym komponencie, w którym utworzysz pole 

EditText i PopupList. Tutaj możesz również wprowadzić własne atrybuty i parametry do XML, które 

mogą być później wywoływane i używane przez Twój konstruktor. Ponadto dozwolone jest również 

tworzenie detektorów zdarzeń, które zawarte w nim widoki mogą generować, na przykład metoda 

detektora dla elementu listy Kliknij Listener, aby zaktualizować zawartość EditText, jeśli zostanie 

dokonany wybór listy. Podsumowując, wykorzystanie Układu jako podstawy Kontroli niestandardowej 

ma szereg zalet, w tym: 

• Możesz określić układ za pomocą deklaratywnych plików XML podobnych do ekranu czynności lub 

możesz tworzyć widoki programowo i zagnieżdżać je w układzie z kodu.  

• Metody onDraw() i onMeasure() najprawdopodobniej będą miały odpowiednią funkcjonalność, więc 

nie będziesz musiał ich modyfikować.  

• Nareszcie można bardzo szybko zaprojektować dowolnie złożone widoki złożone i zastosować je 

później, tak jakby były pojedynczym komponentem.  

Dobrze zaprojektowany widok niestandardowy należy traktować jak każdą inną dobrze 

zaprojektowaną klasę. Łączy w sobie określony zestaw funkcji z przyjaznym interfejsem użytkownika i 

dużym rozmiarem pamięci. Oprócz tego, że jest dobrze zaprojektowaną klasą, oczekuje się, że widok 

niestandardowy będzie: był zgodny ze standardami systemu Android, zapewniał niestandardowe 

atrybuty współpracujące z układami XML systemu Android, wysyłał zdarzenia ułatwień dostępu i był 

zgodny z wieloma platformami systemu Android. Platforma Android udostępnia zestaw klas bazowych 

i tagów XML, które zachęcają do tworzenia widoku, który spełnia wszystkie te wymagania. 

Porozmawiajmy teraz, jak wykorzystać platformę Android do tworzenia podstawowych funkcji widoku 

podklas. 

Podklasa View 

Wszystkie klasy widoku zawarte w strukturze systemu Android rozszerzają widok. Twój widok 

niestandardowy może również bezpośrednio rozszerzyć widok lub możesz zaoszczędzić zasoby, 

rozszerzając jedną z istniejących podklas widoku, na przykład Przycisk. Aby Android Studio 

odpowiadało Twojemu widokowi, powinieneś przynajmniej dostarczyć konstruktor, który jako 

parametry przyjmuje obiekt Context i obiekt AttributeSet. Ten onstructor umożliwia edytorowi układu 

tworzenie i edycję wystąpienia Twojego widoku, na przykład class PieChart(context: Context, attrs: 

AttributeSet): View(context, attrs).  

Zdefiniuj atrybuty niestandardowe 

Aby dodać wbudowany widok do interfejsu użytkownika, musisz określić go w elemencie XML i 

regulować jego wygląd i funkcjonalność za pomocą atrybutów elementu. Dobrze napisane widoki 

niestandardowe można również dodawać i stylizować za pomocą XML. Aby włączyć tę funkcję w 

widoku niestandardowym, należy:  



• Zdefiniuj niestandardowe atrybuty dla swojego widoku w elemencie zasobów < declare-styleable > 

• Zidentyfikuj wartości atrybutów w układzie XML 

• Pobieranie wartości atrybutów w czasie wykonywania 

• Zastosuj pobrane wartości atrybutów do swojego widoku 

Aby zdefiniować atrybuty niestandardowe, wstaw zasoby <declare-styleable> do projektu. Zazwyczaj 

umieszcza się te zasoby w pliku res/values/attrs.xml. Spójrz na ten przykład pliku attrs.xml:  

< resources > 

< declare-styleable name="PieChart" > 

< attr name="showText" format="boolean" / > 

<  attr name="labelPosition" format="enum" > 

<enum name="left" value="0"/ > 

< enum name="right" value="1"/ > 

< /attr > 

< /declare-styleable > 

< /resources > 

Ten kod definiuje dwa główne atrybuty, showText i labelPosition, które należą do stylizowanej 

jednostki o nazwie PieChart. Nazwa encji z możliwością stylizacji jest taka sama, jak tytuł klasy, która 

definiuje widok niestandardowy i chociaż nie jest konieczne przestrzeganie tego układu, wiele 

popularnych edytorów kodu nadal używa tej konwencji nazewnictwa, aby umożliwić uzupełnianie 

instrukcji. Po zdefiniowaniu atrybutów niestandardowych można ich używać w plikach XML układu, tak 

jak atrybutów wbudowanych. Jedyną różnicą jest to, że Twoje niestandardowe atrybuty będą 

znajdować się w innej przestrzeni nazw. Zamiast pozostać w przestrzeni nazw 

http://schemas.android.com/apk/res/android, byliby pod adresem 

http://schemas.android.com/apk/res/[nazwa pakietu]. Aby to zademonstrować, spójrzmy na te 

atrybuty wykresu kołowego:  

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

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

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

< com.example.customviews.charting.PieChart 

custom:showText="true" 

custom:labelPosition="left" / > 

< /LinearLayout > 

Jeśli chcesz uniknąć konieczności powtarzania długiego identyfikatora URI przestrzeni nazw, możesz 

skorzystać z dyrektywy xmlns. Ta dyrektywa przypisuje niestandardowy alias do przestrzeni nazw 

http://schemas.android.com/apk/res/com.example.customviews i umożliwia wybranie dowolnego 

aliasu, którego potrzebujesz dla swojej przestrzeni nazw. Zobacz także nazwę tagu XML, który zawiera 



niestandardowy widok układu. Jest to w pełni kwalifikowana nazwa niestandardowej klasy widoku. A 

jeśli twoja klasa widoku jest klasą wewnętrzną, powinieneś ją dalej zakwalifikować nazwą klasy 

zewnętrznej widoku. Na przykład powyższa klasa PieChart ma klasę wewnętrzną o nazwie PieView. 

Aby użyć atrybutów niestandardowych z tej klasy, należy użyć tagu com.example.custom 

views.charting.PieChart$PieView. 

Zastosuj niestandardowe atrybuty 

Gdy widok jest tworzony z układu XML, wszystkie atrybuty w znaczniku XML są pobierane z pakietu 

zasobów i kierowane do konstruktora widoku jako AttributeSet. Mimo że możliwe jest odczytywanie 

wartości bezpośrednio z AttributeSet, ma to pewne wady, takie jak odwołania do zasobów w 

wartościach atrybutów, które nie zostaną w pełni rozwiązane, a style nie są zwykle do niego stosowane. 

Zamiast tego możesz przekazać AttributeSet do uzyskaniaStyledAttributes(). Ta metoda dostarczy 

tablicę TypedArray wartości, które zostały już wyłuskane i oznaczone stylem. Kompilator zasobów 

systemu Android w rzeczywistości wykonuje dużo pracy, aby łatwiej uzyskać dostęp do metody 

gainStyledAttributes(). Tak więc dla każdego zasobu <deklaruj-stylizowanego> w katalogu res 

wygenerowany R.java określa zarówno tablicę identyfikatorów atrybutów, jak i zestaw stałych, które 

definiują indeks dla każdego atrybutu w tablicy. Możesz użyć predefiniowanych stałych, aby odczytać 

atrybuty z TypedArray. Oto jak wspomniana wyżej klasa PieChart odczytuje swoje atrybuty:  

init { 

context.theme.obtainStyledAttributes( 

attrs,  

R.styleable.PieChart,  

0, 0).apply { 

try { 

mShowText = getBoolean 

(R.styleable.PieChart_showText, false)  

textPos = getInteger 

(R.styleable.PieChart_labelPosition, 0)  

} finally { 

recycle() 

} 

}  

} 

Ponadto należy pamiętać, że ponieważ obiekty TypedArray są zasobem udostępnionym, po użyciu 

należy je poddać recyklingowi.  

Dodaj właściwości i wydarzenia 

Atrybuty to świetny sposób na regulowanie zachowania i wyglądu widoków, ale można je odczytać 

tylko wtedy, gdy widok jest inicjowany. Aby ustalić dynamiczną tendencję, możesz spróbować 



udostępnić parę pobierającą i ustawiającą właściwości dla każdego atrybutu niestandardowego. 

Poniższy fragment ilustruje, w jaki sposób PieChart udostępnia właściwość o nazwie showText:  

fun isShowText(): Boolean { 

return mShowText 

} 

fun setShowText(showText: Boolean) { 

mShowText = showText 

invalidate() 

requestLayout() 

} 

Tutaj pamiętaj, że setShowText wywołuje zarówno funkcje invalidate(), jak i requestLayout(). 

Wezwania te są ważne, aby zapewnić stabilność widoku. Może zaistnieć potrzeba unieważnienia 

widoku po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w jego właściwościach, które mogą zmienić jego 

wygląd, aby system otrzymał sygnał, że należy go przerysować. Podobnie musisz poprosić o nowy 

układ, jeśli właściwość wprowadza zmiany, które mogą wpłynąć na rozmiar lub kształt widoku. 

Zapomnienie tych wywołań metod może spowodować trudne do znalezienia błędy w systemie. 

Ponadto widoki niestandardowe powinny również obsługiwać detektory zdarzeń w celu przesyłania 

ważnych zdarzeń. Na przykład PieChart uwidacznia zdarzenie niestandardowe o nazwie 

OnCurrentItemChanged, aby powiadomić odbiorniki, że użytkownik zmodyfikował wykres kołowy, aby 

skupić się na nowym wycinku kołowym. Łatwo zapomnieć o ujawnieniu właściwości i zdarzeń, 

zwłaszcza jeśli jesteś jedynym użytkownikiem widoku niestandardowego. Jednak poświęcenie trochę 

czasu na dokładne określenie interfejsu widoku znacznie zmniejszy wszelkie przyszłe koszty 

utrzymania. Dobrą radą, którą należy wziąć pod uwagę, jest zawsze eksponowanie każdej właściwości, 

która wpływa na widoczny wygląd lub zachowanie niestandardowego widoku. 

Projekt dla dostępności 

Ważne jest również, aby niestandardowy widok obsługiwał jak najszerszy zakres użytkowników. 

Dotyczy to również użytkowników z niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają im zobaczenie lub 

korzystanie z ekranu dotykowego. W celu wsparcia użytkowników niepełnosprawnych zaleca się: 

• Oznacz pola wejściowe za pomocą atrybutu android:contentDescription 

• Wysyłaj zdarzenia ułatwień dostępu, wywołując sendAccessibilityEvent() w razie potrzeby 

• Obsługa alternatywnych kontrolerów, takich jak D-pad i trackball 

 

Przy tak dobrze zaprojektowanym widoku, który reaguje na gesty i przejścia między obiektami, ważne 

jest również, aby widok przebiegał szybko i płynnie. Aby uniknąć interfejsu użytkownika, który wydaje 

się powolny i powolny podczas odtwarzania, upewnij się, że animacje działają stale z co najmniej 60 

klatkami na sekundę. Aby przyspieszyć przeglądanie, może być konieczne wyeliminowanie 

niepotrzebnego kodu z często używanych podprogramów. Zacznij od działania na onDraw(), co 

przyniesie Ci największy zwrot. W szczególności powinieneś usunąć alokacje w onDraw(), ponieważ 

alokacje mogą skutkować niepotrzebnym wyrzucaniem śmieci, które powodowałyby przerwy. 



Pomocne byłoby również przydzielanie obiektów podczas inicjalizacji lub między animacjami. Ponadto 

uważa się, że złą praktyką jest dokonywanie alokacji, gdy w tym samym czasie działa animacja. Inną 

bardzo kosztowną pod względem zasobów eksploatacją jest przechodzenie przez układy. Za każdym 

razem, gdy widok wywołuje requestLayout(), system interfejsu użytkownika systemu Android musi 

przejrzeć całą hierarchię widoków, aby dowiedzieć się, jak duży musi być każdy widok. Jeśli znajdzie 

sprzeczne pomiary, wielokrotnie przejdzie przez hierarchię. Dlatego projektanci interfejsu użytkownika 

mają tendencję do tworzenia głębokich hierarchii zagnieżdżonych obiektów ViewGroup, aby interfejs 

użytkownika zachowywał się prawidłowo. Pamiętaj jednak, aby nie tworzyć zbyt głębokich hierarchii 

widoków, ponieważ może to spowodować problemy z wydajnością. Podsumowując, w tym rozdziale 

omówiliśmy podstawy interfejsu użytkownika Android Studio i dowiedzieliśmy się, jak korzystać z jego 

głównych komponentów i widżetów. W szczególności ustaliliśmy, w jaki sposób możesz zarządzać 

folderami, układami, ciągami i widokami na platformie. W następnym rozdziale skupimy się na 

wykorzystaniu kluczowych narzędzi Android Studio, takich jak SDK Manager, AVD Manager i Navigation 

Editor. 



Narzędzia Android Studio 

➢ ➢ Przeglądanie podstawowych narzędzi Android Studio 

➢ ➢ Mastering SDK Manager, AVD Manager i edytor nawigacji 

➢ ➢ Nauka generowania dokumentacji Javadoc w Android Studio 

W poprzednich częściach dowiedziałeś się, jak Android Studio może generować kod; tu zobaczysz, jak 

Android Studio może zrefaktoryzować Twój kod, własne komponenty i widżety. Programowanie 

Androida opiera się na wielu różnych narzędziach, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się pójść 

standardową drogą, czy zamiast tego zdecydujesz się na zastosowanie jednej z niezliczonych innych 

dostępnych metod. W rzeczywistości, przy tak wielu opcjach na początek, czasami może być trudne 

ustalenie, która jest dla Ciebie najlepsza. Jakie narzędzia są niezbędne? Jaki program aktywujesz, aby 

zacząć kodować? Omówiono najpopularniejsze narzędzia programistyczne dla Androida, w tym 

podstawowe i opcjonalne: Menedżer SDK, Menedżer urządzeń wirtualnych Android (AVD) i Edytor 

nawigacji. Android SDK oznacza tutaj zestaw narzędzi, który umożliwia programistom tworzenie 

aplikacji dla systemu operacyjnego Android. Zawiera wymagane biblioteki do tworzenia aplikacji na 

Androida, debugger, emulator, interfejsy programowania aplikacji (API) i przykładowe projekty z 

kodem źródłowym, dzięki czemu możesz mieć wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia własnych 

aplikacji. Chociaż istnieje wiele różnych języków programowania i wiele zintegrowanych środowisk 

programistycznych (IDE), zestaw SDK pozostaje niezmienny. Dlatego rozwój Androida zaczniemy od 

Android SDK.  

MENEDŻER SDK 

SDK Manager oferuje szeroki wybór narzędzi wymaganych do tworzenia aplikacji na Androida lub 

zapewnienia jak najpłynniejszego przebiegu procesu. Niezależnie od tego, czy tworzysz aplikację w 

języku Java, Kotlin czy C#, potrzebujesz pakietu SDK, aby aktywować ją na urządzeniu z Androidem i 

uzyskać dostęp do unikalnych funkcji systemu operacyjnego. Będziesz także mógł używać emulatora 

SDK do testowania utworzonych aplikacji, monitorowania urządzenia i robienia wielu innych rzeczy. 

Teraz, gdy Android SDK jest dołączony do Android Studio, IDE wpływa na ilość wykonywanej pracy i 

zapewnia dostęp do wielu narzędzi i zarządzanie nimi. Mimo że konfiguracja z SDK powinna być 

pierwszą lekcją na temat programowania Androida, którą przechodzisz, jest w tym jeszcze trochę 

więcej, a pełne wykorzystanie wszystkich narzędzi programistycznych i wiedza o tym, jak dokładnie 

działa SDK, z pewnością zaowocuje w lepszych aplikacjach. Android SDK można zainstalować 

automatycznie przy użyciu najnowszej wersji Gradle lub ręcznie pobierając Android SDK na kilka 

różnych sposobów, jeśli takie jest Twoje preferencje. Rzućmy okiem na krótki przegląd wszystkich 

różnych podejść.  

Instalowanie Android SDK (zautomatyzowany sposób) 

Najnowsza wersja Gradle 7.0 obsługuje automatyczne pobieranie zależności. Upewnij się, że 

uaktualniłeś do najnowszej wersji Gradle, w przeciwnym razie zobaczysz niektóre wtyczki Gradle, które 

zazwyczaj zarządzają zależnościami, które mają być przestarzałe w starszych wersjach.  

Instalacja dla Ubuntu Linux 

Jeśli używasz Ubuntu 15.10 lub starszego, upewnij się, że zainstalowałeś następujący standardowy 

pakiet. W przeciwnym razie podczas próby uruchomienia programu apt, który jest częścią zestawu 

narzędzi Android SDK, może pojawić się komunikat „Brak takiego pliku lub katalogu”:  

sudo apt-get install libc6-dev-i386 lib32z1 OpenJDK-8-JDK 



Instalacja przez Homebrew 

Jeśli masz uruchomiony MacOS/OS X, możesz użyć Homebrew do zainstalowania Android SDK. Aby 

zainstalować Homebrew - menedżera pakietów dla MacOS/OS X, musisz aktywować następujące 

polecenia:  

brew tap homebrew/cask 

brew install –cask android-SDK 

Spowoduje to zainstalowanie narzędzi Android SDK w katalogu /usr/local/Cellar/android-SDK/< numer 

wersji >. 

Instalowanie Android SDK (sposób ręczny) 

Jeśli chcesz ręcznie zainstalować Android SDK, musisz pobrać Android SDK bez pakietu Android Studio. 

W tym celu przejdź do Android SDK i przejdź do sekcji Tylko narzędzia SDK. Tutaj skopiuj adres URL do 

pobrania, który jest odpowiedni dla Twojej maszyny do kompilacji. Następnie użyj wget z poprawnym 

adresem URL SDK:  

$ wget https://dl.google.com/android/repository/tools_r25.2.3-macosx.zip 

Następnie musisz rozpakować i umieścić zawartość w swoim katalogu domowym. Nazwy katalogów 

mogą być dowolne, ale pamiętaj, aby zapisać pliki w łatwym do znalezienia miejscu. Aby uruchomić 

narzędzie SDK manager, wstaw następujące funkcje:  

$ tools/bin/sdkmanager –update 

$ tools/bin/sdkmanager “platforms;android-25”  

“build-tools;25.0.2” “extras;google;m2repository” “extras;android;m2repository”  

$ tools/bin/sdkmanager –licenses 

Następnie należy ustawić zmienną PATH środowiska kompilacji i inne zmienne, które zostaną 

zastosowane do zlokalizowania Androida. Możesz również rozważyć edycję pliku .bash_profile. A jeśli 

nie używasz basha, powinieneś edytować odpowiedni plik konfiguracyjny dla swojego środowiska. 

Ilustrować:  

export ANDROID_SDK_ROOT=/Users/android/android-SDK-macosx 

export PATH=$PATH:$ANDROID_SDK_ROOT/tools 

Na koniec, zanim klikniesz Zapisz i zamkniesz, ponownie załaduj .bash_profile po raz ostatni:  

$ source ~/.bash_profile 

Instalacja przez GUI 

Najpierw uzyskaj dostęp do monitu, wpisz android i naciśnij Enter, aby uruchomić Menedżera Android 

SDK w oknie. Jeśli to nie zadziała, oznacza to, że zmienna PATH nie została poprawnie skonfigurowana 

z lokalizacją Android SDK. Oznacza to również, że będziesz musiał zainstalować te same pakiety Android 

SDK na swoim komputerze kompilacyjnym, co w przypadku uruchomienia Gradle lokalnie. Oto nazwy 

pakietów SDK, od których z pewnością musisz zacząć:  

Tools > Android SDK Tools 

https://dl.google.com/android/repository/tools_r25.2.3-macosx.zip


Tools > Android SDK Platform-tools 

Tools > Android SDK Build-tools 

Ponadto będziesz chciał również pobrać kilka dodatków:  

Repozytorium wsparcia dla Androida 

Biblioteka wsparcia dla Androida  

Następnie wybierz narzędzia kompilacji Android SDK dla wersji Androida wymienionej w pliku 

build.Gradle jako cel android: buildToolsVersion. Jeśli twój build.gradle mówi 

android { 

buildToolsVersion "21" 

...  

} 

następnie pobierz tę wersję interfejsu API w Menedżerze Android SDK. 

Instalacja za pomocą wiersza poleceń 

Możliwe jest również pobranie pakietów SDK za pomocą następującego wiersza poleceń z parametrem 

-no-ui:  

android update SDK –no-ui –all 

Jeśli chcesz być selektywny przy instalacji, możesz użyć listy android, aby wyświetlić wszystkie pakiety 

i zastosować opcję -filter dla selektywnych instalacji w taki sposób:  

sudo android update SDK –no-UI –filter platform-tools, tools 

A kiedy zdecydujesz się na selektywne wybieranie pakietów do zainstalowania, musisz również 

uwzględnić następujące dodatkowe repozytorium Androida Maven. W przeciwnym razie możesz nie 

być w stanie korzystać z najnowszej biblioteki projektów wsparcia:  

android update SDK –no-ui –all –filter extra-android-m2repository 

Anatomia SDK  Androida  

Android SDK można podzielić na kilka głównych komponentów. Obejmują one:  

• Platforma-narzędzia 

• Narzędzia do budowania 

• Narzędzia SDK 

• Most debugowania Androida (ADB)  

• Emulator Androida 

Z pewnością najważniejsze części tego pakietu znajdują się w narzędziach SDK. Będziesz potrzebować 

tych narzędzi niezależnie od docelowej wersji Androida. To właśnie one stanowią zestaw Android 

Package Kit (APK) - zmieniając program Java w aplikację na Androida, którą można obsługiwać nawet 

na telefonie. Obejmują one szereg narzędzi do kompilacji, narzędzia do debugowania i narzędzia do 



obrazów. Świetnym przykładem takiego narzędzia jest usługa debugowania Dalvik Debug Monitor 

Server (DDMS), która pozwala nam używać Android Device Monitor do sprawdzania stanu urządzenia 

z Androidem. Narzędzia do kompilacji były wcześniej klasyfikowane pod tym samym nagłówkiem, co 

narzędzia platformy, ale od tego czasu zostały oddzielone w późniejszych wersjach, dzięki czemu 

można je aktualizować osobno. Jak sama nazwa wskazuje, są one również niezwykle ważne przy 

tworzeniu aplikacji na Androida. Przykładem takich narzędzi może być narzędzie Zipalign, które 

optymalizuje aplikację, aby zażądać minimalnej ilości pamięci podczas uruchamiania przed 

wygenerowaniem końcowego pakietu APK, oraz Apksigner, który podpisuje pakiet APK w celu dalszej 

weryfikacji. Narzędzia platformy mogą być bardziej szczegółowo dostosowane do wersji Androida, na 

którą chcesz kierować reklamy. Zazwyczaj uważa się, że najlepiej jest zainstalować najnowsze narzędzia 

platformy, które zwykle są instalowane domyślnie. Jednak po pierwszej instalacji musisz stale 

aktualizować narzędzia platformy. Narzędzia są kompatybilne wstecz, co oznacza, że są również 

używane do obsługi starszych wersji Androida. Podsumowując, wiele z wyżej wymienionych narzędzi 

ma kluczowe znaczenie dla testowania, debugowania i pakowania SDK. Zapewniają one rodzaj 

połączenia między Android Studio a fizycznym urządzeniem lub emulatorem, dzięki czemu Twoja 

aplikacja może być specjalnie pakowana, a następnie testowana w trakcie pracy. Bezpiecznie jest 

pozostawić SDK w spokoju przez większość programistyczną: Android Studio zaleci niezbędne 

aktualizacje i wywoła wymagane elementy, gdy klikniesz Uruchom lub Zbuduj APK. To powiedziawszy, 

kilka narzędzi jest również bezpośrednio dostępnych, które zostaną zastosowane do operacji takich jak 

aktualizacja SDK lub bezpośrednie monitorowanie i modyfikowanie urządzenia z Androidem. Podczas 

gdy Android Studio zwykle poinformuje Cię, kiedy musisz coś zaktualizować, możesz również zarządzać 

aktualizacjami SDK ręcznie za pomocą menedżera. Możesz to znaleźć w Android Studio, jeśli przejdziesz 

do Narzędzia — Android — Menedżer SDK. Aktywacja Zarządzaj pozwoli Ci na takie rzeczy, jak wybór 

rozmiaru urządzenia i innych specyfikacji, a zostaniesz poproszony o pobranie wymaganego obrazu 

systemu ×86, jeśli nie jest jeszcze zainstalowany. 

Korzystanie z ADB 

Korzystanie z ADB jest nieco inne. Jest to program, który pozwala komunikować się z dowolnym 

urządzeniem z systemem Android. W swoim założeniu opiera się na narzędziach platformy w celu 

odczytania wersji Androida używanej na tym urządzeniu, dlatego jest zawarte w pakiecie narzędzi 

platformy. Możesz użyć ADB, aby uzyskać dostęp do narzędzi powłoki, takich jak Logcat, sprawdzić 

identyfikator urządzenia, a nawet zainstalować aplikacje. Aby uzyskać dostęp do ADB, musisz znaleźć 

folder instalacyjny Android SDK i przejść do katalogu platform-tools. W systemie Windows przytrzymaj 

klawisz Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu folderu, aby otworzyć wiersz 

poleceń. Na Macu po prostu otwórz Terminal z Launchpada, który znajduje się w folderze Inne). ADB 

to elastyczne narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia interakcję z urządzeniem. Polecenie ADB 

może zarządzać różnymi akcjami urządzenia, takimi jak instalowanie i debugowanie aplikacji, i 

zapewnia dostęp do powłoki systemu Unix, którą można administrować w celu uruchamiania różnych 

poleceń na urządzeniu. Na przykład, jeśli wpiszesz „urządzenia adb”, otrzymasz listę podłączonych 

urządzeń z Androidem wraz z ich identyfikatorami urządzeń. A jeśli napiszesz skrypt „adb install [opcje] 

nazwa-pakietu”, będziesz upoważniony do zdalnej instalacji APK. Jest również uważany za program 

klient-serwer, który zawiera następujące trzy komponenty:  

1. Klient, który przekazuje polecenia. Klient działa na komputerze deweloperskim i można wywołać 

klienta z terminala wiersza polecenia, wydając jedno z poleceń ADB.  

2. Demon (adbd), który uruchamia polecenia na urządzeniu. Demon zazwyczaj działa w tle na każdym 

urządzeniu.  



3. Serwer, który nawiązuje komunikację między klientem a demonem. Serwer działa jako proces w tle 

na komputerze deweloperskim.  

Jak już wspomniano, ADB jest zawarte w pakiecie Android SDK Platform-Tools. Możesz pobrać ten 

pakiet za pomocą Menedżera SDK, który instaluje go pod adresem android_sdk/platform-tools/. Przy 

pierwszym uruchomieniu klienta ADB klient sprawdza, czy serwer ADB już działa. Tylko jeśli nie ma, 

uruchamia proces serwera. Po uruchomieniu serwer łączy się z lokalnym portem TCP 5037 i rejestruje 

wszystkie polecenia wysyłane od klientów adb – wszyscy klienci adb używają portu 5037 do 

komunikacji z serwerem ADB. Serwer następnie nawiązuje połączenia ze wszystkimi uruchomionymi 

urządzeniami. Lokalizuje emulatory, skanując nieparzyste porty z zakresu 5555–5585, z zakresu 

używanego przez pierwszych 16 emulatorów. Tam, gdzie serwer znajdzie demona ADB (adbd), 

ustanawia połączenie z tym portem. Każdy emulator używa pary portów sekwencyjnych — parzystego 

portu dla połączeń konsoli i nieparzystego portu dla połączeń ADB. Na przykład:  

• Emulator 1, konsola: 5555 

• Emulator 1, adb: 5556 

• Emulator 2, konsola: 5557 

• Emulator 2, adb: 5558 

Jak pokazano, emulator podłączony do adb na porcie 5554 jest taki sam, jak emulator, którego konsola 

nasłuchuje na porcie 5556. Gdy serwer zakończy nawiązywanie połączeń ze wszystkimi urządzeniami, 

możesz użyć poleceń ADB, aby uzyskać dostęp do tych urządzeń. Ponieważ serwer zarządza 

połączeniami z urządzeniami, a także poleceniami z wielu klientów adb, możesz również kontrolować 

dowolne urządzenie z dowolnego klienta lub skryptu. Aby korzystać z adb z urządzeniem podłączonym 

przez USB, należy włączyć debugowanie USB w ustawieniach systemowych urządzenia, w opcjach 

programisty. W systemie Android 4.2 i nowszych ekran opcji programisty jest domyślnie ukryty. Aby 

było to widoczne, przejdź do Ustawienia > Informacje o telefonie i dotknij Numer kompilacji siedem 

razy. Po powrocie do poprzedniego ekranu na dole znajdziesz opcje programisty. Możesz teraz 

podłączyć swoje urządzenie przez USB. Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest połączone, implementując 

urządzenia adb z katalogu android_sdk/platform-tools/. Po połączeniu będziesz mógł zobaczyć nazwę 

urządzenia wymienioną jako „urządzenie”. 

Emulator Androida 

Emulator systemu Android symuluje urządzenia z systemem Android na komputerze, dzięki czemu 

można testować aplikację na różnych urządzeniach i na różnych poziomach interfejsu API systemu 

Android bez konieczności interakcji z każdym urządzeniem fizycznym. Emulator może imitować prawie 

wszystkie możliwości prawdziwego urządzenia z Androidem. W ten sposób możesz odtwarzać 

przychodzące połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe, określać lokalizację urządzenia, 

symulować różne prędkości sieci, symulować czujniki obrotu i sprzętu, a także uzyskiwać dostęp do 

Google Play Store. Testowanie aplikacji na emulatorze jest zdecydowanie szybsze i łatwiejsze niż 

robienie tego na urządzeniu fizycznym. Na przykład możesz szybciej przesyłać dane do emulatora niż 

do urządzenia podłączonego przez USB. Wygodne jest również to, że emulator zawiera predefiniowane 

konfiguracje dla różnych telefonów z systemem Android, tabletów, urządzeń Wear OS i Android TV. 

Każde wystąpienie emulatora Androida używa AVD do określenia wersji Androida symulowanego 

urządzenia i funkcji sprzętowych. Aby produktywnie przetestować swoją aplikację, utwórz plik AVD, 

który odtwarza każde urządzenie, na którym aplikacja ma działać. Aby tworzyć i zarządzać AVD, możesz 

użyć AVD Manager. Każdy AVD działa jako niezależne urządzenie, z własną prywatną pamięcią danych 



użytkownika i kartą Secure Digital. Domyślnie emulator przechowuje dane użytkownika, dane karty SD 

i pamięć podręczną w katalogu specyficznym dla tego AVD. Dzięki temu po uruchomieniu emulator 

ładuje dane użytkownika i dane karty SD z katalogu AVD. 

Uruchamianie aplikacji na emulatorze Androida 

Możesz uruchomić aplikację z projektu Android Studio lub możesz uruchomić aplikację zainstalowaną 

na emulatorze Androida, tak jak uruchamiasz dowolną aplikację na urządzeniu. Aby uruchomić 

emulator Androida i uruchomić aplikację w swoim projekcie: W Android Studio utwórz AVD, którego 

emulator może użyć do zainstalowania i uruchomienia Twojej aplikacji. Na pasku narzędzi wybierz AVD, 

na którym chcesz uruchomić swoją aplikację, z menu rozwijanego urządzenia docelowego i kliknij 

Uruchom. Jeśli w górnej części okna pojawi się komunikat o błędzie lub ostrzeżenie, kliknij łącze, aby 

rozwiązać problem lub uzyskać więcej informacji. Niektóre błędy, takie jak błędy Hardware Accelerated 

Execution Manager (Intel HAXM), należy naprawić przed kontynuowaniem. W przypadku systemu 

MacOS, jeśli zobaczysz następujące ostrzeżenie: błąd nie znaleziono serwerów DNS podczas 

uruchamiania emulatora, sprawdź, czy masz plik /etc/resolv.conf. Jeśli nie masz tego pliku, wprowadź 

następujące polecenie w oknie terminala:  

ln -s /private/var/run/resolv.conf /etc/resolv.conf 

Obecnie nie można używać rozszerzonych kontrolek emulatora, gdy jest on uruchomiony w oknie 

narzędzia. Jeśli przepływ pracy deweloperskiej opiera się w dużej mierze na rozszerzonych kontrolkach, 

nadal używaj emulatora systemu Android jako aplikacji autonomicznej. Ponadto niektóre urządzenia 

wirtualne — takie jak Android TV i urządzenia składane — nie mogą być uruchamiane w Android Studio, 

ponieważ mają określone wymagania dotyczące interfejsu użytkownika lub ważne funkcje w 

rozszerzonych kontrolkach. Poruszanie się po ekranie emulatora Aby poruszać się po ekranie 

emulatora, możesz użyć wskaźnika myszy komputera do naśladowania palca na ekranie dotykowym. 

Ponadto możesz wpisywać znaki i wprowadzać następujące skróty emulatora przedstawione w tabeli:  

Funkcja: Opis 

Przesuń palcem po ekranie : wskaż ekran, naciśnij i przytrzymaj główny przycisk myszy, przesuń palcem 

po ekranie, a następnie zwolnij.  

Przeciągnij element : wskaż element na ekranie, naciśnij i przytrzymaj główny przycisk myszy, przesuń 

element, a następnie zwolnij.  

Dotknij (dotknij): wskaż ekran, naciśnij główny przycisk myszy, a następnie zwolnij. Na przykład możesz 

kliknąć pole tekstowe, aby rozpocząć w nim pisanie, wybrać aplikację lub nacisnąć przycisk.  

Dwukrotne dotknięcie : wskaż ekran, dwukrotnie naciśnij szybko główny przycisk myszy, a następnie 

zwolnij.  

Dotknij i przytrzymaj : wskaż element na ekranie, naciśnij główny przycisk myszy, przytrzymaj, a 

następnie zwolnij. Na przykład możesz otworzyć opcje dla przedmiotu.  

Wpisz : możesz pisać w emulatorze, używając klawiatury komputera lub klawiatury, która pojawia się 

na ekranie emulatora. Na przykład możesz wpisać w polu tekstowym po jego zaznaczeniu.  

Uszczypnij i rozciągnij : naciśnięcie klawisza Control (Command na Macu) powoduje wyświetlenie 

interfejsu wielodotykowego gestów uszczypnięcia. Mysz działa jak pierwszy palec, a w poprzek punktu 

zakotwiczenia znajduje się drugi palec. Przeciągnij kursor, aby przesunąć pierwszy punkt. Kliknięcie 



lewym przyciskiem myszy działa jak dotknięcie obu punktów, a puszczenie działa jak podniesienie obu 

punktów.  

Przeciągnięcie w pionie : Otwórz pionowe menu na ekranie i użyj kółka przewijania (kółka myszy), aby 

przewijać pozycje menu, aż zobaczysz ten, który chcesz. Kliknij element menu, aby go wybrać.  

Migawki 

Migawka to przechowywany obraz AVD, który zapisuje cały układ urządzenia w momencie zapisania - 

w tym ustawienia systemu operacyjnego, stan aplikacji i dane użytkownika. Możesz przejść do 

zapisanego stanu systemu, ładując migawkę w dowolnym momencie, oszczędzając czas oczekiwania 

na ponowne uruchomienie systemu operacyjnego i aplikacji na urządzeniu wirtualnym, a także 

oszczędzając zasoby związane z przywróceniem aplikacji do stanu w którym chcesz kontynuować 

testowanie. Uruchamianie urządzenia wirtualnego należy postrzegać jako wybudzanie urządzenia 

fizycznego z trybu uśpienia, a nie wyprowadzanie go ze stanu wyłączenia. Dla każdego AVD można mieć 

jedną migawkę szybkiego rozruchu i dowolną liczbę migawek ogólnych. Najłatwiejszym sposobem 

wykorzystania migawek jest użycie migawek szybkiego rozruchu: domyślnie każdy AVD jest ustawiony 

tak, aby automatycznie robił migawkę szybkiego rozruchu przy wyjściu i ładował się z migawki 

szybkiego rozruchu przy uruchomieniu. Przy pierwszym uruchomieniu AVD powinien aktywować zimny 

rozruch, podobnie jak włączanie urządzenia. Jeśli włączony jest Szybki rozruch, wszystkie kolejne 

uruchomienia są ładowane z określonej migawki, a system jest przywracany do stanu zapisanego w 

tym zrzucie. Migawki są prawidłowe dla obrazu systemu, konfiguracji AVD i funkcji emulatora, z 

którymi są zapisywane. W przypadku wprowadzenia zmian w którejkolwiek z tych domen wszystkie 

migawki zmodyfikowanego AVD staną się nieważne. Podobnie każda aktualizacja emulatora Androida, 

obrazu systemu lub ustawień AVD resetuje zapisany stan AVD, więc przy następnym uruchomieniu 

AVD wykona zimny rozruch.  

Używanie SDK niezależnie 

Jeśli jesteś zdecydowany samodzielnie eksplorować SDK, możesz znaleźć cały podkatalog w folderze 

SDK o nazwie „Dokumenty”, co da ci dostęp do przydatnych informacji. W większości przypadków 

zaleca się jednak odwiedzenie https://developer.android.com/. Wcześniej pakiet Android SDK zawierał 

zestaw przydatnych przykładowych projektów. Jednak obecnie tak nie jest, ale nadal można je znaleźć, 

otwierając Android Studio i przechodząc do Plik - Nowy - Importuj próbkę. Chociaż Android SDK i 

Android Studio są ze sobą ściśle powiązane, nie zawsze będziesz chciał ich używać razem. Być może 

będziesz musiał użyć innego IDE, na przykład, jeśli chcesz usprawnić proces tworzenia gry 3D (w takim 

przypadku możesz również użyć rozwiązań Unity lub Unreal) lub jeśli jesteś zainteresowany cross- 

programowanie mobilne platformy (w takim przypadku możesz zastosować platformę Xamarin). W 

każdym razie będziesz musiał pokazać wybrane IDE, w którym znajduje się SDK, zwykle poprzez 

skryptowanie gdzieś ścieżki. Możesz także znaleźć lokalizację Android SDK w Android Studio, na 

wypadek, gdybyś musiał go przenieść, lub po prostu użyj go do własnego odniesienia. Wystarczy 

przejść do Plik- Struktura projektu. Tutaj będzie można również zobaczyć lokalizację JDK oraz Android 

Native Development Kit (NDK). Możesz wybrać lokalizację SDK podczas instalacji. Jeśli jednak 

pozostawiłeś tę opcję jako domyślną, może się zdarzyć, że znajduje się ona w katalogu AppData\Local. 

Należy pamiętać, że ten folder jest domyślnie ukryty w systemie Windows, więc znalezienie go może 

zająć trochę czasu. Wspomniany wcześniej NDK umożliwia budowanie aplikacji w językach natywnych, 

takich jak C i C++. Dzięki nim możesz uzyskać dostęp do niektórych bibliotek i zwiększyć wydajność 

urządzenia – dzięki czemu można je zastosować między innymi do tworzenia gier. Jak wspomniano, 

jeśli interesuje Cię tylko pakiet SDK, możesz go pobrać samodzielnie, odwiedzając stronę pobierania, a 

następnie wybierając menedżera SDK. Umożliwi to aktualizację SDK za pomocą wiersza poleceń. 



Istnieją również sposoby uzyskania dostępu do Menedżera AVD bez Android Studio. Jednak w 

przypadku zdecydowanej większości użytkowników o wiele łatwiej jest po prostu zainstalować pełny 

pakiet i cieszyć się interfejsem graficznym i innymi funkcjonalnościami - nawet jeśli zamierzają używać 

innego IDE do rozwoju. 

AVD MANAGER 

AVD to konfiguracja, która definiuje właściwości telefonu, tabletu z systemem Android, urządzenia 

Wear OS, Android TV lub Automotive OS, które zamierzasz symulować w emulatorze systemu Android. 

Dlatego AVD Manager jest interfejsem, który można uruchomić z Android Studio, który pomaga 

tworzyć i obsługiwać AVD. Aby otworzyć Menedżera AVD, przejdź do funkcji Wybierz narzędzia i kliknij 

opcję Menedżer AVD na pasku narzędzi. AVD zawiera profil sprzętu, obraz systemu, obszar pamięci, 

skórkę i inne atrybuty. Ogólnie zaleca się utworzenie AVD dla każdego obrazu systemu, który aplikacja 

może potencjalnie obsługiwać na podstawie ustawienia <uses-sdk > w manifeście. Profil sprzętowy 

określa charakterystykę urządzenia w stanie fabrycznym. Menedżer AVD jest dostarczany z fabrycznie 

załadowanymi profilami sprzętowymi, takimi jak urządzenia Pixel, ale w razie potrzeby można również 

dostosować profile sprzętowe. Jednak nie wszystkie profile sprzętowe zawierają Sklep Play. Oznacza 

to, że tylko niektóre profile są w pełni zgodne z pakietem testów zgodności (CTS) i mogą używać 

obrazów systemu, które zawierają aplikację Sklep Play.  

Obrazy systemowe 

Obraz systemu oznaczony przy użyciu interfejsów API Google zwykle obejmuje dostęp do usług Google 

Play. Obraz systemu oznaczony logo Google Play w kolumnie Sklep Play zawiera aplikację Sklep Google 

Play i dostęp do usług Google Play, w tym kartę Google Play w oknie dialogowym Rozszerzone elementy 

sterujące, która zapewnia wygodny przycisk do aktualizacji usług Google Play na urządzeniu . Aby 

zapewnić bezpieczeństwo aplikacji i płynne działanie na urządzeniach fizycznych, obrazy systemowe z 

dołączonym Sklepem Google Play są podpisane kluczem wydania, co oznacza, że nie będziesz w stanie 

uzyskać podwyższonych uprawnień (root) za pomocą tych obrazów. Załóżmy, że potrzebujesz 

podwyższonych uprawnień (root), aby pomóc w rozwiązywaniu problemów z aplikacją. W takim 

przypadku możesz użyć obrazów systemu Android Open Source Project (AOSP), które nie zawierają 

aplikacji ani usług Google.  

Powierzchnia magazynowa 

AVD ma również dodatkowy obszar przechowywania na twoim komputerze deweloperskim. Służy 

głównie do przechowywania danych użytkownika urządzenia, takich jak zainstalowane aplikacje i 

ustawienia, a także emulowana karta SD. W razie potrzeby możesz użyć Menedżera AVD do 

wyczyszczenia danych użytkownika, aby urządzenie zawierało takie same dane, jak gdyby było nowe.  

Skóra 

Mówiąc prościej, za wygląd urządzenia odpowiada skórka emulatora. Menedżer AVD ma kilka 

predefiniowanych skórek, z których możesz wybierać. Dodatkowo możesz również zdefiniować własne 

lub użyć skórek określonych przez osoby trzecie.  

Tworzenie AVD 

Aby utworzyć nowy AVD, otwórz Menedżera AVD, klikając Narzędzia > Menedżer AVD. Następnie 

wybierz opcję Utwórz urządzenie wirtualne w dolnej części okna dialogowego Menedżer AVD. Na 

stronie Wybierz sprzęt wybierz profil sprzętu, a następnie kliknij Dalej. Jeśli nie widzisz odpowiedniego 

profilu sprzętu, możesz utworzyć lub zaimportować profil sprzętu. Po wyświetleniu strony Obraz 



systemu wybierz obraz systemu dla określonego poziomu interfejsu API, a następnie kliknij przycisk 

Dalej. Jeśli widzisz Pobierz obok obrazu systemu, musisz go kliknąć, aby pobrać obraz systemu. Aby go 

pobrać, musisz mieć połączenie z internetem. Poziom interfejsu API urządzenia docelowego jest ważny, 

ponieważ aplikacja nie będzie mogła działać na obrazie systemu z poziomem interfejsu API niższym niż 

wymagany przez aplikację, zgodnie z atrybutem minSdkVersion pliku manifestu aplikacji. Jeśli aplikacja 

deklaruje element <uses-library> w pliku manifestu, aplikacja wymaga obrazu systemu, w którym 

znajduje się ta biblioteka zewnętrzna. Jeśli musisz uruchomić aplikację na emulatorze, utwórz plik AVD 

zawierający wymaganą bibliotekę. W tym celu może być konieczne użycie dodatkowego komponentu 

dla platformy AVD; na przykład dodatek Google APIs, który zawiera bibliotekę Google Maps. Na 

następnej stronie Sprawdź konfigurację, która się pojawi, zmień właściwości AVD zgodnie z 

potrzebami, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane, aby 

wyświetlić więcej ustawień, na przykład karnację. Nowy AVD powinien zostać wyświetlony na stronie 

Your Virtual Devices lub w oknie dialogowym Select Deployment Target. Ponadto możliwe jest 

utworzenie AVD zaczynając od kopii: Na stronie Your Virtual Devices programu AVD Manager kliknij 

prawym przyciskiem AVD i wybierz Duplikuj. Następnie na wyświetlonej stronie Sprawdź konfigurację 

kliknij Zmień lub Poprzedni, jeśli chcesz wprowadzić zmiany na stronach Obraz systemu i Wybierz 

sprzęt. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij przycisk Zakończ. AVD zostanie zaprezentowany na 

stronie Twoje urządzenia wirtualne. 

Tworzenie profilu sprzętowego 

Menedżer AVD oferuje na nowo zdefiniowane profile sprzętowe dla typowych urządzeń, dzięki czemu 

można je łatwo dodawać do definicji AVD. Jeśli musisz zdefiniować inne urządzenie, możesz utworzyć 

nowy profil sprzętowy. Masz możliwość zdefiniowania nowego profilu sprzętowego od początku lub 

skopiowania profilu sprzętowego na początek. Należy jednak pamiętać, że wstępnie załadowanych 

profili sprzętowych nie można edytować. Aby od początku utworzyć nowy profil sprzętu, przejdź do 

strony Wybierz sprzęt i wejdź do nowego profilu sprzętu. Na stronie Konfiguracja profilu sprzętu zmień 

odpowiednio właściwości profilu sprzętu, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Twój nowy profil sprzętu 

pojawi się na stronie Wybierz sprzęt. Możesz także utworzyć AVD używający profilu sprzętu, klikając 

Dalej. Alternatywnie, kliknij Anuluj, aby powrócić do strony Twoje urządzenia wirtualne lub wybierz 

okno dialogowe Wybierz miejsce docelowe wdrożenia. Jeśli chcesz utworzyć profil sprzętu, zaczynając 

od kopii, musisz przejść do tej samej strony Wybierz sprzęt, wybrać profil sprzętu i kliknąć Klonuj 

urządzenie. Następnie możesz zmienić właściwości profilu sprzętu zgodnie z potrzebami na stronie 

Konfigurowanie profilu sprzętu. Gdy skończysz, nie zapomnij kliknąć Zakończ. Twój nowy profil sprzętu 

pojawi się na stronie Wybierz sprzęt. Możesz dodatkowo utworzyć AVD używający profilu 

sprzętowego, klikając Dalej. Lub wróć do strony Your Virtual Devices lub Select Deployment Target, 

klikając po prostu Anuluj. Istnieją pewne operacje, które można wykonać na istniejącym urządzeniu 

AVD na stronie Twoje urządzenia wirtualne:  

1. Aby edytować AVD, kliknij Edytuj ten AVD i zapisz zmiany.  

2. Aby usunąć AVD, kliknij prawym przyciskiem AVD i wybierz Usuń. Lub kliknij Menu i wybierz Usuń.  

3. Aby wyświetlić powiązane pliki AVD .ini i .img na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy AVD i 

wybierz Pokaż na dysku. Lub kliknij Menu i wybierz Pokaż na dysku.  

4. Aby przejrzeć dane konfiguracyjne AVD, możesz dołączyć do dowolnego raportu o błędzie do zespołu 

Android Studio, kliknąć prawym przyciskiem myszy AVD i wybrać Wyświetl szczegóły. Lub kliknij Menu 

i wybierz Wyświetl szczegóły.  



Jeśli chcesz edytować istniejące profile sprzętu, na tej samej stronie Wybierz sprzęt możesz wykonać 

następujące operacje:  

1. Aby edytować profil sprzętu, wybierz go i kliknij Edytuj urządzenie. Lub kliknij prawym przyciskiem 

myszy profil sprzętu i wybierz Edytuj. Następnie wprowadź zmiany.  

2. Aby usunąć profil sprzętu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.  

3. Upewnij się, że nie możesz edytować ani usuwać predefiniowanych profili sprzętowych.  

Jeśli chodzi o właściwości AVD, możesz określić następujące właściwości w Tabeli dla konfiguracji AVD 

na stronie Sprawdź konfigurację. Konfiguracja AVD identyfikuje interakcję między komputerem 

deweloperskim a emulatorem oraz właściwości, które należy zastąpić w profilu sprzętu. Zazwyczaj 

właściwości konfiguracyjne AVD zastępują właściwości profilu sprzętowego. Jednak właściwości 

emulatora ustawione podczas działania emulatora mogą je zastąpić. 

Właściwość AVD: Opis 

Nazwa AVD : Nazwa AVD. Nazwa może zawierać wielkie lub małe litery, cyfry od 0 do 9, kropki (.), 

podkreślenia (_), nawiasy ( () ), myślniki (–) i spacje. Nazwa pliku przechowującego konfigurację AVD 

pochodzi od nazwy AVD.  

Identyfikator AVD (zaawansowane): Nazwa pliku AVD jest pochodną identyfikatora i można użyć 

identyfikatora do odwoływania się do AVD z wiersza poleceń.  

Profil sprzętu : kliknij Zmień, aby wybrać inny profil sprzętu na stronie Wybierz sprzęt.  

Obraz systemu : kliknij Zmień, aby wybrać inny obraz systemu na stronie Obraz systemu. Do pobrania 

nowego obrazu wymagane jest aktywne połączenie internetowe.  

Orientacja uruchamiania : wybierz jedną opcję początkowej orientacji emulatora:  

• Pionowa — zorientowana wyższa niż szersza.  

• Pozioma – zorientowana szersza niż wysoka.  

Opcja jest włączona tylko wtedy, gdy jest zaznaczona w profilu sprzętu. Podczas uruchamiania AVD w 

emulatorze można zmienić orientację, jeśli profil sprzętu obsługuje zarówno pionową, jak i poziomą.  

Kamera (zaawansowane): Aby włączyć kamerę, wybierz jedną lub obie opcje:  

• Przód – Obiektyw jest zwrócony z dala od użytkownika.  

• Tył — soczewka jest skierowana w stronę użytkownika.  

Ustawienie Emulowane tworzy obraz generowany przez oprogramowanie, podczas gdy ustawienie 

Kamera internetowa używa kamery internetowej komputera deweloperskiego do zrobienia zdjęcia. Ta 

opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest wybrana w profilu sprzętu.  

Sieć: szybkość (zaawansowane) : Wybierz protokół sieciowy, aby określić szybkość przesyłania danych:  

• GSM – Globalny System Komunikacji Mobilnej 

• HSCSD — dane z przełączaniem obwodów o dużej szybkości 

• GPRS – ogólna usługa pakietowej transmisji radiowej 

• EDGE – Ulepszone szybkości transmisji danych dla ewolucji GSM 



• UMTS – Uniwersalny System Telekomunikacji Mobilnej 

• HSDPA — dostęp do pakietów szybkiego łącza w dół 

• LTE – długoterminowa ewolucja 

• Pełny (domyślny) – przesyłaj dane tak szybko, jak pozwala na to Twój komputer 

Sieć: opóźnienie (zaawansowane) : Wybierz protokół sieciowy, aby ustawić, ile czasu (opóźnienia) 

zajmuje protokół przesyłania pakietu danych z jednego punktu do drugiego.  

Emulowana wydajność: grafika : Wybierz sposób renderowania grafiki w emulatorze:  

• Sprzęt — użyj karty graficznej komputera, aby przyspieszyć renderowanie.  

• Oprogramowanie — emuluj grafikę w oprogramowaniu, co jest przydatne, jeśli masz problem z 

renderowaniem na karcie graficznej.  

• Automatycznie — pozwól emulatorowi wybrać najlepszą opcję w oparciu o twoją kartę graficzną.  

Emulowana wydajność: opcja rozruchu (zaawansowane):  

• Zimny rozruch — uruchamiaj urządzenie za każdym razem, uruchamiając je ze stanu wyłączonego.  

• Szybki rozruch – Uruchom urządzenie, ładując stan urządzenia z zapisanej migawki.  

Emulowana wydajność: wielordzeniowy procesor (zaawansowane): Wybierz liczbę rdzeni procesora w 

komputerze, których chcesz użyć w emulatorze. Użycie większej liczby rdzeni procesora przyspiesza 

działanie emulatora.  

Pamięć i przechowywanie: RAM : Ilość pamięci RAM w urządzeniu. Ta wartość jest ustawiana przez 

producenta sprzętu, ale w razie potrzeby można ją zastąpić, na przykład w celu szybszego działania 

emulatora. Zwiększenie rozmiaru zużywa więcej zasobów na komputerze. Wpisz rozmiar pamięci RAM 

i wybierz jednostki, jedną z B (bajt), KB (kilobajt), MB (megabajt), GB (gigabajt) lub TB (terabajt).  

Pamięć i magazyn: sterta maszyny wirtualnej : rozmiar sterty maszyny wirtualnej. Ta wartość jest 

ustawiana przez producenta sprzętu, ale w razie potrzeby można ją zastąpić. Wpisz rozmiar sterty i 

wybierz jednostki, jedną z B (bajt), KB (kilobajt), MB (megabajt), GB (gigabajt) lub TB (terabajt).  

Pamięć i przechowywanie: pamięć wewnętrzna : Ilość niewymiennej pamięci dostępnej w urządzeniu. 

Producent sprzętu ustawia tę wartość, ale w razie potrzeby można ją zastąpić. Wpisz rozmiar i wybierz 

jednostki, jedną z B (bajt), KB (kilobajt), MB (megabajt), GB (gigabajt) lub TB (terabajt).  

Pamięć i przechowywanie: Karta SD: Ilość wymiennej pamięci dostępnej do przechowywania danych 

w urządzeniu. Aby użyć wirtualnej karty SD zarządzanej przez Android Studio, wybierz zarządzaną przez 

Studio, wpisz rozmiar i wybierz jednostki: B (bajty), KB (kilobajty), MB (megabajty), GB (gigabajty) lub 

TB (terabajty). ). Do korzystania z aparatu zaleca się minimum 100 MB. Aby zarządzać miejscem w pliku, 

wybierz Plik zewnętrzny i kliknij Określ plik i lokalizację.  

Ramka urządzenia: włącz ramkę urządzenia: Wybierz, aby włączyć ramkę wokół okna emulatora, która 

naśladuje wygląd prawdziwego urządzenia.  

Definicja niestandardowej karnacji (zaawansowane) : Wybierz karnację, która kontroluje wygląd 

urządzenia wyświetlanego w emulatorze. Pamiętaj, że określenie rozmiaru ekranu, który jest zbyt duży 

dla skóry, może oznaczać, że ekran zostanie odcięty, przez co nie będziesz widzieć całego ekranu.  



Klawiatura: włącz wprowadzanie danych z klawiatury (zaawansowane): Wybierz tę opcję, jeśli chcesz 

używać klawiatury sprzętowej do interakcji z emulatorem.  

EDYTOR NAWIGACJI 

Nawigacja między różnymi ekranami i aplikacjami to główna część doświadczenia użytkownika. 

Poniższe zasady stanowią podstawę stabilnego, ale intuicyjnego środowiska użytkownika w różnych 

aplikacjach. Komponent Nawigacja jest zaprojektowany do domyślnego wykonywania tych zasad, 

dzięki czemu użytkownicy mogą stosować te same techniki i wzorce w nawigacji podczas 

przechodzenia między aplikacjami. Świetnie nadaje się również do uproszczenia implementacji 

nawigacji za pośrednictwem biblioteki, a także pomaga w wizualizacji przepływu nawigacji w aplikacji. 

Biblioteka posiada szereg korzyści, które obejmują:  

• Automatyczna obsługa transakcji fragmentarycznych 

• Prawidłowa obsługa do i z powrotem domyślnie 

• Domyślne zachowania animacji i przejść 

• Głębokie łączenie jako pierwszorzędna operacja 

• Implementacja wzorców interfejsu użytkownika nawigacji (szuflady nawigacji i dolna nawigacja) przy 

niewielkiej dodatkowej pracy 

• Zapewnij bezpieczeństwo podczas przekazywania informacji podczas nawigacji 

• Narzędzia Android Studio do wizualizacji i modyfikowania przepływu nawigacji w aplikacji 

Nawigacja może być również postrzegana jako struktura do nawigacji między „miejscami docelowymi” 

w aplikacji na Androida, która zapewnia spójny interfejs API, niezależnie od tego, czy miejsca docelowe 

są traktowane jako fragmenty, działania, czy inne elementy. Zwykle komponent Nawigacja składa się z 

trzech kluczowych części:  

1. Wykres nawigacji (nowy zasób XML): jest to zasób, który przechowuje wszystkie informacje związane 

z nawigacją w jednej scentralizowanej lokalizacji. Obejmuje to wszystkie miejsca w Twojej aplikacji, 

zwane miejscami docelowymi, oraz możliwe ścieżki, którymi użytkownik może podążać w Twojej 

aplikacji.  

2. NavHostFragment (widok Layout XML): To specjalny widżet, który dołączasz do swojego układu. 

Wyświetla różne miejsca docelowe z wykresu nawigacyjnego.  

3. NavController (obiekt Kotlin/Java): Jest to temat, który śledzi aktualną pozycję na wykresie 

nawigacyjnym. Zarządza zamianą zawartości docelowej w NavHostFragment podczas poruszania się 

po wykresie nawigacyjnym. Edytor nawigacji jest standardową częścią Android Studio 3.3 i nowszych. 

Dlatego, jeśli nadal używasz Android Studio 3.2, nawigacja będzie dla Ciebie funkcją eksperymentalną 

i będziesz musiał ją włączyć ręcznie:  

W swoim pliku przejdź do Ustawień i wybierz kategorię Eksperyment. Tutaj wystarczy kliknąć opcję 

Włącz nawigację. 

Wtyczki Gradle 

Zanim będziesz mógł stworzyć własny wykres nawigacyjny, musisz zadbać o pewne zależności 

elementów. Dlatego powinieneś dodać następujące zależności dla artefaktów, których będziesz 

używać w pliku build.Gradle dla swojej aplikacji lub modułu:  



dependencies { 

– def nav_version = “2.1.0-beta01”  

– def nav_version_ktx = “2.1.0-beta01”  

//Dla Javy 

– implementation “androidx.navigation:navigation-fragment:$nav_version”  

– implementation “androidx.navigation:navigation-ui: $nav_version”  

// Dla Kotlin 

– implementation “androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:$nav_version_ktx”  

– implementation “androidx.navigation:navigation-ui-ktx:$nav_version_ktx”  

Dodatkowo musisz zastosować następujące wtyczki w build.gradle swojego modułu aplikacji:  

– apply plugin: “com.android.application”  

– apply plugin: “kotlin-android”  

– apply plugin: “kotlin-android-extensions”  

– apply plugin: "androidx.navigation.safeargs.kotlin" 

– Musisz mieć android.useAndroidX=true w swoim pliku gradle.properties zgodnie z Migracją do 

AndroidX – android.useAndroidX=true 

Po skonfigurowaniu wszystkich wtyczek możesz rozpocząć tworzenie komponentu nawigacyjnego dla 

swojej aplikacji za pomocą jednej czynności i kilku fragmentów. Oto główne komponenty nawigacji, z 

którymi powinieneś się zapoznać:  

• Twoja klasa MainActivity 

• Kilka fragmentów 

• Wykres nawigacyjny 

• Akcja 

• Cele podróży 

• Wyskakuj do 

• Argumenty 

• Głębokie linki 

• Fragment hosta nawigacji 

• Kontroler nawigacji 

Pierwsze dwie pozycje na liście są ogólne dla większości innych funkcji, które omówiliśmy wcześniej. 

Dlatego sugeruje się skupienie się na fragmentach typowych dla tworzenia komponentu Nawigacja, 

które pomogą Ci powiązać rzeczy z tym, co znasz i uniknąć nieporozumień. 

Wykres nawigacji 



Wykres nawigacyjny to plik zasobów, który przechowuje wszystkie miejsca docelowe i działania. 

Wykres służy do wyświetlania wszystkich ścieżek nawigacji Twojej aplikacji. Standardowa nawigacja 

zazwyczaj składa się z miejsc docelowych reprezentowanych przez miniaturę podglądu oraz działań 

łączących reprezentowanych przez strzałki, które pokazują, jak użytkownicy mogą nawigować z 

jednego miejsca docelowego do drugiego. Miejsca docelowe mogą być również postrzegane jako różne 

obszary treści Twojej aplikacji. A działania to logiczne połączenia między miejscami docelowymi, które 

reprezentują ścieżki, którymi mogą podążać użytkownicy. Tworzenie wykresu nawigacyjnego to dość 

prosty proces z kilkoma prostymi krokami do przejścia.  

1. Utwórz plik zasobów nawigacyjnych „app_navigation.xml”. Nazwa może być dowolna, którą do niej 

przypiszesz, ale musi być zgodna z podstawowymi regułami nazw plików zasobów (na przykład 

zawierać tylko małe litery a–z, 0–9 lub podkreślenie). Więc po utworzeniu pliku „app_navigation.xml” 

twój kod powinien wyglądać tak:  

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

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

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

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

android:id="@+id/app_navigation" 

> 

< /navigation > 

2. Kolejnymi krokami powinno być zdefiniowanie pierwszego widoku nawigacyjnego, czyli od którego 

ma się rozpocząć nawigacja i dokąd nawigacja powinna nawigować. Takie szczegóły dowodzą dzięki 

tagowi o nazwie „przeznaczenie”. Ponadto możesz również użyć następujących trzech fragmentów, 

aby opisać koncepcję miejsca docelowego, w którym pracujesz w tym czasie:  

- MyHomeFragment 

- MySecondFragment 

- MyThirdFragment 

3. Po zakończeniu kroku definiowania należy dodać wszystkie fragmenty jako elementy podrzędne do 

elementu nadrzędnego nawigacji, upewniając się, że przypisano Ci unikalny identyfikator do swoich 

fragmentów. Aby zilustrować przykładem:  

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

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

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

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

android:id="@+id/app_navigation" > 

< fragment 

android:id="@+id/myHomeFragment"  



android:name="com.navigation.component.sample.ui.fragments.MyHomeFragment" 

android:label= 

"fragment_my_home" 

tools:layout="@layout/fragment_my_home" > 

< /fragment > 

< fragment android:id="@+id/mySecondFragment" 

android:name="com.navigation.component.sample.ui.fragments.MySecondFragment" 

android:label="fragment_my_second" 

tools:layout="@layout/fragment_my_second" > 

< /fragment > 

< fragment android:id="@+id/myThirdFragment" 

android:name="com.navigation.component.sample.ui.fragments.MyThirdFragment" 

android:label="fragment_my_third" 

tools:layout="@layout/fragment_my_third" > 

< /fragment > 

< /navigation > 

Powinieneś zauważyć, że następujące cztery kluczowe parametry zostały dodane w celu wyróżnienia 

niektórych funkcji identyfikatora w twoim kodzie:  

1.android:id: Unikalny identyfikator dla fragmentu, tak jak przypisujemy id do innych widżetów w 

układzie XML.  

2.android:name: Jest to w pełni kwalifikowana nazwa Twojej klasy fragmentów w kotlin/java.  

3.android:label: Ciąg znaków identyfikujący fragment.  

4.tools:layout: identyfikator pliku zasobów układu z res/layout. 

Akcja 

Jak już wspomniano, system nawigacji umożliwia również nawigację za pomocą działań. W celu 

dodania akcji we fragmencie możemy użyć tagu < action/ > wewnątrz tagu < fragment/ >. Jednocześnie 

możliwe jest zdefiniowanie więcej niż jednej akcji o różnym identyfikatorze. Wewnątrz < action/ > 

używane są pewne parametry:  

• android:id: Unikalny identyfikator akcji, tak jak przypisujemy id do fragmentów.  

• app:destination: Unikalny identyfikator fragmentu docelowego oznacza, że ta akcja przeniesie 

bieżący widok do fragmentu docelowego.  

• app:popUpTo: służy do nawigacji wstecz, jeśli aplikacja przeszła z fragmentu A do fragmentu B, a 

następnie z fragmentu B do fragmentu C. Jeśli chcesz przejść z fragmentu A do fragmentu C, możesz 



użyć tej wartości parametru jako fragmentu identyfikatora O. Komponent Nawigacja będzie 

obsługiwać zarządzanie back stackiem i cykl życia.  

Ponadto, jeśli chcesz dołączyć animacje dla transakcji fragmentu, jak określono, powinieneś po prostu 

utworzyć plik animacji XML w folderze res/anim. Dzięki temu jesteś teraz gotowy do projektowania 

nawigacji i możesz kontynuować rozmowy nawigacyjne za pomocą NavHostFragment i 

NavigationController.  

 NavHostFragment 

Aby modyfikować układy działań Nawigacji, musi zawierać specjalny widżet o nazwie 

NavHostFragment. NavHostFragment wymienia różne miejsca docelowe fragmentów, gdy 

przechodzisz przez wykres nawigacji. Aby zilustrować przykładem:  

LinearLayout 

.../ >  

< androidx.appcompat.widget.Toolbar 

.../ > 

< fragment 

android:layout_width= 

"match_parent" 

android:layout_height="0dp" 

android:layout_weight="1" 

android:id="@+id/my_nav_host_fragment" 

android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment" 

app:navGraph="@navigation/app_navigation" 

app:defaultNavHost="true" 

/ > 

<com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView 

Jest to uważane za funkcję standardowego działania, która zawiera globalną nawigację, w tym dolną 

nawigację i pasek narzędzi. Tutaj android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment" i 

app:defaultNavHost="true" łączą przycisk Wstecz systemu z NavHostFragment 

app:navGraph="@navigation/app_navigation", a także kojarzą NavHostFragment z nawigacją wykres. 

Ten wykres nawigacji określa wszystkie miejsca docelowe, do których użytkownik może nawigować, w 

tym NavHostFragment. 

Kontroler nawigacji 

NavController jest bardzo wygodny, ponieważ gdy wywołujesz metody takie jak nawigacja() lub 

popBackStack(), tłumaczy te polecenia na odpowiednie operacje frameworka w oparciu o typ miejsca 

docelowego, do którego lub z którego nawigujesz. Na przykład, gdy wywołujesz nawigację() z miejscem 



docelowym aktywności, NavController wywołuje startActivity() w Twoim imieniu. Istnieje kilka 

sposobów wstawienia NavigationController:  

• Fragment.findNavController() 

• Widok.findNavController() 

• Activity.findNavController(viewId: Int)  

Podczas nawigowania do miejsca docelowego za pomocą NavController musisz najpierw połączyć 

przycisk Nawiguj do miejsca docelowego, aby przejść do miejsca docelowego mySecondFragment 

(który jest miejscem docelowym, które jest MySecondFragment. Następnie otwórz 

MyHomeFragment.kt lub plik fragmentu java i aktywuj onClick słuchacza lub jakiekolwiek inne 

działanie użytkownika, a na koniec nawiguj w następujący sposób:  

widok?.findViewById<Button>(R.id.button)  

.setOnClickListener(View.OnClickListener { 

findNavController().navigate(R.id.action_myHomeFragment_to_mySecondFragment)  

SafeArgs 

SafeArgs to kolejny składnik nawigacji, który ma wtyczkę Gradle i generuje proste klasy obiektów i 

konstruktorów dla bezpiecznego dostępu do argumentów określonych dla miejsc docelowych i akcji. 

Na przykład, ponieważ wcześniej używaliśmy tagu <argument> dla MySecondFragment, SafeArgs 

wygeneruje klasę o nazwie MySecondFragmentArgs. Jednocześnie SafeArgs mają różne klasy 

parcelable dla argumentów, a także różne typy danych. Poniżej znajduje się pełna tabela typów danych 

SafeArgs obsługiwanych przez system Android 

GENEROWANIE JAVADOC 

W tej ostatniej sekcji omówimy Javadoc, pomocne narzędzie do generowania dokumentacji 

bezpośrednio z plików źródłowych Java. Ta niewielka część poświęcona dokumentacji Javadoc 

obejmuje tylko podstawowe informacje, chociaż jest nadzieja, że przyszli programiści będą szukać 

więcej zasobów i samouczków do nauki języka Java, aby tworzyć bardziej wyrafinowane aplikacje na 

Androida. Javadoc może być również postrzegana jako narzędzie dostarczane z Java SDK, które 

umożliwia specjalistom generowanie dokumentacji kodu z plików źródłowych Java. Środowiska 

programistyczne, takie jak Eclipse, mają wbudowaną obsługę Javadoc i mogą generować 

przeszukiwalne dane referencyjne HTML z komentarzy w stylu Javadoc. W rzeczywistości odniesienie 

do Android SDK jest w zasadzie formą dokumentacji Javadoc. Dokumentacja Javadoc wykorzystuje 

kombinację przetwarzania kodu źródłowego oraz sprawdzania typów i parametrów podczas 

odczytywania specjalnych znaczników komentarzy, które programista udostępnia jako metadane 

związane z sekcją kodu. Normalnie komentarz w stylu Javadoc powinien pojawić się tuż przed kodem, 

z którym jest powiązany. Na przykład komentarz Javadoc dla klasy powinien znajdować się tuż nad 

deklaracją klasy, a komentarz dla metody powinien znajdować się tuż nad deklaracją metody. 

Dodatkowo każdy komentarz powinien zaczynać się krótkim opisem, po którym następuje opcja 

dłuższego opisu. Następnie możesz dołączyć kilka różnych tagów metadanych, które należy podać w 

określonej kolejności. Niektóre ważne tagi to:  

@author - kto napisał ten kod 

@version -kiedy została zmieniona 



@param - opisz parametry metody 

@return - opisz zwracane wartości metody 

@throws - opisz zgłoszone wyjątki 

@see - link do innych powiązanych elementów 

@since - opisz kiedy kod został wprowadzony 

@deprecated - opisz przestarzały element i jaką alternatywę użyć zamiast tego 

Jednocześnie pamiętaj, że możesz tworzyć własne niestandardowe znaczniki do wykorzystania w 

dokumentacji. Jak wspomniano, dokumentacja Javadoc składa się głównie z komentarzy 

umieszczanych zwykle nad klasami, metodami lub polami. Dlatego ważne jest, aby najpierw nauczyć 

się manipulować i modyfikować komponenty komentarza. 

Dodawanie nowego komentarza 

Dokumenty Javadoc można dodać po prostu za pomocą automatycznego uzupełniania komentarzy, 

które jest domyślnie włączone. Powinieneś wpisać /** przed deklaracją i nacisnąć Enter, IDE 

automatycznie uzupełni resztę komentarza do dokumentu.  

Dodaj dokument Javadoc za pomocą działań kontekstowych 

Możesz również dodać dokumentację Javadoc poprzez akcje kontekstowe, umieszczając karetki przy 

deklaracji w edytorze i wybierając opcję Dodaj dokumentację Javadoc   z listy. Co więcej, istnieje 

również dodatkowa opcja dla komentarzy do metod, ponieważ nowy kod pośredniczący zawiera 

wymagane tagi (@param tags dla każdego parametru metody, @return lub @throws). Jednocześnie 

w Kotlinie tagi @param i inne nie są generowane, ponieważ zalecany styl wymaga włączenia opisu 

parametrów i zwracania wartości bezpośrednio do komentarza dokumentacji.  

Wyłącz automatyczne komentarze 

Aby wyłączyć automatyczne komentarze, przejdź do okna dialogowego Ustawienia/Preferencje, 

wybierz opcję Inteligentne klawisze edytora i usuń zaznaczenie pola wyboru Wstaw skrót komentarza 

do dokumentacji. 

Napraw dokument Javadoc 

W przypadku zmiany sygnatury metody, IDE podświetli tag, który nie pasuje do sygnatury metody i 

zaproponuje szybką poprawkę. Jeśli się z tym zgadzasz, po prostu naciśnij Alt + Enter, aby zastosować 

tę poprawkę. Możesz również zaktualizować istniejący komentarz Javadoc, aby uwzględnić zmiany w 

deklaracji za pomocą akcji Napraw komentarz doc. W tym celu umieść karetkę w klasie, metodzie, 

funkcji lub polu i naciśnij Ctrl+Shift+A. Wpisz komentarz do dokumentu naprawczego i naciśnij klawisz 

Enter. Co więcej, możesz użyć akcji Napraw komentarz do dokumentu, aby dodać brakujący fragment 

dokumentacji z odpowiednimi znacznikami: Umieść karetkę w klasie, metodzie lub funkcji i wywołaj 

akcję. 

Renderuj dokumenty Javadoc 

Platforma Android umożliwia renderowanie dokumentów Javadoc w edytorze. Zazwyczaj 

wyrenderowane komentarze są łatwiejsze do odczytania i nie przeciążają kodu dodatkowymi tagami. 

Aby dostosować wyrenderowany widok, należy kliknąć Przełącz wyrenderowany widok w rynnie obok 

niezbędnego komentarza dotyczącego dokumentacji (lub nacisnąć Ctrl+Alt+Q). Następnie kliknij opcję 



Edycja grafiki, aby zmodyfikować komentarz. Wyrenderowane dokumenty Javadoc pozwalają również 

klikać łącza, aby przejść do stron internetowych, do których się odnoszą, lub przeglądać szybką 

dokumentację do wspomnianych tematów. Jeśli chcesz zmienić rozmiar czcionki, kliknij prawym 

przyciskiem myszy dokument Javadoc w edytorze i wybierz opcję Dostosuj rozmiar czcionki z menu 

kontekstowego. Pamiętaj, że renderowane komentarze używają tego samego rozmiaru czcionki, co 

wyskakujące okienko szybkiej dokumentacji. 

Domyślnie renderuj dokumenty Javadoc 

Możesz także ustawić IDE, aby zawsze renderować dokumenty Javadoc w edytorze. W tym celu 

wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę w rynnie i wybrać opcję Włącz opcję Renderuj 

wszystko. Alternatywnie w oknie dialogowym Ustawienia/Preferencje Ctrl+Alt+S wybierz opcję Wygląd 

i włącz opcję Renderuj komentarze dokumentacji. Jeśli chcesz edytować wyrenderowane dokumenty 

Javadoc, możesz kliknąć ikonę Przełącz wyrenderowany widok w rynnie obok komentarza. 

Wygeneruj dokumentację Javadoc 

Android Studio zapewnia świetne narzędzie, które umożliwia generowanie dokumentacji Javadoc dla 

twojego projektu. Z menu głównego wybierz opcję Narzędzia i Generuj JavaDoc. W otwartym oknie 

dialogowym wybierz zakres plików lub katalogów, dla których chcesz wygenerować odniesienie, i 

ustaw katalog wyjściowy, w którym chcesz umieścić wygenerowaną dokumentację. Katalog wyjściowy 

jest polem obowiązkowym: nie można wygenerować pliku Javadoc, dopóki jest on pusty. Zamiast tego 

użyj suwaka, aby określić poziom widoczności komponentów, które zostaną uwzględnione w 

wygenerowanej dokumentacji. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: 

• Prywatne: dołączyć wszystkie klasy i członków do odniesienia 

• Pakiet: zawiera wszystkie klasy i członków z wyjątkiem prywatnych 

• Chroniony: obejmuje publiczne i chronione klasy i członków 

• Publiczny: obejmować tylko klasy publiczne i członków 

Po ustawieniu zaleca się również określenie ustawień regionalnych (na przykład en_US.UTF-8), 

argumentów wiersza poleceń i maksymalnego rozmiaru sterty. Po zakończeniu kliknij OK, aby 

wygenerować odniesienie. 

Zobacz dokumentację Javadoc w edytorze 

Na platformie możesz przeglądać dokumentację Javadoc dla dowolnego sygnatury symbolu lub 

metody bezpośrednio z edytora. Aby włączyć taką funkcję, należy skonfigurować ścieżki dokumentacji 

bibliotek lub dodać pobrane dokumenty Javadoc do IDE. Po prostu przesuń mysz na wymagany symbol, 

aby wyświetlić jego dokumentację, lub umieść karetkę na symbolu i naciśnij Ctrl+Q, aby móc 

przeglądać dokumentację i przełączać się między wyskakującym okienkiem a paskiem narzędzi. 

Następnie kliknij ikonę Pokaż menu opcji w wyskakującym okienku, aby zmienić rozmiar czcionki, 

wyświetlić pasek narzędzi szybkiej dokumentacji lub przejść do kodu źródłowego. 

Rozwiązywanie problemów 

Zazwyczaj najbardziej znanym błędem Javadoc, który pojawia się, jest błędna nazwa lokalizacji: 

en_US.UTF-8. Na szczęście istnieje dość proste rozwiązanie, o którym należy zawsze pamiętać. Zacznij 

od wyczyszczenia pola Locale, a gdy to zrobisz, dodaj funkcje -encoding utf8 -docencoding utf8 -charset 

utf8 w polu Inne argumenty wiersza poleceń. Tutaj segment -encoding określi kodowanie plików 

źródłowych. Część – docencoding powinna identyfikować kodowanie wyjściowych plików HTML, 



podczas gdy -charset oznacza zestaw znaków określony w sekcji nagłówka HTML plików wyjściowych. 

Po zakończeniu wstawiania wystarczy ponownie załadować plik, aby sprawdzić, czy błąd został 

naprawiony. Podsumowując ten rozdział, opisaliśmy najpopularniejsze narzędzia programistyczne dla 

Androida i przystąpiliśmy do wdrażania niektórych ich funkcji. Zdefiniowaliśmy podstawowe i 

opcjonalne instrumenty, takie jak SDK Manager, AVD Manager i Navigation Editor. Wprowadziliśmy 

wymagane biblioteki do tworzenia aplikacji na Androida, debugger, emulator, interfejsy API i 

przykładowe projekty z kodem źródłowym. 



Debugowanie 

➢ ➢Poznawanie głównych procesów uruchamiania i debugowania 

➢ ➢Obsługa narzędzia Android Device Monitor Tool 

➢ ➢Przechodzenie przez ważne skróty i techniki Android Studio 

W poprzedniej Części dowiedziałeś się, jak używać i refaktoryzować najpopularniejsze narzędzia dla 

programistów Androida - SDK Manager, Android Virtual Device (AVD) Manager i Navigation Editor. W 

tej części omówimy podstawy procedury debugowania Android Studio. Ponadto pokażemy, jak 

nawigować za pomocą Android Device Monitor i przedstawimy listę przydatnych skrótów i technik 

przycisków, które można zastosować podczas tworzenia aplikacji w Android Studio. Zwykle im bardziej 

złożona jest Twoja aplikacja, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie zawierała błędy. Nic nie 

denerwuje użytkownika bardziej niż aplikacja, która ulega awarii, nie działa w określonych warunkach 

lub przeszkadza w realizacji zadania, które miała wykonać. Naiwnym podejściem do programowania 

jest myślenie, że Twój kod zawsze będzie ewoluował zgodnie z wyznaczonymi dla niego ścieżkami. 

Ważne jest, aby zrozumieć, od czego odbiega Twój kod, ale nawet świadomość tego nie może 

zagwarantować, że pójdzie dokładnie bezbłędnie. A ponieważ nie można przewidzieć wszystkich 

potencjalnych wadliwych ścieżek podczas programowania, pomaga to w zrozumieniu różnych narzędzi 

diagnostycznych i technik związanych z tworzeniem systemu Android. W tym rozdziale szczegółowo 

omówimy debugger i przyjrzymy się innym narzędziom analitycznym, które można wykorzystać do 

naprawienia błędów i uzyskania wglądu w potencjalne słabości, które mogą Cię powstrzymywać 

podczas pracy. 

URUCHAMIANIE I DEBUGOWANIE 

Android Studio Debugger to świetne narzędzie, które umożliwia wykonywanie następujących 

czynności i nie tylko: 

• Wybierz urządzenie, na którym chcesz debugować aplikację 

• Ustal punkty przerwania w kodzie Java, Kotlin i C/C++ 

• Przeglądanie zmiennych i szacowanie wyrażeń w czasie wykonywania 

Jednak zanim zaczniesz debugować, musisz wykonać następujące proste przygotowania. Po pierwsze, 

zaczynasz od włączenia debugowania na swoim urządzeniu. Jeśli używasz emulatora, musi to być 

domyślnie włączone. Ale w przypadku podłączonego urządzenia musisz włączyć debugowanie w 

opcjach programisty urządzenia. Gdy to zrobisz, upewnij się, że uruchomiłeś wariant kompilacji, który 

można debugować. Należy użyć wariantu kompilacji, który zawiera debugowalną wartość true w 

konfiguracji kompilacji. Zwykle wystarczy wybrać domyślny wariant „debugowania”, który jest zawarty 

w każdym projekcie Android Studio. Jeśli jednak zamierzasz używać nowych typów kompilacji, które 

powinny być debugowalne, musisz dodać „debuggable true” do typu kompilacji, jak pokazano tutaj: 

android { 

buildTypes { 

customDebugType { 

debuggable true 

... 



} 

Zauważ, że ta sama właściwość dotyczy również modułów z kodem C/C++. Jeśli Twoja aplikacja opiera 

się na module biblioteki, który chcesz również debugować, ta biblioteka powinna być spakowana z 

możliwością debugowania true, aby przechowywać jej symbole debugowania. Aby upewnić się, że 

możliwe do debugowania warianty projektu aplikacji otrzymują możliwy do debugowania wariant 

modułu biblioteki, zaleca się opublikowanie niedomyślnych wersji biblioteki. Kolejną rzeczą, którą 

musisz wykonać, jest ustawienie punktów przerwania w kodzie aplikacji. Na pasku narzędzi wybierz 

urządzenie do debugowania aplikacji z menu rozwijanego urządzenia docelowego. Jeśli nie masz 

skonfigurowanych urządzeń, musisz albo podłączyć urządzenie przez USB, albo utworzyć AVD, aby 

korzystać z emulatora Androida. Na pasku narzędzi wybierz opcję Debuguj. Jeśli zobaczysz okno 

dialogowe z pytaniem, czy chcesz „przełączyć się z uruchamiania na debugowanie”, oznacza to, że 

Twoja aplikacja jest już uruchomiona na urządzeniu i zostanie uruchomiona ponownie, aby rozpocząć 

debugowanie. Jeśli wolisz pozostawić uruchomione to samo wystąpienie aplikacji, kliknij Anuluj 

debugowanie i zamiast tego dołącz debuger do uruchomionej aplikacji. 

W przeciwnym razie Android Studio zbuduje pakiet aplikacji Android (APK), podpisze go kluczem 

debugowania, zainstaluje na wybranym urządzeniu i aktywuje. W przypadku dodania kodu C i C++ do 

projektu, Android Studio uruchamia również debuger LLDB w oknie debugowania, które jest używane 

do debugowania kodu natywnego. A ponieważ do debugowania kodu Java/Kotlin i kodu C/C++ 

wymagane są różne narzędzia debugera, debuger Android Studio pozwala wybrać typ debugera, 

którego chcesz użyć. Domyślnie Android Studio decyduje, który debuger zastosować, na podstawie 

języków, które śledzi w projekcie (z typem Autodebugger). Niemniej jednak możesz ręcznie wybrać 

debuger w konfiguracji debugowania (kliknij Uruchom > Edytuj konfiguracje) lub w oknie dialogowym, 

które pojawia się po kliknięciu Uruchom i dołącz debuger do procesu systemu Android. 

Istnieje kilka najczęściej używanych typów debugowania: 

• Auto: wybierz ten typ debugowania, jeśli chcesz, aby Android Studio automatycznie wybierało 

najlepszą opcję dla debugowanego kodu. Na przykład, jeśli masz w projekcie dowolny kod C lub C++, 

Android Studio automatycznie używa typu debugowania Dual. W przeciwnym razie Android Studio 

stosuje typ debugowania Java. 

• Java: Ten typ debugowania jest najbardziej odpowiedni, jeśli chcesz debugować tylko kod napisany 

w Javie lub Kotlinie. Jednocześnie debuger Java po prostu pomija wszelkie punkty przerwania lub 

zegarki, które wstawiasz do kodu natywnego. 

• Natywny (dostępny tylko z kodem C/C++): Ten typ debugowania jest idealny, jeśli chcesz używać tylko 

LLDB do debugowania kodu. Podczas korzystania z tego typu debugowania widok sesji debugera Java 

nie będzie dostępny. Domyślnie LLDB przegląda tylko twój kod natywny i pomija punkty przerwania w 

kodzie Java. Dlatego jeśli chcesz debugować kod Java, powinieneś przełączyć się na typ debugowania 

automatycznego lub podwójnego. Ponadto debugowanie natywne działa tylko na urządzeniach, które 

spełniają następujące wymagania: 

1. Urządzenie musi obsługiwać tryb run-as: Aby sprawdzić, czy urządzenie obsługuje tryb run-as, dodaj 

następujące polecenie w powłoce ADB połączonej z twoim urządzeniem: 

run-as your-package-name pwd 

Tutaj musisz zastąpić nazwę swojego pakietu nazwą pakietu swojej aplikacji. Jeśli urządzenie obsługuje 

tryb run-as, polecenie powinno powrócić bez żadnych błędów. 



2. Urządzenie ma włączone ptrace: Aby sprawdzić, czy ptrace jest włączone, dodaj następujące 

polecenie w powłoce ADB, która jest połączona z twoim urządzeniem: 

sysctl kernel.yama.ptrace_scope 

Jeśli ptrace jest włączone, polecenie będzie miało wartość 0 lub pokaże nieznany błąd klucza. Jeśli 

ptrace nie jest włączone, wypisze każdą wartość inną niż 0. 

• Podwójny (dostępny tylko z kodem C/C++): Podwójny typ debugowania jest idealny dla tych, którzy 

muszą przełączać się między debugowaniem zarówno Javy, jak i kodu natywnego. Android Studio 

dołącza zarówno debuger Java, jak i LLDB do procesu aplikacji, jeden dla debugera Java i jeden dla 

LLDB, dzięki czemu możesz śledzić punkty przerwania w kodzie Java i natywnym bez konieczności 

ponownego uruchamiania aplikacji lub zmiany konfiguracji debugowania. 

Podczas debugowania kodu C/C++ możesz także ustawić specjalne typy punktów przerwania, zwane 

punktami obserwacyjnymi, które mogą opóźnić proces aplikacji, gdy aplikacja wchodzi w interakcję z 

określonym blokiem pamięci. 

Aby wyświetlić wszystkie punkty przerwania i skonfigurować typy punktów przerwania, przejdź do 

widoku punktów przerwania po lewej stronie okna debugowania. Okno Punkty przerwania pozwala 

włączyć lub wyłączyć każdy punkt przerwania z listy punktów przerwania. Jeśli punkt przerwania jest 

wyłączony, Android Studio nie wstrzymuje aplikacji po napotkaniu tego punktu przerwania. Możesz 

skonfigurować punkt przerwania, aby był najpierw wyłączony i włączyć go po trafieniu innego punktu 

przerwania. Możesz także zmienić, czy punkt przerwania powinien być wyłączony po trafieniu. Aby 

ustawić punkt przerwania dla dowolnego wyjątku, po prostu wybierz Punkty przerwania wyjątku na 

liście punktów przerwania. 

Debuguj ramki okien 

W oknie Debuger funkcja Frames umożliwia sprawdzenie ramki stosu, która spowodowała trafienie 

bieżącego punktu przerwania. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do ramki stosu i zbadać ją, a także 

sprawdzić listę wątków w aplikacji na Androida. Aby wybrać wątek, użyj menu rozwijanego wyboru 

wątku i wyświetl jego ramkę stosu. Kliknięcie elementów w ramce spowoduje wyświetlenie źródła w 

edytorze. 

Sprawdź zmienne 

W oknie Debuger funkcja Variables umożliwia śledzenie zmiennych, gdy system zatrzyma aplikację w 

punkcie przerwania i wybierzesz ramkę z okienka Ramki. Panel Zmienne umożliwia również ocenę 

wyrażeń ad hoc przy użyciu metod statycznych i zmiennych dostępnych w wybranej ramce. Funkcja 

Watches zapewnia podobne możliwości, z wyjątkiem tego, że wyrażenia zawarte w funkcji Watches są 

zachowywane między sesjami debugowania. Należy dodać zegarki dla zmiennych i pól, do których 

często uzyskujesz dostęp, lub zapewnić przydatny stan dla bieżącej sesji debugowania. Aby dodać 

zmienną lub wyrażenie do listy Zegarki, wykonaj następujące proste kroki. Po rozpoczęciu 

debugowania przejdź do funkcji Zegarki i kliknij Dodaj. W wyświetlonym polu tekstowym wpisz nazwę 

zmiennej lub wyrażenia, które chcesz obserwować, i naciśnij klawisz Enter. Aby usunąć pozycję z listy 

zegarków, wybierz ją i po prostu kliknij Usuń. Można również zmienić kolejność elementów na liście 

zegarków, wybierając element, a następnie klikając w górę lub w dół. 

Co więcej, podczas debugowania kodu C/C++ można również ustawić punkty obserwacyjne, wybierając 

konkretną zmienną lub, mówiąc bardziej szczegółowo, wybierając blok pamięci, który system alokuje 

do tej zmiennej, a nie do samej zmiennej. Różni się to od dodawania zmiennej do funkcji Zegarki, która 



umożliwia zobaczenie wartości zmiennej, ale nie pozwala na odroczenie procesu aplikacji, gdy system 

zostanie uruchomiony lub zmieni jej wartość w pamięci. Niemniej jednak, aby ustawić punkt 

obserwacyjny, należy spełnić następujące wymagania: 

Po pierwsze, docelowe urządzenie fizyczne lub emulator powinien używać procesora x86 lub x86_64. 

Jeśli twoje urządzenie używa procesora ARM, musisz wyrównać granicę adresu zmiennej w pamięci do 

4 bajtów dla procesorów 32-bitowych lub 8 bajtów dla procesorów 64-bitowych. Możesz wyrównać 

zmienną w swoim natywnym kodzie, określając __attribute__((aligned(num_bytes))) w spowolnieniu 

zmiennej, tak jak poniżej: int my_counter __attribute__((aligned(8))) Należy również pamiętać, że gdy 

Twoja aplikacja wychodzi z funkcji, a system zwalnia jej lokalne zmienne z pamięci, musisz ponownie 

przypisać wszystkie punkty obserwacyjne, które utworzyłeś dla tych zmiennych, aby ich nie utracić. 

Wyświetl i zmień format wyświetlania wartości zasobów 

W trybie debugowania można wyświetlić wartości zasobów i ustawić inny format wyświetlania 

zmiennych w kodzie Java. Po otwarciu karty Zmienne i wybraniu ramki przejdź do listy Zmienne i kliknij 

prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu wiersza zasobów, aby wyświetlić listę rozwijaną. Z 

listy rozwijanej wybierz Wyświetl jako i wybierz format, którego chcesz użyć. Dostępne formaty zależą 

od typu danych wybranego zasobu. Standardowa lista formatów powinna zazwyczaj zawierać co 

najmniej jedną z następujących opcji: 

• Klasa: Wyświetl definicję klasy 

• toString: Wyświetl format ciągu 

• Obiekt: Wyświetl definicję obiektu 

• Tablica: Wyświetlaj w formacie tablicy 

• Znacznik czasu: wyświetlaj datę i godzinę w następujący sposób: rrrr-mm-dd gg:mm:ss 

• Auto: Android Studio wybiera najlepszy format na podstawie typu danych 

• Binarny: Wyświetlaj wartość binarną za pomocą zer i jedynek 

• MeasureSpec: wartość przekazana od rodzica do wybranego dziecka 

• Hex: Wyświetlaj jako wartość szesnastkową 

• Prymitywne: Wyświetlaj jako wartość liczbową przy użyciu prymitywnego typu danych 

• Integer: Wyświetla wartość liczbową typu Integer 

Informacje o konfiguracjach uruchamiania/debugowania 

Konfiguracje uruchamiania/debugowania określają elementy, takie jak instalacja aplikacji, 

uruchamianie i funkcje testowania. Możesz ustawić konfigurację do jednorazowego użytku lub zapisać 

do dalszego użytku. Po zapisaniu możesz uzyskać dostęp do tej konfiguracji z listy rozwijanej Wybierz 

konfigurację uruchamiania/debugowania na pasku narzędzi. Android Studio zapisuje tam wszystkie 

konfiguracje w ramach projektu. 

Domyślna konfiguracja uruchamiania/debugowania 

Gdy po raz pierwszy uruchamiasz projekt, Android Studio tworzy domyślną konfigurację 

uruchamiania/debugowania dla głównego działania na podstawie szablonu Android App. Tak więc, aby 

uruchomić lub debugować swój projekt, zawsze musisz mieć przynajmniej jedną konfigurację 



uruchamiania/debugowania określoną w taki sposób. Z tego powodu zaleca się, aby nie usuwać, ale 

raczej zachować domyślną konfigurację. Wszelkie konfiguracje uruchamiania/debugowania i 

modyfikacje szablonu będą miały zastosowanie tylko do bieżącego projektu. Aby otworzyć okno 

dialogowe Uruchom/Debuguj konfiguracje, wybierz opcję Edytuj konfiguracje, a okno dialogowe 

Uruchom/debuguj konfiguracje powinno pojawić się natychmiast. Możliwe jest również udostępnianie 

konfiguracji uruchamiania/debugowania (nie szablonu) za pośrednictwem systemu kontroli wersji. 

Okno dialogowe przedstawia domyślne szablony w lewym panelu w folderze Domyślne i łączy 

zdefiniowane konfiguracje według typu szablonu powyżej folderu Domyślne. Możesz zmienić rozmiar 

okna dialogowego, aby wyszukać ukryte elementy. W tym samym oknie dialogowym możesz także: 

• Utwórz nowe konfiguracje uruchamiania/debugowania 

• Edycja konfiguracji uruchamiania/debugowania 

• Edytuj domyślne szablony 

• Konfiguracje sortowania i grupowania 

• Utwórz nową konfigurację uruchamiania/debugowania 

Ponadto można ustanowić nowe konfiguracje uruchamiania/debugowania w oknie dialogowym 

Konfiguracje uruchamiania/debugowania, oknie projektu lub Edytorze kodu. Ale nowa konfiguracja 

powinna opierać się na domyślnym szablonie. Okno dialogowe Konfiguracje 

uruchamiania/debugowania wyświetla konfiguracje uruchamiania/debugowania oraz dostępne 

szablony domyślne. Nową konfigurację można rozpocząć bezpośrednio z szablonu lub z kopii innej 

konfiguracji, a następnie zmodyfikować wartości pól zgodnie z wymaganiami projektu. Alternatywnie 

możesz kliknąć prawym przyciskiem element w oknie Projekt, aby automatycznie utworzyć 

konfigurację specyficzną dla tego elementu. Na przykład możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy 

plik Java działania i nacisnąć Uruchom, jeśli chcesz uruchomić określone działanie. W zależności od 

elementu, Android Studio stosuje aplikację Android, Android Instrumented Tests lub domyślny szablon 

Android JUnit, aby utworzyć konfigurację. Jeśli jednak utworzysz konfigurację poza oknem dialogowym 

Uruchom/Debuguj konfiguracje, konfiguracja będzie traktowana jako tymczasowa, chyba że ją 

zapiszesz. Domyślnie możesz mieć do pięciu tymczasowych konfiguracji w projekcie, zanim Android 

Studio zacznie je usuwać jedna po drugiej. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie domyślne, otwórz okno 

dialogowe Uruchom/debuguj konfiguracje i kliknij folder Domyślne. Tutaj możesz po prostu wpisać 

dowolną wartość w polu Limit konfiguracji tymczasowej. Jak już wspomniano, w przypadku kodu C i 

C++ Android Studio używa debugera LLDB. Oprócz normalnego interfejsu użytkownika (UI) Android 

Studio, okno debugera ma kartę LLDB, która umożliwia dostęp i wprowadzanie poleceń LLDB podczas 

debugowania. Możesz wprowadzić te same polecenia, których Android Studio używa do wyświetlania 

informacji w interfejsie debugera, a także wykonywać inne dodatkowe operacje. Dlatego, aby dodać 

katalogi symboli, polecenia startowe LLDB, w zakładce Debugger musisz wiedzieć, jak używać 

przycisków podobnych do poniższych: 

• Dodaj + : Dodaj katalog lub polecenie 

• Usuń - : Wybierz katalog lub polecenie, a następnie kliknij ten przycisk, aby usunąć element 

• W górę [stzalka w górę] : Wybierz katalog lub polecenie, a następnie kliknij ten przycisk, aby przenieść 

element w górę listy 

• W dół [strzałka w dół] : Wybierz katalog lub polecenie, a następnie kliknij ten przycisk, aby przenieść 

pozycję w dół listy 



Po wybraniu typu debugowania: 

• Java: debuguj tylko kod Java 

• Automatycznie: pozwól Android Studio wybrać najlepszy typ debugowania dla Twojego projektu 

• Natywny: Debuguj natywny kod C lub C++ 

• Podwójny: Debuguj Javę i kod natywny w dwóch oddzielnych sesjach debugowania 

Możesz teraz przejść do włączania dodatkowych komponentów do swojego projektu, zaczynając od 

komponentów, o których właśnie wspomnieliśmy: katalogów symboli i poleceń LLBD. 

Katalogi symboli 

Jeśli chcesz dodać pliki symboli, aby udostępnić debugerowi informacje w języku C lub C++ 

wygenerowane poza Android Studio, możesz dodać jeden lub więcej katalogów symboli. Android 

Studio preferencyjnie rejestruje wszystkie pliki w tych katalogach niż pliki generowane przez wtyczkę 

Androida dla Gradle. Debuger szuka katalogów symboli od góry do dołu, w kolejności, aż znajdzie to, 

czego potrzebuje. Przeszukuje również rekurencyjnie pliki w katalogu. Tak więc, aby zoptymalizować 

listę i zaoszczędzić czas, możesz umieścić najczęściej używane katalogi na górze listy. Gdy określisz 

katalog wysoko w drzewie, przeszukanie wszystkich podkatalogów może zająć więcej czasu. Ale jeśli 

dodasz bardzo konkretny katalog, wyszukiwanie zajmie mniej czasu. Musisz znaleźć odpowiednią 

równowagę między szybkością a znajdowaniem plików potrzebnych do debugowania. Na przykład, jeśli 

masz katalog, który zawiera podkatalogi dla różnych interfejsów binarnych systemu Android (ABI), 

możesz dodać katalog dla określonego ABI lub dla wszystkich interfejsów ABI. Przeszukiwanie katalogu 

wyższego poziomu może zająć więcej czasu, ale jest też bezpieczniejsze, jeśli zdecydujesz się na 

debugowanie na innym urządzeniu. Pamiętaj, że nie ma potrzeby dodawania katalogów zawierających 

pliki symboli Gradle, ponieważ debugger używa ich automatycznie. 

Polecenia uruchamiania LLDB 

Dodaj polecenia LLDB, które chcesz uruchomić, zanim debuger dołączy do procesu. Na przykład możesz 

zidentyfikować ustawienia środowiska, jak pokazano w następującym poleceniu: 

settings set target.max-memory-read-size 2048 

LLDB uruchamia polecenia w kolejności od góry do dołu. 

Polecenia dołączania postów LLDB 

Dodaj polecenia LLDB, które musisz uruchomić zaraz po dołączeniu debugera do procesu. Ilustrować: 

process handle SIGPIPE -n true -p true -s false 

LLDB uruchamia polecenia w kolejności od góry do dołu. 

Rejestrowanie: kanały docelowe 

Kanały docelowe są najczęściej stosowane do określania opcji dziennika LLDB. Android Studio ustawia 

domyślne opcje w oparciu o Twoje wymagania, więc nie jest zbyt wolne, ale zawiera informacje 

potrzebne do rozwiązywania problemów. Dziennik może być również często wymagany w przypadku 

raportów o błędach Android Studio. Domyślną funkcją jest lldb process:gdb-remote packets. Jednak 

możliwa jest również zmiana ustawienia domyślnego, aby zebrać więcej informacji. Na przykład 

następujące opcje dziennika zbierają informacje o określonej platformie: 



Platforma procesów lldb: pakiety gdb-remote 

Android Studio umieszcza dzienniki urządzenia w następującej lokalizacji, gdzie ApplicationId to 

unikalny identyfikator aplikacji używany w skompilowanym pliku manifestu APK i identyfikujący Twoją 

aplikację na urządzeniu oraz w sklepie Google Play: 

/data/data/Identyfikator Aplikacji/lldb/log 

Podobnie, gdy wielu użytkowników uzyskuje dostęp do urządzenia, umieszcza dzienniki w następującej 

lokalizacji, gdzie AndroidUserId jest unikalnym identyfikatorem użytkownika na urządzeniu: 

/data/user/AndroidUserId/ApplicationId/lldb/log 

Zakładka Różne 

Karta Różne służy głównie do określania opcji logowania, instalacji, uruchamiania i wdrażania: 

• Logcat: Wyczyść dziennik przed uruchomieniem . Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby Android Studio 

usunęło wszystkie dane z poprzednich sesji z pliku dziennika przed uruchomieniem aplikacji. Domyślnie 

ta opcja nie jest zaznaczona. 

• Opcje instalacji: Pomiń instalację, jeśli pakiet APK nie uległ zmianie. Po wybraniu Android Studio nie 

wdroży ponownie pliku APK, jeśli wykryje, że nie jest on zmodyfikowany. Jeśli chcesz, aby Android 

Studio wymusiło instalację pakietu APK, nawet jeśli nie uległ on zmianie, usuń zaznaczenie tej opcji, 

ponieważ domyślnie pozostaje zaznaczona. 

• Opcje instalacji: Wymuś zatrzymanie działania aplikacji przed uruchomieniem aktywności . Jeśli ta 

opcja zostanie wybrana, gdy Android Studio wykryje, że nie musi ponownie instalować pakietu APK, 

ponieważ nie uległ on zmianie, wymusi zatrzymanie aplikacji do uruchomienia z domyślnej aktywności 

programu uruchamiającego. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, Android Studio nie wymusi zatrzymania 

aplikacji. Ta opcja działa w połączeniu z poprzednią opcją, która reguluje, czy pakiet APK jest 

zainstalowany, czy nie. Lepiej jest, aby oba pola Opcje instalacji pozostawiły je jako domyślne, chyba 

że wyraźnie chcesz wymusić instalację za każdym razem. 

W niektórych przypadkach może być konieczne odznaczenie tej opcji. Na przykład, jeśli piszesz silnik 

metody wprowadzania (IME), wymuszenie zatrzymania aplikacji odznacza ją jako bieżącą klawiaturę, 

co może nie odpowiadać Twoim planom. 

MONITOR URZĄDZENIA Z ANDROIDEM 

Android Device Monitor to samodzielne narzędzie, które oferuje graficzny interfejs użytkownika dla 

kilku usług debugowania i analizy aplikacji Android. Narzędzie Monitor nie wymaga instalacji 

zintegrowanego środowiska programistycznego i zawiera następujące narzędzia: Dalvik Debug 

Monitor Server, Traceview, Systrace, Hierarchy Viewer, Pixel Perfect i narzędzie Network Traffic. Aby 

uruchomić samodzielną aplikację Device Monitor w Android Studio 3.1 i niższych, w wierszu poleceń 

w katalogu android-SDK/tools/ należy wstawić następujące polecenie: 

monitor 

Następnie możesz połączyć narzędzie z podłączonym urządzeniem, wybierając je z panelu Urządzenia. 

Ale jeśli masz problemy z przeglądaniem funkcji lub okien, spróbuj edytować za pomocą funkcji Resetuj 

perspektywę z paska menu. Przejdźmy teraz do głównych komponentów Android Device Monitor, o 

których wspomniano wcześniej. 

Serwer monitorowania debugowania Dalvik (DDMS) 



To narzędzie jest przestarzałe. Zamiast tego należy użyć Android Profiler (od Android Studio 3.0 i 

nowszych) do profilowania procesora, pamięci i manipulacji siecią w aplikacji. Narzędzia Android 

Profiler udostępniają dane w czasie rzeczywistym, aby pomóc Ci rozpoznać, w jaki sposób Twoja 

aplikacja wykorzystuje procesor, pamięć, sieć i potencjał baterii. Wspaniałe funkcje zapewniane przez 

zaawansowane profilowanie obejmują: 

• Ustawianie osi czasu zdarzenia we wszystkich oknach profilera 

• Śledzenie liczby przydzielonych obiektów w programie Memory Profiler 

• Aktywacja zdarzeń związanych z odśmiecaniem pamięci w programie Memory Profiler 

• Dostarczanie informacji o wszystkich przesłanych plikach w Network Profiler 

Pamiętaj, że wszystkie te funkcje są domyślnie dostępne na urządzeniu z systemem Android 8.0 lub 

nowszym. Aby włączyć zaawansowane profilowanie, wystarczy wybrać opcję Uruchom i edytuj 

konfiguracje. Tutaj kliknij moduł swojej aplikacji, a następnie zaznacz Włącz zaawansowane 

profilowanie. Zaawansowana konfiguracja profilowania spowalnia proces kompilacji, dlatego należy ją 

włączać tylko wtedy, gdy naprawdę trzeba rozpocząć profilowanie aplikacji. Jeśli chcesz wykonać inne 

zadania debugowania, takie jak przekazywanie poleceń do podłączonego urządzenia w celu 

skonfigurowania przekierowania portów, przesyłania plików lub wykonywania zrzutów ekranu, możesz 

użyć okna Android Debug Bridge (ADB), emulatora systemu Android lub debugera. 

Traceview 

To narzędzie jest również przestarzałe. Tak więc, jeśli chcesz sprawdzić. pliki śledzenia powstałe w 

wyniku oprzyrządowania aplikacji za pomocą klasy Debug i rejestrowania nowych śladów metod, 

wystarczy użyć profilera procesora Android Studio. 

Systrace 

W przypadku konieczności sprawdzenia natywnych procesów systemowych i zacięcia interfejsu 

użytkownika spowodowanego przez porzucone ramki, zastosuj systrace z wiersza poleceń lub 

uproszczone śledzenie systemu w Profiler procesora. Możesz użyć narzędzia Profiler procesora do 

sprawdzania użycia procesora przez aplikację i aktywności wątków w czasie rzeczywistym podczas 

interakcji z aplikacją lub możesz przejrzeć szczegóły w zarejestrowanych śladach metod, śladach funkcji 

i śladach systemu. Konkretne rodzaje danych rejestrowanych i wyświetlanych przez narzędzie CPU 

Profiler są określane przez wybraną konfigurację nagrywania: 

Śledzenie systemu: Przechwytuje szczegółowe elementy, które umożliwiają sprawdzenie interakcji 

aplikacji z zasobami systemowymi. Ślady metod i funkcji: dla każdego wątku w procesie aplikacji można 

śledzić, które metody (Java) lub funkcje (C/C++) są implementowane w określonym czasie, a także 

zasoby procesora CPU, które każda metoda lub funkcja żąda podczas jej wykonywania. Możesz również 

użyć śladów metod i funkcji do identyfikacji wywołujących i wywoływanych. Wywołujący może być 

tutaj zdefiniowany jako metoda lub funkcja, która aktywuje inną metodę lub funkcję, a wywoływany 

to taki, który jest wywoływany przez inną metodę lub funkcję. Możesz użyć tych informacji, aby 

zobaczyć, które metody lub funkcje są odpowiedzialne za zbyt częste wywoływanie określonych działań 

obciążających zasoby i zoptymalizować kod aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia. Ponadto 

domyślny widok programu CPU Profiler obejmuje następujące osie czasu: 

• Oś czasu zdarzenia: wyświetla różne działania w aplikacji na różnych etapach cyklu życia i wskazuje 

interakcje użytkownika z urządzeniem, w tym zdarzenia obracania ekranu. 



• Oś czasu procesora: przedstawia wykorzystanie procesora przez aplikację w czasie rzeczywistym — 

jako procent całkowitego dostępnego czasu procesora — oraz całkowitą liczbę wątków, w których 

działa aplikacja. Oś czasu wyświetla również wykorzystanie procesora przez inne procesy (takie jak 

procesy systemowe lub inne aplikacje), dzięki czemu możesz je porównać z wykorzystaniem Twojej 

aplikacji. Możesz sprawdzić historyczne dane o wykorzystaniu procesora, po prostu przesuwając mysz 

wzdłuż osi poziomej osi czasu. 

Oś czasu aktywności wątków: przegląda każdy wątek, który należy do procesu aplikacji i wskazuje jego 

aktywność na osi czasu, używając kolorów wymienionych poniżej. Po zarejestrowaniu śledzenia 

możesz wybrać wątek z tej osi czasu, aby sprawdzić jego dane w funkcji śledzenia. 

• Zielony: wątek jest aktywny lub gotowy do użycia procesora. Oznacza to, że jest w stanie 

uruchomionym lub możliwym do uruchomienia. 

• Żółty: wątek jest aktywny, ale czeka na operację wejścia/wyjścia, taką jak dyskowe lub sieciowe 

wejście/wyjście, zanim będzie mógł zakończyć swoją pracę. 

• Szary: wątek nie jest aktywny i nie zużywa czasu procesora. Czasami dzieje się tak, gdy wątek wymaga 

dostępu do zasobu, który nie jest jeszcze dostępny. Albo wątek przechodzi w stan uśpienia 

dobrowolnego, albo jądro usypia wątek, dopóki wymagany zasób nie stanie się dostępny. 

Wyświetlający hierarchię 

Ponieważ to narzędzie jest również przestarzałe, należy użyć Inspektora układu, aby sprawdzić 

hierarchię widoków aplikacji w czasie wykonywania. Inspektor układu w Android Studio umożliwia 

porównywanie układu aplikacji z innymi standardowymi makietami projektu, wyświetlanie 

powiększonego lub 3D widoku aplikacji, a także badanie szczegółów jej układu w czasie wykonywania. 

Jest to szczególnie wygodne, gdy układ jest tworzony w czasie wykonywania, a nie w całości w XML; 

dlatego może czasami zachowywać się nieoczekiwanie. Ponadto funkcja walidacji układu umożliwia 

jednoczesne wyświetlanie podglądu układów na różnych urządzeniach i pokazywanie konfiguracji, w 

tym zmiennych rozmiarów czcionek lub języków użytkownika, co ułatwia przeprowadzanie testów dla 

różnych typowych problemów z układem. Aby otworzyć Inspektora układu, uruchom aplikację na 

podłączonym urządzeniu lub emulatorze i otwórz Narzędzia, a następnie Inspektor układu. Zazwyczaj 

Inspektor układu powinien wyświetlać następujące składniki: 

• Drzewo komponentów: hierarchia widoków w układzie 

• Wyświetlanie układu: renderowanie układu aplikacji w postaci, w jakiej pojawia się na urządzeniu lub 

emulatorze, z ograniczeniami układu pokazanymi dla każdego widoku 

• Pasek narzędzi Inspektora układu: Narzędzia dla Inspektora układu 

• Atrybuty: atrybuty układu dla wybranego widoku 

Pixel Perfect 

Podobnie jak inne narzędzia, Pixel Perfect również został wycofany. Jeśli potrzebujesz pracować na 

makietach projektowych, upewnij się, że używasz Inspektora układu. 

Narzędzie ruchu sieciowego 

Podobnie jak inne narzędzia, narzędzie ruchu sieciowego jest również przestarzałe. Jeśli chcesz 

sprawdzić, jak i kiedy Twoja aplikacja przesyła dane przez sieć, zalecamy zamiast tego użycie Network 

Profiler. Network Profiler zapewnia aktywność sieciową w czasie rzeczywistym na osi czasu, pokazując 



dane przekazywane i odbierane, a także aktualną liczbę połączeń. Pozwala to sprawdzić, jak i kiedy 

aplikacja manipuluje danymi i odpowiednio zoptymalizować kod źródłowy. Mogą pojawić się 

wątpliwości, dlaczego w ogóle należy rejestrować i profilować aktywność sieciową aplikacji. To jest 

zupełnie niepotrzebne. Zamiast tego pomyśl o tym – gdy Twoja aplikacja wysyła żądanie do sieci, 

urządzenie musi korzystać z energochłonnego radia komórkowego lub Wi-Fi, aby przesyłać i odbierać 

pakiety. Radiotelefony wykorzystują moc do przesyłania danych i wykorzystują dodatkową moc do 

włączania się i czuwania. Korzystając z Network Profiler, będziesz mógł szukać częstych, krótkich 

skoków aktywności sieciowej, co oznacza, że Twoja aplikacja wymaga częstego włączania radia lub 

pozostawania w stanie czuwania przez dłuższy czas, aby zarządzać wieloma krótkimi żądaniami blisko 

siebie. Ten wzorzec pokazuje, że możesz zoptymalizować swoją aplikację pod kątem lepszej wydajności 

baterii przez grupowanie żądań sieciowych, minimalizując w ten sposób liczbę włączania się radia w 

celu wysłania lub odebrania danych. Pozwala to również radiotelefonom przełączyć się w tryb niskiego 

zużycia energii, aby oszczędzać baterię w długich przerwach między żądaniami grupowymi. Aby 

otworzyć Network Profiler, przejdź do okna narzędziowego i kliknij Profiler. Pamiętaj, aby wybrać 

urządzenie i proces aplikacji, które chcesz profilować, z paska narzędzi Android Profiler. Jeśli 

podłączyłeś urządzenie przez USB, ale nie możesz go znaleźć na liście, upewnij się, że masz włączone 

debugowanie USB. Ponadto, jeśli chcesz wybrać część osi czasu, przejrzeć listę wysłanych żądań 

sieciowych i otrzymanych odpowiedzi lub sprawdzić szczegółowe informacje o wybranym pliku, należy 

najpierw włączyć zaawansowane profilowanie. 

WAŻNE SKRÓTY I TECHNIKI PRZYCISKÓW 

Android Studio ma różne skróty klawiaturowe do wielu typowych czynności. W tej sekcji wymienimy 

wiele wartości domyślnych, a także specyficzne dla niektórych skrótów klawiaturowych operacji. 

Oprócz map klawiszy, które tutaj zobaczysz, możesz także wybrać niezbędne funkcje z gotowych map 

klawiszy, a nawet samodzielnie utworzyć niestandardową mapę klawiszy. Należy pamiętać, że 

ponieważ Android Studio jest oparte na IntelliJ IDEA, dodatkowe skróty można znaleźć w dokumentacji 

referencyjnej mapy klawiszy IntelliJ IDEA 

Przedstawione tutaj domyślne skróty klawiaturowe zawierają opcje systemów operacyjnych 

Windows/Linux i Mac. 

Ogólny 

1. Zapisz wszystko – Control+S/Command+S 

2. Synchronizuj – Control+Alt+Y/Command+Option+Y 

3. Edytor maksymalizacji/minimalizacji - Control+Shift+F12/Control+Command+F12 

4.Dodaj do ulubionych – Alt+Shift+F/Option+Shift+F 

5. Sprawdź bieżący plik z bieżącym profilem - Alt+Shift+I/Option+Shift+I 

6.Schemat szybkiego przełączania – Control+`(backquote)/Control+`(backquote) 

7. Otwórz okno ustawień – Control+Alt+S/Command+, (przecinek) 

8. Otwórz okno dialogowe struktury projektu - Control+Alt+Shift+S/Command+; (średnik) 

9. Przełączaj się między zakładkami a oknem narzędzi - Control+Tab/Control+Tab 

Nawigacja i wyszukiwanie w Studio 

1. Przeszukaj wszystko (w tym kod i menu) - naciśnij dwukrotnie Shift / naciśnij dwukrotnie Shift 



2.Znajdź – Control+F/Command+F 

3.Znajdź następny – F3/Command+G 

4. Znajdź poprzednie – Shift+F3/Command+Shift+G 

5. Zamień – Control+R/Command+R 

6. Znajdź akcję – Control+Shift+A/Command+Shift+A 

7. Wyszukaj według nazwy symbolu - Control+Alt+Shift+N/Command+Option+O 

8. Znajdź klasę – Control+N/Command+O 

9.Znajdź plik (zamiast klasy) – Control+Shift+N/Command+Shift+O 

10.Znajdź ścieżkę – Control+Shift+F/Command+Shift+F 

11. Otwórz wyskakujące okienko struktury pliku – Control+F12/Command+F12 

12. Poruszaj się między otwartymi zakładkami edytora – Alt+Strzałka w prawo lub Strzałka w 

lewo/Control+Strzałka w prawo lub Control+Strzałka w lewo 

13. Przejdź do źródła - F4 lub Control+Enter/F4 lub Command+strzałka w dół 

14. Otwórz bieżącą zakładkę edytora w nowym oknie – Shift+F4/Shift+F4 

15. Wyskakujące okienko z ostatnio otwieranymi plikami – Control+E/Command+E 

16. Wyskakujące okienko ostatnio edytowanych plików - Control+Shift+E/Command+Shift+E 

17. Przejdź do lokalizacji ostatniej edycji - Control+Shift+Backspace/Command+Shift+Delete 

18.Zamknij kartę aktywnego edytora - Control+F4/Command+W 

19.Powrót do okna edytora z okna narzędzia – Esc/Esc 

20.Ukryj aktywne lub ostatnio aktywne okno narzędzia – Shift+Esc/Shift+Esc 

21. Przejdź do wiersza – Control+G/Command+L 

22. Otwarta hierarchia typów – Control+H/Control+H 

23.Otwórz hierarchię metod – Control+Shift+H/Command+Shift+H 

24. Otwórz hierarchię połączeń – Control+Alt+H/Control+Option+H 

Przeglądanie układów 

1.Powiększ/pomniejsz – Control+plus lub Control+minus/Command+plus lub Command+minus 

2. Dopasuj do ekranu – Control+0/Command+0 

3. Rzeczywisty rozmiar – Control+Shift+1/Command+Shift+1 

Narzędzia projektowe: Edytor układu 

1. Przełącz między trybami projektowania i schematu – B/B 

2. Przełącz między trybami portretowym i poziomym – O/O 



3.Przełącz urządzenia – D/D 

4.Wymuś odświeżenie – R/R 

5. Przełącz panel błędów renderowania –E/E 

6. Usuń ograniczenia – Usuń lub Control+klik/Delete lub Command+klik 

7.Powiększ – Control+plus/Command+plus 

8. Oddal – Control+minus/Command+minus 

9. Przybliż, aby dopasować – Control+0/Command+0 

10.Pan - Przytrzymaj spację+kliknij i przeciągnij/Przytrzymaj spację+kliknij i przeciągnij 

11. Przejdź do XML – Control+B/Command+B 

12.Wybierz wszystkie komponenty – Control+A/Command+A 

13.Wybierz wiele komponentów – Shift+klik lub Control+klik/Shift+klik lub Command+klik 

Narzędzia projektowe: Edytor nawigacji 

1. Powiększ – Control+plus/Command+plus 

2. Oddal – Control+minus/Command+minus 

3. Powiększ, aby dopasować – Control+0/Command+0 

4. Pan – przytrzymaj spację+kliknij i przeciągnij/przytrzymaj spację+kliknij i przeciągnij 

5. Przejdź do XML – Control+B/Command+B 

6. Przełącz panel błędów renderowania –E/E 

7. Grupuj w zagnieżdżony wykres – Control+G/Command+G 

8. Przełączaj się między miejscami docelowymi – Tab lub Shift+Tab/Tab lub Shift+Tab 

9. Wybierz wszystkie miejsca docelowe – Control+A/Command+A 

10.Wybierz wiele miejsc docelowych – Shift+klik lub Control+klik/Shift+klik lub Command+klik 

Pisanie kodu 

1. Wygeneruj kod (gettery, settery, konstruktory, hashCode/equals, toString, nowy plik, nowa klasa) - 

Alt+Insert/Command+N 

2.Omijanie metod – Control+O/Control+O 

3. Metody realizacji – Control+I/Control+I 

4.Surround z (if … else/try … catch) - Control+Alt+T/Command+Option+T 

5. Usuń linię przy daszku – Control+Y/Command+Delete 

6. Zwiń/rozwiń bieżący blok kodu – Control+minus lub Control+plus/Command+minus lub 

Command+plus 



7. Zwiń/rozwiń wszystkie bloki kodu – Control+Shift+minus lub 

Control+Shift+plus/Command+Shift+minus lub Command+Shift+plus 

8. Powiel bieżącą linię lub zaznaczenie – Control+D/Command+D 

9. Podstawowe uzupełnianie kodu – Control+Spacja/Control+Spacja 

10. Inteligentne uzupełnianie kodu (filtruje listę metod i zmiennych według oczekiwanego typu) - 

Control+Shift+Spacja/Control+Shift+Spacja 

11. Kompletna instrukcja – Control+Shift+Enter/Command+Shift+Enter 

12. Szybkie przeglądanie dokumentacji – Control+Q/Control+J 

13.Pokaż parametry dla wybranej metody – Control+P/Command+P 

14. Przejdź do deklaracji (bezpośrednio) – Control+B lub Control+klik/Command+B lub Command+klik 

15.Przejdź do wdrożeń – Control+Alt+B/Command+Option+B 

16. Przejdź do super-metody/super-klasy – Control+U/Command+U 

17. Otwórz szybkie wyszukiwanie definicji – Control+Shift+I/Command+Y 

18. Przełącz widoczność okna narzędzia projektu – Alt+1/Command+1 

19. Przełącz zakładkę – F11/F3 

20. Przełącz zakładkę z mnemonikiem – Control+F11/Option+F3 

21. Skomentuj/odkomentuj z komentarzem linii – Control+//Command+/ 

22. Skomentuj/odkomentuj z komentarzem bloku – Control+Shift+//Command+Shift+/ 

23.Wybierz kolejno rosnące bloki kodu – Control+W/Option+Up 

24. Zmniejsz aktualny wybór do poprzedniego stanu – Control+Shift+W/Opcja+Dół 

25. Przejdź do początku bloku kodu – Control+[/Option+Command+[ 

26. Przejdź do końca bloku kodu – Control+]/Option+Command+] 

27. Wybierz początek bloku kodu – Control+Shift+ [/Option+Command+Shift+[ 

28. Wybierz koniec bloku kodu – Control+Shift+]/Option+Command+Shift+] 

29. Usuń do końca słowa – Control+Delete/Option+Delete 

30. Usuń na początek słowa – Control+Backspace/Option+Delete 

31. Zoptymalizuj importy – Control+Alt+O/Control+Option+O 

32. Szybka naprawa projektu (pokaż działania intencji i szybkie poprawki) – Alt+Enter/Option+Enter 

33.Kod reformatowania – Control+Alt+L/Command+Option+L 

34. Linie z automatycznym wcięciem – Control+Alt+I/Control+Option+I 

35. Wcięcie/odcięcie linii – Tab lub Shift+Tab/Tab lub Shift+Tab 

36. Inteligentne łączenie linii – Control+Shift+J/Control+Shift+J 



37. Inteligentny podział linii – Control+Enter/Command+Enter 

38. Rozpocznij nową linię – Shift+Enter/Shift+Enter 

39. Następny/poprzedni podświetlony błąd – F2 lub Shift+F2/F2 lub Shift+F2 

Buduj i uruchamiaj 

1.Buduj – Control+F9/Command+F9 

2. Zbuduj i uruchom – Shift+F10/Control+R 

3. Zastosuj zmiany i uruchom ponownie działanie – Control+F10/Control+Command+R 

4. Zastosuj zmiany w kodzie – Control+Alt+F10/Control+Shift+Command+R 

Debugowanie 

1. Debugowanie – Shift+F9/Control+D 

2. Przejdź dalej – F8/F8 

3. Wejdź do – F7/F7 

4. Inteligentne wejście do – Shift+F7/Shift+F7 

5. Wyjdź – Shift+F8/Shift+F8 

6. Biegnij do kursora – Alt+F9/Option+F9 

7. Oblicz wyrażenie – Alt+F8/Option+F8 

8. Wznów program – F9/Command+Option+R 

9. Przełącz punkt przerwania – Control+F8/Command+F8 

10. Wyświetl punkty przerwania – Control+Shift+F8/Command+Shift+F8 

Refaktoryzacja 

1.Kopiuj – F5/F5 

2.Ruch – F6/F6 

3. Bezpieczne usuwanie – Alt+Delete/Command+Delete 

4. Zmień nazwę – Shift+F6/Shift+F6 

5.Zmień podpis – Control+F6/Command+F6 

6.Inline — Control+Alt+N/Command+Option+N 

7. Metoda wyodrębniania – Control+Alt+M/Command+Option+M 

8.Wyodrębnij zmienną – Control+Alt+V/Command+Option+V 

9. Pole wyodrębniania – Control+Alt+F/Command+Option+F 

10. Stała ekstrakcji – Control+Alt+C/Command+Option+C 

11. Wyodrębnij parametr – Control+Alt+P/Command+Option+P 



Kontrola wersji/historia lokalna 

1. Zatwierdź projekt w VCS – Control+K/Command+K 

2. Zaktualizuj projekt z VCS – Control+T/Command+T 

3.Wyświetl ostatnie zmiany – Alt+Shift+C/Option+Shift+C 

4. Otwórz wyskakujące okienko VCS – Alt+` (cytat wsteczny)/Control+V 

Nie, przejrzymy skróty klawiszowe i polecenia Android SDK, które składają się z wielu pakietów 

wymaganych do tworzenia aplikacji. Tutaj wymienimy najważniejsze dostępne narzędzia wiersza 

poleceń, uporządkowane według pakietów, w których są dostarczane. Możesz zainstalować i edytować 

każdy pakiet za pomocą Menedżera SDK w Android Studio lub narzędzia wiersza poleceń Menedżera 

SDK. Wszystkie pakiety są domyślnie dostępne w katalogu Android SDK, do którego można uzyskać 

dostęp w następujący sposób: W Android Studio kliknij Plik i otwórz Strukturę projektu, w której 

znajduje się wszystko5. Jednocześnie możesz mieć wiele wersji narzędzi do kompilacji, aby zbudować 

swoją aplikację dla różnych wersji Androida. 

• apkanalyzer: zapewnia wgląd w skład pakietu APK po zakończeniu procesu kompilacji. 

• avdmanager: umożliwia tworzenie i zarządzanie AVD z wiersza poleceń. 

• lint: Wywołuje narzędzie do skanowania kodu, które może pomóc w zidentyfikowaniu i naprawieniu 

problemów z jakością strukturalną kodu. 

• Retrace: W przypadku aplikacji skompilowanych przez R8 funkcja retrace dekoduje zaciemniony ślad 

stosu, który odwzorowuje oryginalny kod źródłowy. 

• sdkmanager: umożliwia przeglądanie, instalowanie, aktualizowanie i odinstalowywanie pakietów 

Android SDK. 

Oprócz wyżej wymienionych, istnieją również pewne narzędzia SDK Build Tools, które znajdują się w: 

android_sdk/build-tools/version/. Są one wymagane głównie do tworzenia aplikacji na Androida. 

Większość narzędzi w tym pakiecie jest wywoływana przez narzędzia do budowania i nie jest 

przeznaczona dla Ciebie. Jednak przydatne mogą być następujące narzędzia wiersza polecenia: 

• aapt2: analizuje, indeksuje i kompiluje zasoby systemu Android do formatu binarnego 

zoptymalizowanego pod kątem platformy Android i pakuje skompilowane zasoby w jedno wyjście. 

• apksigner: podpisuje pakiety APK i sprawdza, czy podpisy APK zostaną pomyślnie zweryfikowane na 

wszystkich wersjach platform obsługiwanych przez dany pakiet APK. 

• zipalign: Optymalizuje pliki APK, zapewniając, że wszystkie nieskompresowane dane zaczynają się od 

określonego wyrównania względem początku pliku. 

W Android SDK, poza narzędziami do budowania, niektóre narzędzia platformy znajdują się w: 

android_sdk/platform-tools/. Narzędzia te są aktualizowane dla każdej nowej wersji platformy 

Android, aby obsługiwać nowe funkcje (a czasami częściej testować i aktualizować narzędzia), a każda 

aktualizacja jest wstecznie kompatybilna ze starszymi wersjami platformy. 

• adb: Android Debug Bridge (ADB) to wszechstronne narzędzie, które umożliwia organizowanie stanu 

wystąpienia emulatora lub urządzenia z systemem Android. Możesz go również użyć do zainstalowania 

pakietu APK na urządzeniu. 



• etc1tool: narzędzie wiersza polecenia, które umożliwia kodowanie obrazów PNG do standardu 

kompresji ETC1 i dekodowanie skompresowanych obrazów ETC1 z powrotem do formatu PNG. 

• fastboot: Służy do flashowania urządzenia z platformą i innymi obrazami systemu. 

• logcat: jest to narzędzie wywoływane przez ADB w celu przeglądania dzienników aplikacji i systemu. 

Kolejne ważne narzędzie do budowania systemu Android, które powinno zostać omówione w AAPT2 

lub narzędziu do pakowania zasobów systemu Android, którego Android Studio i wtyczka Android 

Gradle wykorzystują do zbierania i pakowania zasobów aplikacji. AAPT2 analizuje, indeksuje i kompiluje 

zasoby do formatu binarnego zoptymalizowanego pod kątem platformy Android. Aby zastosować 

AAPT2 z wiersza poleceń w systemie Linux lub Mac, po prostu uruchom polecenie aapt2. W systemie 

Windows należy wstawić polecenie aapt2.exe. AAPT2 obsługuje szybszą kompilację danych, 

umożliwiając kompilację przyrostową. Osiąga się to, dzieląc przetwarzanie zasobów na dwa 

następujące etapy: 

a. Kompiluj: kompiluje pliki zasobów do formatów binarnych. 

b. Link: łączy wszystkie skompilowane pliki i pakuje je w jeden pakiet. 

Opcje kompilacji 

Istnieje kilka kluczowych poleceń, których można używać z poleceniem kompilacji, jak pokazano 

poniżej: 

• o ścieżka: Określa ścieżkę wyjściową dla skompilowanych zasobów. Jest to obowiązkowa flaga, 

ponieważ musisz określić ścieżkę do katalogu, w którym AAPT2 może wypisać i umieścić skompilowane 

zasoby. 

• dir directory: Określa katalog do skanowania w poszukiwaniu zasobów. Chociaż można użyć tej flagi 

do zbierania wielu plików zasobów za pomocą jednego polecenia, wyłącza ona zalety kompilacji 

przyrostowej i dlatego nie należy jej stosować w przypadku dużych projektów. 

• pseudo-localize: Służy do generowania pseudo-zlokalizowanych wersji domyślnych ciągów, takich jak 

en-XA i en-XB. 

• no-crunch: Aktywowany, aby wyłączyć przetwarzanie PNG. Możesz użyć tej opcji, jeśli przetworzono 

już pliki PNG lub jeśli tworzysz kompilacje debugowania, które nie wymagają zmniejszania rozmiaru 

pliku. Włączenie tej opcji powoduje szybsze wykonanie, ale zwiększa rozmiar pliku wyjściowego. 

• legacy: traktuje błędy, które są dopuszczalne podczas używania wcześniejszych wersji AAPT jako 

ostrzeżenia. Ta flaga jest również odpowiednia dla nieoczekiwanych błędów podczas kompilacji. 

• v: Służy do włączania pełnego rejestrowania. 

Opcje łącza 

Za pomocą polecenia link możesz użyć następujących opcji: 

• o ścieżka: określa ścieżkę wyjściową dla pliku APK połączonego zasobu. Jest to obowiązkowa flaga 

łącza, ponieważ oczekuje się, że określisz ścieżkę do wyjściowego pakietu APK, który może zawierać 

połączone zasoby. 

• plik manifestu: służy do określania ścieżki do pliku manifestu systemu Android do skompilowania. 

Jest to kolejna obowiązkowa flaga, ponieważ plik manifestu zawiera podstawowe informacje o Twojej 

aplikacji, takie jak nazwa pakietu i identyfikator aplikacji. 



• I: To polecenie zapewnia ścieżkę do pliku android.jar platformy lub innych plików APK, takich jak 

framework-res.apk, które mogą być przydatne podczas tworzenia funkcji. Ta flaga jest niezbędna, jeśli 

w plikach zasobów używasz atrybutów z przestrzenią nazw systemu Android (na przykład android:id). 

• Katalog: ten katalog określa zasoby, które mają być uwzględnione w pakiecie APK. Możesz również 

użyć tego katalogu do przechowywania oryginalnych nieprzetworzonych plików. 

• Plik R: Stosowany do przekazywania pojedynczego pliku .flat do połączenia przy użyciu semantyki 

nakładki bez użycia znacznika <add-resource>. Gdy dostarczasz plik zasobów, który nakłada, rozszerza 

lub modyfikuje istniejący plik, używany jest ostatni podany zasób powodujący konflikt. 

• id-pakietu: określa identyfikator pakietu, który ma być używany w aplikacji. Podany identyfikator 

pakietu musi być większy lub równy 0x7f, chyba że zostanie użyty w połączeniu z parametrem allow-

reserved-package-id. 

• allow-reserved-package-id: umożliwia użycie zarezerwowanego identyfikatora pakietu. 

Zarezerwowane identyfikatory pakietów to identyfikatory, które są zwykle przypisywane do bibliotek 

współdzielonych i mieszczą się w zakresie od 0x02 do 0x7e włącznie. Wstawiając -allow-reserved-

package-id, możesz przypisać identyfikatory, które mieszczą się w zakresie zarezerwowanych 

identyfikatorów pakietów. Powinno to być używane tylko w przypadku pakietów z wersją min-SDK 26 

lub niższą. 

• katalog java: określa katalog, w którym ma zostać wygenerowany R.java. 

• proguard proguard_options: Tworzy plik wyjściowy dla reguł ProGuard. 

• proguard-conditional-keep-rules: Tworzy plik wyjściowy dla reguł ProGuard dla głównego pliku dex. 

• no-auto-version: Wyłącza automatyczne wersjonowanie zestawu SDK stylu i układu. 

• no-version-vectors: Wyłącza automatyczne wersjonowanie wektorów do rysowania. Zastosuj to tylko 

podczas tworzenia pliku APK za pomocą biblioteki do rysowania wektorów. 

• no-version-transitions: Wyłącza automatyczne wersjonowanie zasobów przejściowych. Używaj tego 

tylko podczas tworzenia pakietu APK za pomocą biblioteki obsługi przejścia. 

• brak deduplikacji zasobów: wyłącza automatyczną deduplikację zasobów o identycznych wartościach 

w zgodnych konfiguracjach. 

• enable-sparse-encoding: Służy do włączania kodowania rzadkich wpisów przy użyciu drzewa 

wyszukiwania binarnego. Jest to szczególnie przydatne do optymalizacji rozmiaru APK, ale kosztem 

wydajności odzyskiwania zasobów. 

• z: Służy do żądania lokalizacji ciągów oznaczonych jako „sugerowane”. 

• c config: Zawiera listę konfiguracji oddzielonych przecinkami. Na przykład, jeśli masz zależności od 

biblioteki wsparcia, która przechowuje tłumaczenia dla wielu języków, możesz filtrować zasoby tylko 

dla danej konfiguracji językowej, takiej jak angielski lub hiszpański. Zazwyczaj zaleca się zdefiniowanie 

konfiguracji języka za pomocą dwuliterowego kodu języka ISO 639-1, po którym opcjonalnie następuje 

dwuliterowy kod regionu ISO 3166-1-alpha-2 poprzedzony małą literą „r” (na przykład en- ros.). 

• Preferowana gęstość: Pozwala AAPT2 wybrać najbardziej pasującą gęstość i usunąć wszystkie inne. 

W aplikacji dostępnych jest kilka kwalifikatorów gęstości pikseli, takich jak ldpi, hdpi i xhdpi. Wybierając 

preferowaną gęstość, AAPT2 zapisze najbardziej pasującą gęstość w tabeli zasobów i usunie wszystkie 

inne. 



• output-to-dir: Wyprowadza zawartość APK do katalogu określonego przez -o. Jeśli wystąpią 

jakiekolwiek błędy z tą flagą, możesz je rozwiązać, uaktualniając do Android SDK Build Tools 28.0.0 lub 

nowszy. 

• min-SDK-version: ustawia domyślną minimalną wersję SDK, która ma być używana dla 

AndroidManifest.xml. 

• target-SDK-version: Ustawia domyślną docelową wersję SDK do użycia dla AndroidManifest.xml. 

• kod wersji: określa kod wersji do wstawienia do pliku AndroidManifest.xml, jeśli go nie ma. 

• compile-SDK-version-name: Identyfikuje nazwę wersji do wstawienia do AndroidManifest.xml, jeśli 

jej nie ma. 

• proto-format: Tworzy skompilowane zasoby w formacie Protobuf. Ma zastosowanie jako dane 

wejściowe do narzędzia pakietu do tworzenia pakietu aplikacji na Androida. 

• nonfinal-ids: Wyniki w R.java z niefinalnymi identyfikatorami zasobów (odwołania do identyfikatorów 

z kodu aplikacji, które nie są wstawiane podczas kompilacji kotlinc/javac). 

• emit-ids path: Emituje plik o podanej ścieżce z listą nazw typów zasobów i ich odwzorowaniami ID. 

Nadaje się głównie do użycia z –stable-ids. 

• stable-ids outputfilename.ext: zawiera plik wygenerowany z opcją –emit-ids, który zawiera listę nazw 

typów zasobów i przypisanych im identyfikatorów. Ta opcja umożliwia zachowanie stabilności 

przypisanych identyfikatorów nawet po usunięciu lub dodaniu nowych zasobów podczas łączenia. 

• custom-package nazwa_pakietu: Identyfikuje niestandardowy pakiet Java, w ramach którego ma być 

tworzony R.java. 

• extra-packages nazwa_pakietu: Tworzy ten sam plik R.java, ale z różnymi nazwami pakietów. 

• add-Javadoc-annotation: Dodaje adnotację JavaDoc do wszystkich wygenerowanych klas Java. 

• output-text-symbols path: Tworzy plik tekstowy zawierający symbole zasobów klasy R w określonym 

pliku. Należy określić ścieżkę do pliku wyjściowego. 

• auto-add-overlay: umożliwia dodawanie nowych zasobów w nakładkach bez użycia znacznika <add-

resource>. 

• rename-manifest-package: Zmienia nazwę pakietu w AndroidManifest.xml. 

• rename-instrumentation-target-package: Zmienia nazwę pakietu docelowego dla instrumentacji. 

Zwykle powinno być używane razem z -rename-manifest-package. 

• Rozszerzenie 0: Służy do określania rozszerzeń plików, których nie trzeba kompresować. 

• split path:config[,config[..]]: Dzieli zasoby na podstawie zestawu konfiguracji, aby utworzyć inną 

wersję APK. Należy określić ścieżkę do wyjściowego pliku APK wraz z zestawem konfiguracji. 

• v: Służy do włączania zwiększonej szczegółowości danych wyjściowych. 

Zmienne środowiskowe 

Aby określić takie rzeczy, jak miejsce instalacji pakietu SDK i miejsce przechowywania danych 

specyficznych dla użytkownika, powinieneś wiedzieć, jak ustawić zmienne środowiskowe dla Android 

Studio i narzędzi wiersza poleceń. Poniższy przykład ilustruje, jak użyć zmiennej środowiskowej do 



uruchomienia emulatora, gdy instalacja SDK została umieszczona w E:\Android\sdk\zamiast w 

domyślnej lokalizacji $USER_HOME lub $HOME: 

$ ustaw ANDROID_SDK_ROOT=E:\Android\sdk\ 

Emulator $ -i Pixel_API_25 

Zobaczmy teraz, jakie są najczęściej używane zmienne środowiskowe dla narzędzi Android SDK: 

• ANDROID_SDK_ROOT: Służy do ustawiania ścieżki do katalogu instalacyjnego SDK. Po ustawieniu 

wartość zwykle się nie zmienia i może być współużytkowana przez wielu użytkowników na tym samym 

komputerze. ANDROID_HOME, który również wskazuje na katalog instalacyjny SDK, jest trwale 

przestarzały. Ale jeśli nadal będziesz go używać, automatycznie zostaną zastosowane następujące 

zasady: 

Jeśli ANDROID_HOME jest uwzględniony i ma prawidłową instalację zestawu SDK, jego wartość jest 

używana zamiast wartości w ANDROID_SDK_ROOT. Ale jeśli ANDROID_HOME nie jest określony, 

używana jest wartość w ANDROID_SDK_ROOT. Jeśli ANDROID_HOME jest zdefiniowany, ale nie istnieje 

lub nie zawiera prawidłowej instalacji zestawu SDK, zamiast tego używana jest wartość 

ANDROID_SDK_ROOT. 

• REPO_OS_OVERRIDE: Pamiętaj, aby używać tej zmiennej w systemach Windows, Macosx lub Linux, 

gdy używasz menedżera SDK do pobierania pakietów dla systemu operacyjnego innego niż bieżący 

komputer. 

Zmienne środowiska konfiguracyjnego Android Studio 

Zmienne konfiguracyjne Android Studio składają się z ustawień, które dostosowują lokalizację plików 

konfiguracyjnych i JDK. Na początek sprawdź następujące zmienne dla ustawień: 

• STUDIO_VM_OPTIONS: Określa lokalizację pliku studio.vmoptions. Ten plik zawiera ustawienia, które 

wpływają na charakterystykę wydajności wirtualnej maszyny Java HotSpot. 

• STUDIO_PROPERTIES: Służy do ustawiania lokalizacji pliku idea.properties. Ten plik umożliwia 

dostosowanie właściwości IDE Android Studio, takich jak ścieżka do wtyczek zainstalowanych przez 

użytkownika i maksymalny rozmiar pliku obsługiwany przez IDE. 

• STUDIO_JDK: Identyfikuje lokalizację JDK, za pomocą którego można uruchomić Android Studio. Po 

uruchomieniu IDE sprawdza zmienne środowiskowe STUDIO_JDK, JDK_HOME i JAVA_HOME w tej 

kolejności. 

• STUDIO_GRADLE_JDK: Służy do ustawiania lokalizacji JDK, którego Android Studio używa do 

uruchamiania demona Gradle. Po uruchomieniu IDE najpierw sprawdza STUDIO_GRADLE_JDK. Jeśli 

STUDIO_GRADLE_JDK nie jest zdefiniowane, IDE zastosuje wartość ustawioną w oknie dialogowym 

Struktura projektu. 

Zmienne środowiskowe emulatora 

Domyślnie emulator przechowuje pliki konfiguracyjne w $HOME/.android/, a dane AVD w 

$HOME/.android/avd/. Możliwe jest zmodyfikowanie ustawień domyślnych poprzez ustawienie 

następujących zmiennych środowiskowych. Komenda emulatora -avd <avd_name> przeszukuje 

katalog avd w kolejności wartości w $ANDROID_AVD_HOME, $ANDROID_SDK_HOME/. android/avd/ i 

$HOME/. android/śr./. 



Warto zauważyć, że począwszy od Android Studio 4.2, zmienna środowiskowa ANDROID_SDK_HOME 

jest przestarzała i została zastąpiona przez ANDROID_PREFS_ROOT. 

• ANDROID_EMULATOR_HOME: Służy do ustanawiania ścieżki do katalogu konfiguracji emulatora 

specyficznego dla użytkownika. W Android Studio 4.1 i starszych domyślna lokalizacja to 

$ANDROID_SDK_HOME/.android/. Jednak począwszy od Android Studio 4.2, zmienna środowiskowa 

ANDROID_SDK_HOME jest przestarzała, a domyślną lokalizacją katalogu konfiguracji emulatora jest 

teraz $ANDROID_PREFS_ROOT/.android/. 

• ANDROID_AVD_HOME: Tworzy ścieżkę do katalogu zawierającego wszystkie pliki specyficzne dla 

AVD, które w większości składają się z bardzo dużych obrazów dysków. Domyślna lokalizacja to 

$ANDROID_EMULATOR_HOME/avd/. Możesz chcieć określić nową lokalizację, jeśli w domyślnej 

lokalizacji jest mało miejsca na dysku. 

Ponadto emulator systemu Android podczas uruchamiania wymaga następujących zmiennych 

środowiskowych: 

• HTTP_PROXY: Przechowuje ustawienia proxy HTTP/HTTPS (nazwa hosta i port) dla globalnego proxy 

HTTP. Używa separatora dwukropkowego (:) między hostem a portem. Na przykład możesz ustawić 

HTTP_PROXY=myserver:1981. 

• ANDROID_EMULATOR_USE_SYSTEM_LIBS: Zawiera wartość 0 (domyślnie) lub 1. Wartość 1 oznacza 

użycie systemowego pliku libstdc++.so zamiast tego, który jest dostarczany z emulatorem. Tę zmienną 

środowiskową należy ustawić tylko wtedy, gdy emulator nie uruchamia się w systemie Linux z powodu 

potencjalnego problemu z biblioteką. Na przykład, gdy niektóre biblioteki sterowników Linux Radeon 

GL wymagają nowszego pliku libstdc++.so. 

adb zmienne środowiskowe 

• ANDROID_SERIAL: Musisz użyć tej zmiennej, aby podać numer seryjny emulatora, taki jak emulator-

5555, do polecenia ADB. Jeśli ustawisz tę zmienną, ale użyjesz opcji -s do zidentyfikowania numeru 

seryjnego z wiersza poleceń, dane wejściowe wiersza poleceń zastąpią wartość w ANDROID_SERIAL. 

Poniższy przykład ustawia ANDROID_SERIAL i wywołuje adb install helloworld.apk, który następnie 

instaluje APK na emulatorze-5555: 

set ANDROID_SERIAL=emulator-555 

adb install helloWorld.apk 

Zmienne środowiskowe ADB Logcat 

• ANDROID_LOG_TAGS: tej zmiennej środowiskowej można użyć do ustanowienia domyślnego 

wyrażenia filtru podczas uruchamiania programu logcat z komputera deweloperskiego. Aby 

zilustrować przykładem: 

set ANDROID_LOG_TAGS=ActivityManager:I MyApp:D *:. 

• ADB_TRACE: składa się z rozdzielonej przecinkami listy informacji debugowania do zarejestrowania. 

Wartości domyślne mogą być następujące: all, adb, sockets, packets, rwx, USB, sync, sysdeps, transport 

i JDWP. Aby wyświetlić dzienniki ADB dla klientów ADB i serwera ADB, upewnij się, że ustawiłeś 

ADB_TRACE na all, a następnie wywołaj polecenie ADB logcat, jak pokazano tutaj: 

set ADB_TRACE=all 

ADB logcat 



• ANDROID_VERBOSE: Zawiera rozdzieloną przecinkami listę pełnych opcji wyjściowych używanych 

przez emulator. Poniższy przykład pokazuje ANDROID_VERBOSE zdefiniowane za pomocą znaczników 

debug-socket i debug-radio debug: 

set ANDROID_VERBOSE=socket,radio 

Jak ustawić zmienne środowiskowe 

Na koniec zobaczmy, jak ustawić zmienne środowiskowe w oknie terminala i w skrypcie powłoki dla 

różnych systemów operacyjnych. Należy pamiętać, że ustawienia zmiennych w oknach terminala 

trwają tak długo, jak okno jest otwarte, podczas gdy ustawienia zmiennych w skryptach powłoki 

pozostają we wszystkich sesjach logowania. 

W systemie Windows: otwórz okno terminala i po prostu wpisz: 

set HTTP_PROXY=myserver:1981 

Alternatywnie możesz dodać to samo polecenie do skryptu powłoki za pomocą interfejsu użytkownika 

systemu Windows. Jeśli używasz Maca i Linuksa: podobnie otwórz okno terminala i wpisz: 

export HTTP_PROXY=myserver:1981 

Podsumowując, w tej części omówiono różne dostępne narzędzia do analizy i projektowania aplikacji. 

Przyjrzano się wielu dostępnym opcjom badania wydajności Twojej aplikacji z różnych aspektów. 

Nauczyłeś się korzystać z nowego monitora urządzeń z systemem Android, aby szybko testować 

pomysły, które później można wbudować w pełnoprawne aplikacje. Na koniec zagłębiłeś się w 

procedurę debugowania Android Studio i zobaczyłeś, jak używać wielu skrótów klawiszowych i technik 

przycisków podczas tworzenia aplikacji w Android Studio. Każde z tych narzędzi powinno zapewniać 

potężną kontrolę i wgląd, które można przećwiczyć w celu tworzenia niezawodnych aplikacji. 


