
 

 

  

در این مجموعه مقاالت قصد آموزش کدنویسی 

و طراحی اپ برای پلتفرم های اندرویدی را با 
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 برنامه نویسی اندروید

 مقدمه

)زامارین( صحبت می کنیم که چارچوب توسعه موبایلی برای Xamarinی نوشتن اپلیکیشن ها با در این مجموعه مقاالت درباره
1Ios،2Android  3وWindows Mobile  .است 

 ته و توسعه دهید. برای گوشی ها با سیستم عامل های مختلف برنامه نوش XAMLو  #Cزامارین به شما اجازه می دهد با استفاده از 

مل اندروید می در این مجموعه مقاالت که خدمت شما ارائه می شود صرفا به مبحث تولید و نوشتن برنامه مربوط به سیستم عا

 اندروید می باشد. پردازیم، چرا که غالب گوشی های مورد استفاده در کشورمان گوشی های دارای سیستم عامل

 چه کسانی باید این نوشته ها را مطالعه نمایند؟

د که قصد طراحی نوشته می شو #Cاین مقاالت برای تمامی عالقه مندان به طراحی برنامه های موبایلی به خصوص برنامه نویسان 

 و توسعه های اپلیکیشن های اندرویدی را دارند. 

به صورت گام به گام  بود که خواننده هیچگونه شناختی از برنامه نویسی ندارد و مباحث رااین مقاالت بر این فرض استوار خواهد 

 و به شکل بسیار ساده و خالصه آموزش خواهد داد!

 مباحث مورد بحث در این مقاالت

احی و طر در این مجموعه مقاالت که به صورت روزانه و مبحث به مبحث پیش می رود قصد آموزش عناصر مختلف زامارین در

 داریم.  با رویکرد کامال عملی و کاربردی توسعه برنامه  های اندرویدی را

 

 

 

 

 

                                                           
 سیستم عامل ویژه گوشی های شرکت اپل  1
 سیستم عامل ویژه گوشی های گوگل 2
 سیستم عامل مخصوص گوشی های شرکت مایکروسافت 3

file:///C:/Users/Shariati/AppData/Roaming/Microsoft/Word/shariatiid@yahoo.com


 مدرس: سعید شریعتی shariatiid@yahoo.comارتباط با مولف :  @Fagocompتلگرام :  کانال

2 

 

 برنامه نویسی اندروید

 فصل اول

 نصب و پیکربندی

 Visual Studio 2017  و

Xamarin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Xamarin.androidشروع کار با 
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 برنامه نویسی اندروید

 در این بخش مباحث زیر ارائه خواهند شد:

 نصب و راه اندازی

تنظیمات و  این بخش ابتدا شامل مبحث نصب نرم افزار ویژوال استدیو و توضیحات مختصری درباره آن است. سپس نحوه نصب،

یر ابزارهای در نرم افزار ویژال استدیو شرح داده شده و در نهایت مباحث مربوط به دانلود و نصب سا Xamarin.Androidاجرای 

 موردنیاز پوشش داده خواهد شد.

 اندروید!سالم 

وید را در سی شارپ در این قسمت اولین برنامه اندرویدیتان را خواهید ساخت و از طریق آن پایه های توسعه اپلیکیشن های اندر

شن های اندروید در می آموزید. در طول نوشتن اولین برنامیتان ابزارها، مفاهیم و مطالب موردنیاز برای توسعه و ساخت اپلیکی

 شوند.زامارین معرفی می 

 سالم چند صفحه اندروید

، قطعات و اساس در این قسمت برنامه سالم اندروید نوشته شده در مرحله قبل را در دو صفحه توسعه خواهید داد. در این بین

وید به عنوان یک ساخت اپلیکیشن های اندرویدی را به طور عمیق تر بررسی خواهید کرد و هر چه بیشتر و بهتر با معماری اندر

 بهتر درک خواهید کرد. اپلیکیشن های اندروید  و عملکرد عه دهنده آشنا خواهید شد. در نهایت ساختارتوس

 نصب و راه اندازی

پس نصب و سدر این بخش برای شما توضیح خواهیم داد که چگونه نرم افزار توسعه یکپارچه ویژوال استدیو را نصب کنید. 

واهید گرفت. خن با آن در ویژوال استدیو در ویندوز و سیستم عامل مکینتاش را یاد و نحوه کار کرد Xamarin.Androidپیکربندی 

و تست  و اجزاء موردنیاز برای ساخت Android SDKرا برای دانلود و نصب ابزارهای  Android SDK Managerچگونگی استفاده از 

 کردن اپلیکیشنتان را می آموزید.

گونه یک گوشی برای اشکال زدایی کدهایتان می آموزید و در نهایت یاد می گیرید چچگونگی پیکربندی شبیه ساز اندروید را 

 ست کنید.واقعی اندرویدی را به سیستمتان متصل نموده و اپلیکیشنتان را  جهت آزمایش و اشکال زدایی نهایی در آن ت

 1نصب ویژوال استدیو

                                                           
1 Visual Studio 
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 برنامه نویسی اندروید

راه اندازی نمائید. با توجه به این که نسخه های مختلفی از این در این قسمت به شما آموزش می دهیم ویژوال استدیو را نصب و 

توجه داشته تمرکز می کنیم.  (2017 نسخه)م افزار در دسترس است ما برروی نسخه نهایی آن در هنگام نگارش این کتاب نر

شما نیز توصیه می کنیم همین تهیه شده اند، بنابراین به  2017باشید که آموزش ها و اشکال تهیه شده در این مقاالت با نسخه 

 نسخه را نصب نمائید.

توجه داشته باشید ما نصب آنالین این نرم افزار را از منبع اصلی آن آموزش می دهیم. در بازار ایران می توانید به صورت دی وی 

و پیشنهاد می کنم شما نیز دی این محصوالت را خریداری نمائید. البته نگارنده از میزان کامل بودن این محصوالت آگاهی ندارد 

 به صورت آنالین اقدام به نصب این بسته نرم افزاری نمائید.

 در محیط ویندوز ویژوال استدیو نصب

 قبل از اقدام به نصب ویژوال استدیو باید چندگام اساسی را موردبررسی قرارداده و دنبال کنیم:

 : پیش نیازهای نصبگام اول

باز هم تاکید می کنیم که ما ستم شما قابلیت پشتیبانی و نصب ویژوال استدیو را داشته باشد. ابتدا اطمینان حاصل کنید سی -1

 را بررسی می کنیم. 2017صرفا نسخه 

 برای این که سیستم شما قادر به پشتیبانی از این نرم افزار باشد احتیاج به ملزومات زیر دارید.

ویژوال استدیو را نصب کنید باید یک از سیستم عامل های زیر روی سیستم شما برای این که بتوانید نرم افزار سیستم عامل: 

 نصب شده باشد:

  یا باالتر از نوع  1507نسخه  10ویندوزProfessional ،Education ،Home  وEnterprise . توجه داشته باشید در ویندوز

 قادر به نصب ویژوال استدیو نیستید. Sو  LTSC، 10های 

  نسخه های  2016ویندوز سرورStandard  وDataCenter 

  (: 2919355)نسخه به روزرسانی شده 8.1ویندوزCore ،Professional  وEnterprise 

  2 2012ویندوز سرورR (2919355)نسخه به روز شده: Essentials, Standard, Datacenter 

  آخرین نسخه از به روزرسانی موجود(: 1سرویس پک  7ویندوز(Professional, Enterprise, UltimateHome Premium,  

استفاده کنید. دلیل این مطلب  10و  8.1بیتی ویندوز  64الزاما برای برنامه نویسی اندروید با زامارین باید از نسخه های توجه: 

 توضیح داده شده است. سایر ملزومات نصبکمی بعد در قسمت 

 :2017سخت افزار موردنیاز برای نصب ویژوال استدیو نسخه  سخت افزار:
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 برنامه نویسی اندروید

  گیگاهرتز. پیشنهاد می شود پردازنده دوهسته ای یا باالتر باشد. 1.8پردازنده 

 2 (گیگابایت حافظه اصلیRam پیشنهاد می شود از .)گیگابایت حافظه اصلی استفاده نمائید. توجه داشته باشید اگر از  4

 گیگابایت فضا از حافظه اصلی در اختیار داشته باشید. 2.5ی کنید حداقل باید ماشین مجازی استفاده م

  فضای هارددیسک: در مورد این قسمت بهتر است بدانید مقدار فضای دیسکی که می تواند برای ویژوال استدیو مورد

تا  20دیو فضایی در حدود گیگابایت باشد! البته به صورت معمول ویژوال است 130استفاده قرار گیرد می تواند بیش از 

 گیگابایت را اشغال خواهد کرد. در مورد زامارین هنگام نصب آن توضیحات بیشتر داده خواهد شد. 50

 استفاده کنید.  SSDبرای افزایش کارایی می توانید از هارددیسک های موسوم به 

  ( را پشتیبانی 720*1280پیکسل) 720کارت گرافیکی را برای نصب این نرم افزار احتیاج خواهید داشت که حداقل

 ( بهتر کار خواهد کرد.1366*768)WXGAدر محیط های با کارت گرافیکی  2017کند. ویژوال استدیو 

 سایر ملزومات نصب ویژوال استدیو

  برای نصب ویژوال استدیو در ویندوز احتیاج دارید در حالتAdministrator اقدام به نصب نرم افزار نمائید. 

  .NET FRAMEWORK 4.5  و.NET FRAMEWORK 4.6.1   که البته هنگام نصب در صورت نیاز به طور اتوماتیک نصب

 خواهند شد و نیازی به نصب مجزای آنها نخواهید داشت.

  به مروگرInternet explorer 11  یاEdge .برای کارهای مبتنی بر اینترنت نیاز خواهید داشت 

 بیتی احتیاج خواهید داشت. همچنین پردازنده شما  64نسخه  8.1ر است به ویندوز برای استفاده از شبیه سازهای بهت

مه مطلب نحوه بررسی این موارد  و این که آیا سیستم شما این پشتیبانی کند. در ادا SLATو  Hyper-Vباید از قابلیت 

 آموزش داده خواهد شد. قابلیت ها را داراست،

 ستم عامل ویندوزتان را نصب نمائید به طور خالصه ویندوز خود را حتما آپدیت کنید.آخرین به روزرسانی موجود برای سی -2

( کنید. دلیل این امر این است Rebootدر این مرحله و پس از بررسی و انجام دو مرحله قبل سیستم خود را راه اندازی مجدد) -3

 معلق  قرارگرفته باشند.که پس از به روزرسانی سیستم عامل خود ممکن است ویژگی هایی به صورت 

 گام دوم: ویژوال استدیو را دانلود کنید

 را دانلود نمائید. برای انجام این کار لینک زیر را می توانید در مرورگر خود قرار دهید:  2017فایل راه اندازی ویژوال استدیو 

https://visualstudio.microsoft.com/downloads/?utm_medium=microsoft&utm_source=docs.microsoft.com&utm_ca

mpaign=button+cta&utm_content=download+vs2017 
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 برنامه نویسی اندروید

 

 صفحه دانلود نرم افزار ویژوال استدیو 1شکل 

خواهد بود. می توانید  1با وارد کردن لینک باال در مرورگر خود صفحه وبی بارگذاری می شود که بخشی از آن چیزی شبیه شکل 

 هر کدام را به تمایل انتخاب کنید تا دانلود شود. 

 : نصب راه انداز ویژوال استدیو3گام 

شده را اجرا نمائید تا راه انداز نرم افزار ویژوال استدیو نصب شود. پس از نصب در فولدر نصب می توانید با انتخاب  فایل دانلود

 یکی از گزینه های زیر اقدام به شروع به نصب ویژوال استدیو و هر آن چه که به آن احتیاج دارید کنید:

 vs_enterprise.exe : برای نصب ویژوال استدیو نسخهpriseEnter .استفاده می شود 

 vs_professional.exe : برای نصب ویژوال استدیو نسخهProfessional .مورد استفاده قرار می گیرد 

 vs_community.exe : برای نصب نسخهCommunity .مورد استفاده قرار می گیرد 
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 برنامه نویسی اندروید

 

 2شکل 

 کلیک کنید. Continueبه شما نمایش داده خواهد شد. در این مرحله کافیست برروی دکمه  2تصویری مطابق شکل 

 : انتخاب گزینه های مورد نیاز برای نصب 4گام 

 

 پنجره انتخاب ویژگی های نصب 3شکل 

را خواهید دید. در این صفحه می توانید ویژگی های مورد نظر خود  3، صفحه ای دیگر مطابق شکل 2پس از گذر از پنجره شکل 

را برای نصب انتخاب کنید. توجه داشته باشید با توجه به گستردگی موارد استفاده بسته نرم افزاری ویژوال استدیو شما نیاز به 
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 برنامه نویسی اندروید

ادامه گزینه های موردنیاز برای استفاده از زامارین و برنامه نویسی اندروید در ویژوال استدیو را نصب همه گزینه ها ندارید. در 

 مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 4شکل 

وجود دارد که  Installفیلدی باالی دکمه  3را تیک بزنید. در شکل  Mobile Development with .NETگزینه  4مطابق شکل 

یزان فضای موردنیاز برای نصب گزینه های انتخابی را مشخص می نماید. اگرچه در همین شکل می توانید با استفاده از لینک م

Change فرض را تغییر ندهید.مکان نصب ویژوال استدیو را تغییر دهید ولی بهتر است مکان پیش 

لود ابزارهای موردنیاز مورد استفاده قرار می گیرند، ای پی بعضی از سایت های که توسط ویژوال استدیو برای دان نکته کلیدی:

های ایرانی را به دالیلی بسته و اجازه دانلود ابزارها را نخواهند داد بنابراین بهتر است در تمام مراحل نصب ویژوال استدیو فیلتر 

آن دسته از خوانندگانی که با مشکالتی شکنی را فعال نگه دارید تا تمام مراحل نصب برنامه بدون مشکل طی شود. البته برای 

 مواجه شده اند در ادامه همین فصل راهکارهای موردنیاز ارائه خواهد شد.

کلیک کنید. منتظر بمانید تا بسته های موردنیاز دانلود و نصب شوند. توجه  Installاکنون برای ادامه عملیات نصب برروی دکمه 

 داشته باشید این امر بسته به سرعت اینترنت شما ممکن است ساعت ها به طول بینجامد، بنابراین صبور باشید!

 

 5شکل 

می توانید ویژوال استدیو  Launchرا مشاهده خواهید کرد. با کلیک برروی گزینه  5هنگامی که ویژوال استدیو نصب شود شکل 

 را اجرا کنید.
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 برنامه نویسی اندروید

 2017( به ویژوال استدیو Xamarinاضافه کردن زامارین)

ل آموختید. در آنجا فرض شد ویژوال در بخش قبل نحوه نصب ویژوال استدیو را به همراه زامارین برای نوشتن برنامه های موبای

استدیو قبال نصب نبوده و شما به همراه زامارین اقدام به نصب آن کرده اید. اما اگر ویژوال استدیو نصب بوده ولی زامارین نصب 

 5ار در شکل نباشد چه باید کرد. راه حل بسیار ساده است، کافیست راه انداز ویژوال استدیو را مجددا راه اندازی کرده و این ب

را کلیک کرده و در نهایت بسته های مربوط به برنامه نویسی موبایل را نصب کنید تا به ویژوال استدیو شما این  Modifyدکمه 

 قابلیت اضافه گردد. 

ویژوال استدیو را اجرا و سپس منوی اگر اصال نمی دانید زامارین در ویژوال استدیو شما نصب شده است یا خیر کافی است 

Help  را نگاهی بیندازید. اگر زامارین نصب باشد یکی از گزینه های منویHelp  زامارین خواهد بود. 6مطابق شکل ، 

 

 6شکل 

را با موفقیت نصب کردید. در بخش بعد نحوه نصب و پیکربندی ابزارهای موردنیاز برای نوشتن برنامه های  Xamarinتا اینجا 

 اندرویدی توسط ویژوال استدیو را خواهیم دید. 
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 سایر ملزومات نصب 

 در این بخش نحوه پیکربندی ابزارهای موردنیاز زامارین به شرح زیر بررسی خواهند شد:

 ته توسعه جاوا، چگونه بسAndroid SDK  وAndroid NDK .را پیکربندی کنید 

  چگونه مدیرAndroid SDK .را برای دانلود و نصب اجزاء مورد نیاز مورد استفاده قرار دهید 

  شبیه ساز و دستگاه اندرویدی را برای تست و اشکال زدایی اپلیکیشن استفاده کنید. چگونه 

 

را در ویژوال استدیو به طور کامل پیکربندی کرده و نهایتا آماده توسعه برنامه های اندرویدی در در پایان این بخش شما زامارین 

 محیط ویژوال استدیو خواهید بود.

 پیکربندی

 در این بخش سایر ابزارهای موردنیاز زامارین را بررسی می کنیم. .یدخش قبل شما زامارین را نصب کرددر ب

Xamarin.Android (از بسته توسعه جاواJDK)   وAndroid SDK  برای ساخت برنامه های خود استفاده می نماید. در طی مراحل

به طور اتوماتیک نصب و در ویژوال استدیو پیکربندی می شوند. شما می توانید با رفتن  انصب ویژوال استدیو معموال این بسته ه

در ویژوال استدیو از نصب بودن این ابزارها اطمینان حاصل کنید.  Tools > Options > Xamarin > Android Settingsبه مسیر 

همانطور که قبال اشاره شد اگر در هنگام نصب ویژوال استدیو از فیلتر شکن استفاده کرده باشید احتماال تمامی مراحل نصب و 

 پیکربندی به درستی انجام شده است. 
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 برنامه نویسی اندروید

مائید با تیک سبزرنگ مشخص هر سه گزینه ای که در تصویر مالحظه می ن 7شکل مانند  Android Settingsچنان چه در پنجره 

نصب و پیکربندی شده اند. اما گاها  ال به درستی در سیستمبه این معنی است که ابزارهای موردنیاز اشاره شده در با شده باشند

ابزاها در مراحل نصب و پیکربندی با مشکلی این  رنگ در کنار آنها باشد که به این معنی استپیش می آید که ضربدری قرمز 

 مواجه شده اند. بنابراین این ابزارها را در صورت نصب نبودن باید نصب و به صورت دستی پیکربندی کرد. 

ربندی می شوند اما با توجه نصب و پیک ،برای بیشتر کاربران در سطح جهان موارد مطرح شده در باال بدون نیاز به تنظیم دستی

بودن ای پی های ایران بعضا تعدادی از این پیکربندی ها به درستی انجام نخواهد شد. در ادامه به بررسی و برطرف کردن  هبه بست

 چنین مشکالتی خواهیم پرداخت.

 

 7شکل 

می باشد.  JDKتدیو مورد نیاز است در باال اشاره شد که یکی از نرم افزارهایی که برای نوشتن برنامه های اندرویدی در ویژوال اس

این بسته نرم  9ه از این نرم افزار را دانلود و نصب کنید. ذکر این نکته ضروری است که نسخ 8الزم به ذکر است که باید نسخه 

و بنابراین از آن نمی توانید در ویژوال استدیو  منتشر شده است که تاکنون با ویژوال استدیو سازگاری پیدا نکرده است افزاری

این بسته نرم افزاری را دانلود و نصب کنید)چنان چه هنگام نصب ویژوال استدیو نصب نشده  8شما باید نسخه  استفاده کنید.

 باشد(.

داشته باشد باید آن (، چنان چه ضربدر قرمز رنگ وجود 7)گزینه دوم در شکل Android SDKهمچنین درمورد بسته نرم افزاری 

را دانلود و نصب نمائید. سایت مربوط به این بسته نرم افزاری نیز ای پی کشور عزیزمان ایران را بسته است. در این حالت شما 
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 برنامه نویسی اندروید

مجبور به استفاده از فیلترشکن خواهید بود. راه حل دوم این است که در سایت های که این بسته را به صورت آفالین در اختیار 

 ار می دهند، دانلود کرده و اقدام به نصب این نرم افزار نمائید. شما قر

به آنها عالمت  پس از اطمینان از نصب بودن این نرم افزارها در صورتی که همچنان در ویژوال استدیو پشت گزینه های مربوط

رار دهید. اگر مراحل قدر ویژوال استدیو مسیر نصب این نرم افزارها را  Changeقرمز رنگ را مشاهده کرده اید با استفاده از دکمه 

 بدیل می شود.انجام این کار را به درستی انجام دهید مشاهده خواهید کرد که عالمت قرمز رنگ پشت آنها به تیک سبزرنگ ت

 

 

 

 Android SDKمدیر 

بسته به آنچه برنامه  ی کند.گوشی های مختلف استفاده م برای هرچه سازگارتر کردن برنامه شما با APIاندروید از چندین نسخه 

باشید. عالوه بر این ممکن را مورداستفاده قرار می دهد، ممکن است شما به دانلود اجزا اضافی احتیاج داشته  API 1چه نوع  ،شما

ن کارها داشته باشید. برای انجام ای Android SDKدر  ی اضافیشبیه سازها نمونهنلود ابزارهای اختیاری بیشتر و ااحتیاج به د است

 (: 8را از مسیر زیر اجرا کنید)شکل  Android SDK Managerاستفاده کنید. می توانید  Android SDK Managerباید از 

Tools > Android > Android SDK Manager 

 

 8شکل 

                                                           
 در بخش بعد به تفصیل با این موضوع آشنا خواهید شد. 1
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 برنامه نویسی اندروید

 (.9را نصب می کنید)شکل  Android SDK Managerفرض ویژوال استدیو به طور پیش

 

 Android SDK Managerصفحه   9شکل 

می توان بسته های مربوط به نسخه های مختلف  Android SDK Managerنیز مشاهده می کنید از  9همانطور که در شکل 

Android SDK  .می  25.2.3 ، نسخهدر این شکل همچنین مشاهده می کنید که آخرین نسخه از بسته هارا دانلود و نصب کرد

 Xamrin Android( با نام Plugin، باید اقدام به نصب وصله نرم افزاری)استفاده از نسخه های بعدی داشتیدباشد. اگر احتیاج به 

SDK Manager نصب این وصله ضروری است چرا که در ویژوال استدیو 1کنید .SDK Manager  مربوط به شرکت گوگل بعد از

 ت.منسوخ شده اس 25.2.3نسخه 

 اندروید 2شبیه ساز

ال، اگر به عنوان مث شبیه ساز اندروید ابزار بسیار مفیدی برای توسعه، تست و آزمایش اپلیکیشن های اندرویدی در زامارین است.

داشته باشید چه نیا امکان تهیه آن را  ،شما بخواهید برای یک تبلت برنامه بنویسید ولی تبلت موردنظر در دسترس شما نباشد

 نید.یا ممکن است قبل از ارسال کد به دستگاه واقعی بخواهید آن را برروی سیستم خودتان آزمایش کد کرد؟ خواهی

خواهند  تانرییا ،در تمامی این موارد شبیه سازهای اندرویدی با شبیه سازی کردن دستگاه موردنظر برروی سیستم کامپیوتری

 کرد. 

 ستم کامپیوتری با موارد زیر سر و کار خواهید داشت:برای شبیه سازی یک دستگاه اندرویدی برروی سی

                                                           
 در بخش های بعد شرح داده می شود 1
2 Emulator 
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 برنامه نویسی اندروید

 Google Android Emulator : یک شبیه ساز مبتنی برQEMU 1  است که دستگاه را در ایستگاه کاری توسعه دهنده مجازی

 سازی می کند.

 An Emulator Image(نمونه :)یک الگو یا ویژگی سخت افزاری یا سیستم عامل به معنای مجازی سازی است.   شبیه ساز

 7.0باشد که اندروید نسخه  X5Nexus  2از شبیه ساز می تواند  سخت افزارمربوط برای گوشی  نمونهبه عنوان مثال، یک 

ه ساز ممکن است تبلت یک نمونه دیگر از شبیرا به همراه سرویس های گوگل به صورت نصب شده در خود داشته باشد. 

 را شبیه سازی کند. 6.0اینچی با اندروید  10

 Android Virtual Device(AVD) : یکAVD د برای یک نمونه شبیه سازی ایجاد نمونه شبیه سازی شده از دستگاه اندروی

 AVDمی کند که یک ت. هنگامی که برنامه را اشکال زدایی و اجرا می کنید، زامارین شبیه ساز اندروید را اجرا شده اس

 نصب و پس از آن اجرا می کند.در آن را  APK 3است، سپس فایل 

قابل  X86عماری مبی به عملکرد بهبود یافته در سیستم های کامپیوتری مبتنی بر یادست با استفاده از موارد گفته شده

ز دو تکنولوژی او استفاده  X86توجه است. در این سیستم ها با استفاده از یک نمونه شبیه ساز بهینه شده برای معماری 

 مجازی سازی سیستم بهینه می شود. تکنولوژی های مجازی سازی برای این سیستم ها عبارتند از:

1- Hyper-V وجود دارد 10یندوز محصول شرکت مایکروسافت که در کامپیوترهایی با و. 

2- HAXM در کامپیوترهایی با معماری :X86 رکت اپل قابل که ویندوزهای قدیمی تر و سیستم عامل مکینتاش ش

 استفاده و کاربرد است.

 

 

 

 

 دستگاه اندرویدی

که می نویسید را برروی آن  هایتان در اختیار دارید، می توانید اپلیکیشنیاگر یک دستگاه اندروید برای آزمایش کردن اپلیکیشن

 و در محیط واقعی نیز امتحان نمائید. در بخش های بعدی به تفصیل چگونگی انجام این کار را در خواهید یافت.

                                                           
 ع باز استیک شبیه ساز مجازی و مجازی ساز منب 1
 نوعی گوشی هوشمند شرکت گوگل 2
 پسوند فایل های قابل نصب برروی گوشی ها و تبلت های اندرویدی است 3

مایکروسافت  شرکت Hyper-Vشرکت اینتل با  HAXM  ،10در ویندوز های قدیمی تر از ویندوز نکته: 

ونه شبیه ساز بهینه را غیرفعال کرده یا از نم Hyper-Vسازگاری ندارد. در این موارد ضروری است که 

 استفاده کنید. X86نشده برای معماری 
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 برنامه نویسی اندروید

است اینک تمامی تنظیمات الزم برای نوشتن برنامه های اندرویدی در ویژوال استدیو و با زامارین را انجام داده ایم. وقت آن هم

 اندرویدی بسازیم.یک اپلیکیشن 

 ایجاد یک اپلیکیشن

زیرمنوی  Fileحاال که زامارین را در محیط ویژوال استدیو نصب کردید و پیکربندی های الزم را نیز انجام دادید می توانید از منوی 

New  و انتخابProject  ( یک پروژه اندرویدی بسازید:10)شکل 

 

 10شکل 

(.  همانطور که در تصویر نیز می بینید در این 11ظاهر خواهد شد)شکل  New Projectپنجره ای با عنوان  Projectپس از انتخاب 

را از آن انتخاب کنید. سپس در  Androidگزینه  #Visual Cپنجره چند پنل وجود دارد. در پنل سمت چپ پس از انتخاب گزینه 

 Android App(Xamarin)گزینید. توجه کنید این گزینه ممکن است به صورت را بر Blank App(Android)پنل وسط صفحه گزینه 

که در پایین صفحه قرار دارد نام دلخواهی برای اپلیکیشن خود نوشته و درنهایت برروی  Nameدر کادر نیز نوشته شده باشد. 

 کلیک نمائید.  Okدکمه 
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 11شکل 

یدیتان را یکی ن های اندروبرنامه اندرویدی خودتان را ساختید و آماده اید تا با استفاده از زامارین اپلیکیشبه همین راحتی اولین 

 !پس از دیگری ایجاد نمائید
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 برنامه نویسی اندروید

 Xamarin.Androidبرای  Android SDKراه اندازی 

 1ها، پلتفرمSDKی آن، ابزارهای اندروید ی است که به وسیلهAndroid SDK Managerهمان طور که می دانید ویژوال استدیو شامل 

 و دیگر مولفه های که برای توسعه اپلیکیشن به وسیله زامارین موردنیاز است را به وسیله آن دانلود می نمائید.

 را شرح خواهیم داد. Xamarin Android SDK Managerدر این بخش نحوه استفاده از 

 

 

Xamarin Android SDK Manager به شما کمک می کند تا آخرین  (وال استدیو اتوماتیک نصب می شود)در هنگام نصب آنالین ویژ

به آنها احتیاج دارید را دانلود کنید. توجه کنید که این  Xamarin.Androidکه در اپلیکشن های  ه های اندرویدها و مولفکامپوننت

 شرکت گوگل می شود که منسوخ شده است. Android SDKبسته جایگزین مدیر 

 قبل از استفاده و یا نصب این بسته بهتر است با پیش نیازهای موردنیاز جهت نصب آن آشنا شوید:

  نسخه های 2017ویژوال استدیو(Community ،Professional  وEnterprise توجه کنید که ویژوال استدیو .)باید  2017

به بعد باشد. برای این که بدانید چه نسخه ای از ویژوال استدیو برروی سیستم شما نصب شده است کافی  15.7نسخه 

ما نمایش داده را انتخاب کنید. پنجره ای به ش About Microsoft Visual Studioگزینه  ،این نرم افزار Helpاست از منوی 

 سخه ویژوال استدیو نوشته شده است.ن ،Version قسمتی با نامخواهد شد که در 

 ( ابزارهای ویژوال استدیو برای زامارینVisual Studio Tools for Xamarin نسخه های )به بعد. این ابزارها هنگام  4.10.0

 نصب آنالین ویژوال استدیو نصب خواهند شد. 

Xamarin Android SDK Manahger  ویژوال استدیو باید از  2015ویژوال استدیو سازگاری ندارد. کاربران نسخه  2015با نسخه

 شرکت گوگل که در بخش قبل بررسی شد استفاده نمایند.  Android SDK Managerهمان 

Xamarin Android SDK Manager (همچنین به بسته توسعه جاواJDKاحتیاج دارد که به طور اتوماتی ) ک همراه با زامارین نصب

 وجود دارد که شما می توانید انتخاب کنید: JDKخواهد شد. توجه کنید چندین نسخه از 

 فرض، به طور پیشXamarin.Android  ازJDK8  استفاده می کند که احتیاج بهAPI  به بعد دارد. این نسخه  24نسخه

 نیز پشتیبانی می کند.  24همچنین از نسخه های قبل از 

                                                           
 چارچوب کاری 1

 قابل اجرا خواهد بود 2017توجه داشته باشید که این بخش تنها در ویژوال استدیو  نکته: 
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 برنامه نویسی اندروید

  شما همچنین می توانید از نسخهJDK7  استفاده کنید البته به شرط آن که قصد توسعه برنامه برایAPI  و قبل  23نسخه

 از آن را داشته باشید. 

 

SDK Manager 
 بروید Tools > Android > Android SDK Managerدر ویژوال استدیو باید به مسیر  SDK Managerبرای شروع به کار 

 . (12)شکل 

 

 12شکل 

به نام های  1در این صفحه دو زبانه  ظاهر خواهد شد. 13مانند شکل صفحه ای  Android SDKs and Toolsب گزینه صفحه با انتخا

Platforms  وTools .وجود دارد 

 اکنون قسمت های مختلف این شکل را مورد بررسی قرار می دهیم.

                                                           
1 Tab 

 سازگاری ندارد. 9نسخه  JDKدر حال حاضر با  Xamarin Android Studioتاکید می شود که  نکته: 
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 13شکل 

Android SDK Location 
را  Android SDKقرار دارد، می توانیم محل نصب چارچوب  Android SDKs and Toolsبا استفاده از این فیلد که در باالی صفحه 

عملکرد مناسبی داشته باشند باید این گزینه را به درستی تنظیم کنیم.  Toolsو  Platformsکه زبانه های تعیین کنیم. برای این 

امکان دارد به یکی یا تعدادی از دالیل زیر احتیاج به تنظیم کردن معموال این تنظیمات به صورت اتوماتیک انجام می گیرد اما 

 :در سیستم خود داشته باشیم Android SDKمکان قرارگیری 

1- Android Sdk Manager  قادر به پیداکردنAndroid SDK .در سیستم شما نباشد 

را تغییر  Android SDKفرض به این معنی که مکان نصب پیش ؛نصب نکرده باشید فرض آنرا در مکان پیش Android SDKشما  -2

می باشد. توجه  C:\Users\[Username]\AppData\Local\Androidافزاری  فرض برای نصب این بسته نرمداده باشید. مکان پیش

 در این آدرس نام یوزر فعال سیستم شما قرار دارد.  [Username]کنید که به جای 

قرار دارد کلیک کنید.  Android SDK Locationبرروی دکمه که با سه نقطه)...( در جلوی فیلد ، Android SDKبرای تنظیم مکان 

را تعیین کنید.  Android SDKبرای شما باز می شود که می توانید به وسیله آن مکان قرارگیری  Browse For Folder صفحه

 Android SDK  ،Program Filesمربوط به سیستم ما مشاهده می کنید مکان قرارگیری  14همانطور که در شکل

(x86)\Android  .انتخاب شده است 
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یت خواهد قرار گرفته در این مکان را مدیر یAndroid SDKبسته نرم افزاری  SDK Managerرا کلیک نمائید،  OKوقتی که دکمه 

 کرد.

 

 14شکل 

 Toolsزبانه 

، Android SDKلیستی از ابزارها و اجزاء دیگر را نمایش می دهد. با استفاده از این زبانه می توانید ابزارهای مربوط به  Toolsزبانه 

، 1اشکالزدای سطح پاییناجزا را نصب کنید. به عالوه، می توانید شبیه ساز اندروید،  ایجاد ابزارهای پلتفرم)چارچوب( و ابزارهای

NDK 2 ،HAXM  و کتابخانهGoogle Play 3 .را نصب کنید 

تیک بزنید و سپس برروی  15را مانند شکل Android Emulatorبه عنوان مثال، برای دانلود بسته شبیه ساز اندروید گوگل، گزینه 

 . 4کلیک کنید Apply Changesدکمه 

                                                           
 LLDBموسوم به  1
 جلوتر با آن آشنا خواهید شد. 2
 اصلی ترین و بهترین مرجع دریافت اپلیکیشن های اندرویدی 3
 بودن ای پی های کشور ایران توسط شرکت گروگل باید فیلتر شکن شما در این موارد فعال باشد.فراموش نکنید با توجه به بسته  4
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 15شکل 

این  به شما نمایش داده شود.16الزم به ذکر است برای دانلود و نصب بعضی از این ابزارها ممکن است کادر گفتگویی مانند شکل

در  بپذیرید. اگر همه چیز را به درستی انجام داده باشید Acceptابزار را با انتخاب گزینه  می خواهد قوانین مربوط به این کادر

مولفه ها انتخابیتان را به  دانلود و نصب پیشرفت ظاهر می شود که مقدار 1نوار پیشرفتی Android SDKs and Toolsپایین صفحه 

قسمت وضعیت روبروی گزینه ای که برای نصب انتخاب کرده  در Toolsپس از اتمام مراحل نصب، زبانه  .شما نمایش می دهد

 را می نویسد که به معنی دانلود و نصب صحیح ابزار موردنظر است. Installedعبارت  ،اید

                                                           
1 Progress Bar 
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 16شکل 

 Platformsزبانه 

را همراه با منابع)مانند نمونه های سیستم( برای هر پلتفرم نمایش می  SDKلیستی از نسخه های پلتفرم  Platforms 1زبانه 

 :(17)شکل دهد

                                                           
 هر نرم افزار یا سخت افزاری که برای میزبانی اپلیکیشن یا سرویسی مورد استفاده قرار می کیرد را می گویند. 1
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 Platformsزبانه 17شکل 

( و اندازه اجزاء 26)مانند  API(، نسخه OREOهر نسخه)مثال  1نام کد(، 8.0در این صفحه نسخه های اندروید) مانند اندروید نسخه 

 APIبرای دانلود و نصب اجزا مربوط به نسخه  Platform. شما از زبانه  را می توانید ببینید (1Gموجود برای هر پلتفرم )مانند 

 اندرویدی استفاده می کنید که قصد تولید کد و اپلیکیشن برای آن را خواهید داشت.

د. اگر همه اجزاء شکنید، جلوی نام پلتفرم موردنظر یک کادر عالمتگذاری ظاهر خواهد  زمانی که تمام اجزاء یک پلتفرم را نصب

به صورت  5.1نسخه  )برای مثال اندرویدتوپر به شما نمایش داده می شود پلتفرم دانلود نشده باشند، کادر عالمتگذاری به صورت

 نصب نشده است(.  17کامل در شکل

پس در پایین ، برروی کادر عالمتگذاری کلیک کنید تا همه اجزاء آن تیک بخورند، سSDKبرای اضافه کردن پلتفرم دیگری از 

 کلیک کنید، آنگاه منتظر بمانید تا اجزاء بارگذاری و نصب شوند. Apply Changesصفحه برروی دکمه 

                                                           
 آن اطالق می کنند. به عنوان مثال نام کد)کدنام( یکی از نسخه های اندروید بستنی یخی بود. نام کد واژه یا کلمه ای که به شخص یا چیزی برای معرفی 1
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 هد داد. تعداد مولفه های انتخاب شده برای نصب را نمایش خوا Apply Changesتوجه کنید که در کنار دکمه 

وجه ترا انتخاب نمائید.  Acceptبه شما نمایش داده شود که کافی است دکمه  License Acceptanceممکن است کادری با نام 

ن همین صفحه نوار داشته باشید که این احتمال وجود دارد که این کادر را چندین بار در طی مراحل نصب مشاهده کنید. در پایی

دانلود و نصب مولفه  دار دانلود و نصب اجزا را به صورت گرافیکی به شما نمایش می دهد. زمانی که کارپیشرفتی وجود دارد که مق

روبروی آنها عبارت  ورسید کادر عالمتگذاری کنار مولفه ها تیک می خورد انلود کردن انتخاب کرده اید به پایان هایی که برای د

Installed  .قرار می گیرد 

 انتخاب مخزن

به  ند. مخازن اجزاء پلتفرم ها و ابزارها را از مخرن مدیریت مایکروسافت دانلود می کAndroid SDK Manager فرض،  یشبه طور پ

هستند که اجزاء موردنیاز برای یک برنامه در آنجا قرار می گیرند تا برنامه بتواند به آنها  در اینترنت صورت ساده، مکان هایی

از چرخه زندگی  1در مخزن مایکروسافت اجزاء و ابزارهایی قرار گرفته اند که مراحل آلفا و بتاد. را دریافت کن متصل شده و اجزاء

و  )مراحل آلفا و بتا(یک نرم فزار را گذرانده باشند. اگر به پلتفرم ها و ابزارهایی احتیاج دارید که هنوز در این مراحل قرار دارند

 کنید. برای این کار، برروی شکل برای دانلود آنها به مخازن شرکت گوگل مراجعهنسخه نهایی آنها توزیع نشده است، می توانید 

را تیک  Google(Unsupported)گزینه  Repositoryکلیک کرده و از قسمت  Apply Changesکنار دکمه  ایدندهچرخ

 (.18بزنید)شکل

 

 18شکل 

بسته های اضافی را مشاهده خواهید کرد که در حالت  2وقتی مخزن گوگل را برای دانلود و نصب ابزارها و مولفه ها انتخاب کنید 

استفاده از مخازن مایکروسافت در دسترس نبودند. توجه داشته باشید که بسته هایی که صرفا در مخزن گوگل وجود دارند و در 

همه توسعه دهندگان توصیه نمی  بانی نشده می باشند، بنابراین استفاده از آنها بهیپشتخازن ن مایکروسافت نیستند جز ممخاز

 د و در شرایط خاصی باید به آنها مراجعه کرد.شو

                                                           
 به صورت ساده منظور از این دو عبارت نرم افزرهایی هستند که مرحله آزمایش خود را پشت سر گذاشته باشند. 1
 . توجه کنید با انتخاب این مخازن نیازمند استفاده از فیلترشکن خواهید بود 2
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را  Microsoft(Recommended)گزینه  Repositoryاگر بخواهید مجددا از مخازن مایکروسافت استفاده کنید کافی است از قسمت 

 فرض انتخاب کنید. حالت پیشبرای بازگشت به 

 تنظیم و برپایی شبیه ساز اندروید

  در این قسمت آماده سازی شبیه ساز اندروید را برای تست  و آزمایش اپلیشن های اندرویدیتان شرح می دهیم.

 بررسی مختصر

استفاده قرار گیرد. هر پیکربندی شبیه ساز اندروید می تواند در انواع گوناگون، برای شبیه سازی دستگاه های مختلف مورد 

نامیده می شود. وقتی که اپلیکیشنی را بر روی شبیه سازی توسعه و گسترش می دهید، دستگاه مجازی را که  1دستگاه مجازی

قبال پیکربندی شده یا خودتان پیکربندی کرده اید و شبیه دستگاه اندرویدی فیزیکی و واقعی در سیستمتان است را انتخاب می 

 .Pixelیا  Nexusد، مانند شبیه ساز گوشی های کنی

این بخش را به قسمت هایی که در زیر آمده است تقسیم کردیم و تشریح خواهیم کرد که چطور از حداکثر کارایی شبیه سازهای 

های ن دستگاهرا برای ایجاد و سفارشی کرد 2(AVD)اندروید استفاده نمائید. همچنین چگونگی استفاده از مدیر دستگاه اندرویدی

چگونگی سفارشی سازی خصوصیات و ویژگی های یک دستگاه مجازی را توضیح می دهیم. به عالوه، در بخش  امجازی و نهایت

 عیب یابی با رایج ترین مشکالت مربوط به شبیه سازها و راه حل آنها آشنا می شوید.

 عنوان مفاهیم این قسمت

 شبیه سازافزایش سرعت سخت افزار برای کاراتر کردن 

کثر کارائی شبیه ساز دابرای استفاده از ح HAXMو  Hyper-Vچگونه کامپیوترتان را با استفاده از تکنولوژی های مجازی سازی 

 آماده کنید؟ چرا که شبیه ساز اندروید می تواند بدون استفاده از این تکنولوژی ها بسیار کند کار کند. 

 ر شبیه ساز اندرویدمدیریت دستگاه مجازی با استفاده از مدی

 ویرایش خصوصیات و ویژگی های دستگاه مجازی اندروید

 چگونه از مدیر دستگاه اندرویدی برای ویرایش خصوصیات یک دستگاه مجازی استفاده کنید؟

                                                           
1 Virtual Device 
2 Android Device Manager 
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 عیب یابی شبیه ساز اندروید

که هنگام اجرای شبیه ساز اندروید ممکن است رخ دهند را تشریح  یدر این قسمت، عمومی ترین پیغام های هشدار و موضوعات

 کرده، و نکات و راه حل های مربوط به آنها را بررسی می کنیم.

 

 (HAXMو  Hyper-V)افزایش سرعت سخت افزار برای کاراتر کردن شبیه ساز

 شبیه ساز اندروید را به حداکثر کارایی ممکن برروی سیستم می رسانیم.  ،در این قسمت با استفاده از افزایش سرعت سخت افزار

ایی اپیلیکیشن هایی که توسط زامارین اندروید نوشته شده اند را در شرایطی که دستگاه واقعی دویژوال استدیو تست و اشکال ز

 ، شبیه ساز اندروید می تواند چنان چهلاندروید در دسترس نیست یا اساسا غیرعملی است، بسیار آسان کرده است. با این حا

. می توانید کارایی شبیه ساز اندروید را به ویژه رروی کامپیوتر بسیار کند کنددر دسترس نباشد، ب 1قابلیت های  افزایش سرعت

 با استفاده از خصوصیات مجازی سازی برروی کامپیوتر به شدت افزایش دهید. X86 معماری در دستگاه مجازی مبتنی بر

 افزایش سرعت شبیه ساز اندروید در سیستم عامل ویندوز

 شبیه ساز اندروید وجود دارند عبارتند از: سرعت تکنولوژی های مجازی سازی که در سیستم عامل ویندوز برای افزایش

1- Microsoft Hyper-V :Hyper-V کامپیوتری را یت مجازی سازی در ویندوز است که امکان اجرای سیستم های مجازی صخصو

 فیزیکی رائه می دهد. 2برروی کامپیوتر میزبان

یک موتور مجازی برای کامپیوترهایی است  HAXM :HAXMمدیر اجرایی افزایش سرعت سخت افزاری شرکت اینتل موسوم به  -2

 که از پردازنده های اینتل استفاده می کنند. 

رکت مایکروسافت برای افزایش سرعت شبیه ساز اندروید استفاده ش Hyper-Vبرای بهینه کردن کارایی، پیشنهاد می شود از 

وجود داشته زیر اگر یکی از موارد استفاده کرد.  HAXMبرروی سیستم شما در دسترس نباشد می توان از  Hyper-Vنمائید. اگر 

 باشد شبیه ساز اندروید به طور اتوماتیک از افزایش سرعت سخت افزاری استفاده می کند:

                                                           
 منظور از افزایش سرعت سخت افزار، راهکارهایی است که می تواند سخت افزار را به حداکثر کارایی خود برساند. 1
 نمائید.منظور کامپیوتر فیزیکی است که سیستم مجازی در آن اجرا می شود. برای مطالب بیشتر به مقاالت مرتبط مراجعه  2

د در ویژوال شرکت اندروی SDKو  AVDو بعد از آن، دیگر توسط  26.0.1ابزارهای مربوط به بسته اندروید نسخه های توجه: 

 زامارین استفاده کرد.  SDKو  AVDاستدیو پشتیبانی نمی شوند و به جای آن باید از مدیریت 
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 برنامه نویسی اندروید

  دهنده سرعت سخت افزاری برروی سیستم موردنظر برای توسعه در دسترس باشد.افزایش 

  شبیه ساز، یکsystem image 1  86ایجاد شده برای یک دستگاه مجازی مبتنی برX .را اجرا کند 

  Hyper-Vافزایش سرعت با 

است. قبل از فعال کردن این قابلیت در ویندوز نهاد شده تاب دادن به شبیه ساز اندروید پیشجهت ش Hyper-Vدر ویژوال استدیو 

 الزم است نکاتی را در مورد آن بدانید.

 Hyper-Vتائید پشتیبانی برای 

V-Hyper  )برروی چارچوب)پلتفرمHypervisor  2 ویندوز اجرا می شود. برای استفاده از اندروید باV-Hyper سیستم شما باید ،

 قابلیت به شرح زیر داشته باشد:شاخصه هایی را برای پشتیبانی از این 

 :سخت افزار سیستم شما باید قابلیت های زیر را داشته باشد 

  پردازنده اینتل یاAMD Ryzen ،64  2بیتی با ترجمه آدرس سطح(SLAT)3 

  پردازند از حالت بازدیدVM.ماشین مجازی( پشتیبانی کند( 

  گیگابایت حافظه اصلی موجود باشد. 4حداقل 

 فعال باشد:  س سیستم شما، بخش های زیر باید در بایا 

 آوری مجازی سازیفن (Virtualization Technology) توجه داشته باشید بسته به نوع شرکت سازنده .

 ( سیستم ممکن است نام این گزینه متفاوت باشد.Motherboardبرداصلی)

 ( پیشگیری از اجرای داده های ناخواسته موسوم بهDEP)4. 

  ( یا بعد از آن باشد. می توانید با 1803)نسخه  2018آوریل در به روز رسانی شده  10برروی کامپیوتر شما باید ویندوز

 موجود برروی سیستم خود را چک کنید: 10استفاده از مراحل زیر نسخه نصب شده از ویندوز 

                                                           
 ای از فایل ها که شامل همه اطالعات مربوط به هارددیسک سیستم یا یکی از درایوهاست.  فایل یا مجموعه 1
 فایل یا فایل هایی که به تمام هارددیسک یا یک درایو از آن دسترسی دارد. 2
 مختصرا یک فن آوری مجازی سازی به کمک سخت افزار است 3
 .افزارهایی که از سوء استفاده کدهای مخرب از سیستم شما جلوگیری می کند. البته در مورد بحث ما صرفا منظور قابلیت های سخت افزاری است مجموعه ای سخت افزار و نرم 4

، VirtualBoxنند شما نمی توانید یک شبیه ساز شتابدهنده ماشین مجازی را در کنار یک ماشین مجازی دیگر مانکته کلیدی: 

VMWare  یاDocker  .اجرا کنید. شبیه ساز اندروید باید به طور مستقیم برروی سیستم شما اجرا شود 
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 برنامه نویسی اندروید

جستجو کرده و برروی آن کلیک  19را مانند شکل  About Your PCاز ویندوز خود عبارت  Startدر قسمت جستجوی منوی  -1

 نمائید.

 

 19شکل 

 (:20در پایین پنجره ای که ظاهر خواهد شد نسخه نصب شده از ویندوز برروی سیستم شما را نمایش می دهد)شکل  -2
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 20شکل 

 بزرگتر را نمایش دهد. یا  1803باید حداقل عدد  Versionگزینه  -3

را اجرا کرده و  CMD 1گاری دارد یا خیر، برنامه زسا V-Hyperکه سخت افزار و نرم افزار سیستم شما با  ناکنون برای بررسی ای

 را در آن تایپ نموده و کلید اینتر را فشار دهید. ممکن است اجرای این دستور کمی زمان ببرد. systeminfoدستور 

 

 21شکل 

خواهد بود. اگر سیستم  Hyper-Vمربوط به قابلیت   systeminfoتیجه اجرای دستور به عنوان ن یکی از گزینه های نمایش داده شده

یت پشتیبانی می کند. از این قابل ،سیستم ه پیغام باال تایید می کند کهشما این قابلیت را داشته باشد با نمایش پیغامی شبیه ب

 22نند شکلباز هم بسته به نوع سیستم ممکن است این پیغام کمی متفاوت باشد. برای مثال در بعضی سیستم ها پیغامی ما

 نمایش داده می شود.

 

 22شکل 

 Hyper-vفعال کردن شتابدهنده 

 افزایش دهید: Hyper-Vاگر کامپیوتر شما شاخصه های زیر را داشته باشد می توانید سرعت شبیه ساز اندروید را به روش زیر با 

                                                           
1 Command Prompt 
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 برنامه نویسی اندروید

 Turn Windows features onرا جستجو نموده، گزینه ای با نام  windows featuresگزینه  startدر کادر جستجوی ویندوز یا  -1

or off  به شما نمایش داده می شود، برروی آن کلیک نمائید. کادرwindows features  برای شما ظاهر خواهد شد، گزینهHyper-

V مشاهده نمی کنید به معنی این است که برروی سیستم شما نصب  ،را در این کادر پیدا کرده و در صورتی که تیک کنار آن

 Windowsهمچنین در همین کادر باید گزینه    .(23کنید تا تیک بخورد )شکل کافی است در کادر کنار آن کلیک  ؛نشده است

Hypervisor Platforms 1.سپس برروی دکمه  را برای نصب شدن تیک بزنیدOK د. ممکن نکلیک کنید. و منتظر بمانید تا نصب شو

 ( داشته باشد.Restartاست سیستم نیاز به راه اندازی مجدد)

 

 23شکل 

 V-Hyperرا برای اجرای اندروید با  IDE 2یا بعد از آن را نصب کنید. این نسخه از ویژوال استدیو،  15.8ویژوال استدیو نسخه  -2

 ارائه می کند. 

رفته و   Tools >Androidیا بعد از آن را نصب کنید. برای نصب این بسته، به  27.2.7بسته شبیه ساز اندروید نسخه  -3

را انتخاب و اطمینان پیدا کنید که  Toolsزبانه  را انتخاب کنید. در این صفحه، Android SDK Managerسپس گزینه 

                                                           
 مشاهده خواهید کرد. 10به بعد ویندوز  2018توجه این گزینه را تنها در نسخه آوریل  1
2 nmentIntegrated Development Enviro 
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 برنامه نویسی اندروید

 26.1.1نسخه  Android SDKن شوید ابزارهای وجود داشته باشد. همچنین مطمئ 27.2.7الاقل شبیه ساز اندروید نسخه 

 یا بعد از آن وجود داشته باشد.

 

 24شکل 

از سیستم  را انتخاب کرده اید. اگر X86ن شوید سیستم تصویر مبتنی بر دستگاه مجازی ایجاد می کنید، مطمئوقتی که یک 

 استفاده کنید، دستگاه مجازی با سرعت کار نخواهد کرد و بسیار کند اجرا می شود. ARMتصویر مبتنی بر 

 HAXMافزایش سرعت با 

. البته تفاده کنیدبرای افزایش سرعت شبیه ساز اندروید اس XAHMاز می توانید پشتیبانی نمی کند،  Hyper-vاگر کامپیوتر شما از 

در قسمت مربوط به عیب  ،را غیر فعال کنید. در مورد این که نگهبان دستگاه چیست و چه کار می کند 1باید نگهبان دستگاه 

 هد شد.یابی توضیحات الزم ارائه خوا

                                                           
1 Disable Guard 
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 برنامه نویسی اندروید

 HAXMاطمینان از پشتیبانی 

ید. اگر سخت زیر را انجام ده مراحلپشتیبانی می کند یا خیر، باید  HAXMاز  ه تشخیص دهید سخت افزار سیستم برای این ک

ستم شما نصب شده افزار شما از آن پشتیبانی می کند با دنبال کردن گام های زیر نیز باید بررسی کنید ببینید آیا برروی سی

 ست:ا

1- CMD :را باز کرده و دستور زیر را در آن تایپ کنید 

Sc query intelhaxm 

یس در حال اجراست یا پشتیبانی می کند نتیجه اجرای دستور باال را بررسی کنید ببینید این سرو HAXMاگر سیستم شما از  -2

 شده باشد. )در حال اجرا( نوشتهRunningعبارت   Stateخیر. اگر در حال اجرا باشد باید در خروجی داده شده روبروی گزینه 

 

 25شکل 

 برروی HAXMاست و به این معنی است که  ( Stoppedمی بینید وضعیت این سرویس متوقف شده) 25همان طور که در شکل

 سیستم نصب نشده است. 

 نمائید. پشتیبانی می کند اما نصب نشده است، به روش مطرح شده در زیر می توانید آن را نصب HAXMاگر سیستم شما از 

 HAXMنصب 

 ری شود.مربوط به شرکت اینتل در مرورگر شما بارگذا HAXMلینک زیر را در مرورگر خود قرار دهید تا صفحه مربوط به 

haxm-intel-manager-execution-accelerated-hardware-us/articles/intel-https://software.intel.com/en 

را دانلود کنید. یکی از مزایای دانلود مستقیم  HAXM 1موجود برای موتور مجازی سازی  آخرین نسخه قابل نصب در این صفحه 

HAXM  از وب سایت شرکت اینتل این است که اطمینان دارید که آخرین نسخه ازHAXM  .را در سیستم خود دارید 

                                                           
1 HAXM Virtualization engine 
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را برای نصب  intelhaxm-android.exeدانلود شده که به صورت فشرده می باشد را از حالت فشرده خارج کنید. سپس فایل  -2

HAXM فرض را تایید کنید تا اجرا کنید. در صفحات نصب گزینه پیشHAXM  .نصب شود 

 در حال اجراست. HAXMقبلی را مجددا اجرا نمائید خواهید دید که  حال اگر دستور 

 

 26شکل 

تصویر  . اگرانتخاب شده است X86 یمعمار در این حالت نیز هنگام ایجاد دستگاه مجازی مطمئن شوید تصویر سیستم مبتنی بر

 را انتخاب کنید، دستگاه مجازی با سرعت کار نخواهد کرد بلکه بسیار کند خواهد بود.  ARMسیستم مبتنی بر 

 

 مدیریت دستگاه مجازی با مدیر دستگاه اندروید

که یک دستگاه  2(AVDsبرای ایجاد و پیکربندی دستگاه مجازی اندروید) 1در این بخش نحوه استفاده از مدیر دستگاه اندروید 

ای می توانید اپلیکیشن ه ا استفاده از دستگاه های مجازی اندروید فیزیکی و واقعی را شبیه سازی می کند را توضیح می دهیم. ب

 دستگاه اندروید واقعی آزمایش و اجرا کنید.  خود را بدون استفاده و اتکا به

 دستگاه اندروید در ویندوز مدیر

ه مجازی اندروید در این قسمت چگونگی استفاده از مدیر دستگاه اندروید برای ایجاد، کپی کردن، سفارشی سازی و اجرای دستگا

 را در ویژوال استدیو تشریح می کنیم. 

                                                           
1 Android Device Manager 
2 Android Virtual Devises 
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 27شکل 

(ی را ایجاد و پیکربندی کنید که شبیه ساز اندروید را AVDمجازی اندروید) با استفاده از مدیر دستگاه اندروید می توانید دستگاه

یک پیکربندی از شبیه ساز است که دستگاه اندروید فیزیکی و واقعی را شبیه سازی می کند. به این ترتیب  AVDاجرا می کند. هر 

 های دستگاه اندرویدی واقعی آزمایش و اجرا کنید. این امکان وجود دارد تا اپلیکیشن های خود را در انواع گوناگونی از شبیه ساز

 برای استفاده از مدیر دستگاه اندروید، ملزومات زیر را احتیاج خواهید داشت:

  یا بعد از آن موردنیاز است. ویرایش های  15.8نسخه  2017ویژوال استدیوCommunity ،Professional  وEnterprise  از

 اه اندرویدی پشتیبانی می کنند. ویژوال استدیو از این مدیر دستگ

  یا بعد از آن برروی سیستم باید نصب باشند. 4.9ابزارهای ویژوال استدیو برای زامارین نسخه 

  چارچوبAndroid SDK فرض این چارچوب نرم افزاری باید نصب شده باشد. مکان پیشC:\Program Files 

(x86)\Android\android-sdk  .می باشد 

  باید نصب شده باشند:بسته های زیر 

  ابزارهایAndroid SDK  یا بعد از آن 26.1.1نسخه 
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 برنامه نویسی اندروید

 Android SDK Platforms-Tools  یا بعد از آن 27.0.1نسخه 

 Android SDK Build-Tools  یا بعد از آن 27.0.3نسخه 

  یا بعد از آن 27.2.7شبیه ساز اندروید نسخه 

عبارت  28همان طور که می دانید در جلو بسته های نصب شده در شکل  در صفحه بعد بسته های باال باید نصب شده باشند.

Installed  .قرار می گیرد 

 

 28شکل 

 اجرا کردن مدیر دستگاه

 Androidموجود در قسمت  Android Device Managerبرروی  Toolsبرای اجرای مدیر دستگاه اندروید در ویژوال استدیو از منوی 

 کلیک نمایید.
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 29شکل 

مربوط به عیب یابی و راه حل  در قسمت ، نگران نباشید؛را مشاده کردید 30اگر با انتخاب این گزینه صفحه خطایی مانند شکل

 این موضوع را بررسی و رفع خواهیم کرد. مربوط به آنها

 

 30شکل 

مدیر دستگاه اندروید را اجرا می نمایید، صفحه ای نمایش داده می شود که شامل همه دستگاه های مجازی  ن باریوقتی که اول

پیکربندی شده در سیستم شما است. برای هر دستگاه مجازی، نام، نسخه اندروید، پردازنده و اندازه حافظه اصلی و در نهایت 

 (:31شفافیت تصویر برای آن دستگاه نمایش داده می شود)شکل
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 31شکل 

در سمت راست آن ظاهر می شود. با کلیک برروی این دکمه  Startزمانی که یک دستگاه را از لیست انتخاب می کنید، دکمه 

 می توانید شبیه ساز را با این دستگاه مجازی اجرا کنید.

 

 32شکل 

 ،تبدیل خواهد شد Stopبه دکمه  Startوقتی که شبیه ساز با دستگاه مجازی که شما انتخاب کرده اید شروع به کار کرد، دکمه 

 ی آن شبیه ساز را متوقف کنید.که می توانید به وسیله
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 33شکل 

 دستگاه جدید

 واقع در سمت راست و باالی پنجره کلیک کنید. Newبرای ایجاد یک دستگاه جدید، برروی دکمه 

 

 34شکل 

 اجرا خواهد شد.  New Deviceصفحه   Newبا کلیک برروی دکمه 
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 35شکل 

 ، مراحل زیر را دنبال کنید:New Deviceبرای پیکربندی یک دستگاه جدید در صفحه 

 است. Pixel_API_27در مثال ما نام دستگاه را نامی برای دستگاه جدید بنویسید.  -1

 

 36شکل 

 انتخاب کنید.  کنید،شبیه سازی آن را ، دستگاه واقعی را که می خواهید Base Deviceبا کلیک برروی فهرست کشویی  -2
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را انتخاب  X86انتخاب کنید. شما گزینه  Processorنوع پردازنده را برای این دستگاه مجازی با استفاده از فهرست کشویی  -3

چرا که انتخاب این معماری شبیه ساز را قادر می سازد از مزایای شتابدهنده های سخت  ؛کنید تا به بهترین کارایی دست یابید

 ،نیز از مزایای شتابدهنده های سخت افزاری استفاده کنید X86_64گزینه  با انتخابه شما می توانید به عالوافزاری بهره مند شود. 

بیتی  64برای تست و آزمایش اپلیکیشن های  X86_64کمی کندتر عمل می کند. معموال از گزینه  X86اما این گزینه نسبت به 

 استفاده می شود. 

 

 37شکل 

 Oreo گزینه 38( را انتخاب کنید. برای نمونه در شکلAPIنسخه اندروید )سطح  OSکلیک برروی فهرست کشویی مربوط به با  -4

8.1-API 27  برای ایجاد دستگاه مجازی باAPI  انتخاب شده است.  27سطح 
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 38شکل 

 A New device will beپیغام  Device Managerاندرویدی را که انتخاب کرده اید برروی سیستم نصب نشده باشد،  APIاگر سطح 

downloaded  مبنی بر دانلود کردنAPI د. را نمایش می ده انتخابی و نصب آن برای راه اندازی دستگاه مجازی 

 

 39شکل 

را انتخاب کنید. برای این که شبیه  Google APIsسرویس های گوگل پلی استفاده کنید، می توانید گزینه  APIاز اگر بخواهید  -5

 را انتخاب کنید. Google Play Storeنیز باشد می توانید گزینه  Google Playساز شامل اپلیکیشن 
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 40شکل 

در دسترس  Nexus 5Xو  Pixel ،Pixel 2 ،Nexus 5نها برای بعضی از دستگاه ها مانند ت Google Playفروشگاه  توجه داشته باشید که

 است.

 هر ویژگی را که نیاز دارید می توانید تغییر دهید و ویرایش کنید. در بخش های بعد این موضوع را پوشش می دهیم. -6

تنها لیستی از رایج ترین  New Deviceهر ویژگی اضافی را که به آن احتیاج دارید می توانید صریحا تنظیم کنید. در صفحه  -7

واقع در پایین صفحه ویژگی  Add Propertyخصوصیاتی که تغییر پیدا می کنند وجود دارد، اما شما می توانید از فهرست کشویی 

 ه نمائید.های اضافی موردنظر خود را اضاف
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 41شکل 

ویژگی های سفارشی موردنظرتان را تعریف  ،در باالی لیست خصوصیات)ویژگی ها( …Customحتی می توانید با انتخاب قسمت 

 نمائید.

 واقع در گوشه پایین سمت راست صفحه برای ایجاد دستگاه مجازی، کلیک کنید.  Create  برروی دکمه  -8

 

 42شکل 

کلیک  Acceptنمایش داده شود. کافی است در این صفحه برروی گزینه  License Acceptanceممکن است صفحه ای با عنوان  -9

 نمائید.
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 43شکل 

( دستگاه جدید را به لیست دستگاه مجازی نصب شده اضافه می کند در Android Device Managerمدیر دستگاه اندروید ) -10

( قرار گرفته است و به این معنی است که در حال دانلود و نصب ملزومات Creating) در حال ایجادحالی که روبروی آن واژه 

 موردنیاز است.

 

 44شکل 
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در جلوی  Startدستگاه جدید به لیست دستگاه های مجازی نصب شده با یک دکمه وقتی فرایند ایجاد دستگاه کامل شد،  -11

 آن، افزوده می شود و آماده اجرا شدن است.

 

 45شکل 

 ویرایش دستگاه

که در گوشه باالی سمت  Editبرای ویرایش یک دستگاه مجازی ایجاد شده، دستگاه موردنظر را انتخاب کرده و برروی دکمه 

 راست صفحه قرار دارد، کلیک نمائید.

 

 46شکل 

 ویرایشگر دستگاه برای دستگاه مجازی انتخاب شده اجرا می شود. Editبا کلیک برروی 
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 47شکل 

مقادیر  ،Valueو در ستون وجود دارد،  Propertiesون لیستی از خصوصیات دستگاه مجازی در زیر ست Device Editorدر صفحه 

در سمت راست نمایش داده  خاب می کنید، توضیحاتی درباره آنمتناظر با هر کدام قرار گرفته است. وقتی که یک خصویت را انت

 می شود.

 480از  hw.lcd.densityخصوصت  48ویرایش کنید. برای نمونه، در شکل  Valueبرای تغییر یک خصوصیت، مقدار را در ستون 

 تبدیل شده است. 240به 
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 48شکل 

 خیره تغییرات کلیک نمائید. برای ذ Saveپس از آن که تغییرات ضروری را در خصوصیات اعمال کردید، برروی دکمه 

 گزینه های اضافی

 در گوشه باالی سمت راست صفحه قرار دارد. Additional Optionsگزینه های اضافی برای کار با دستگاه ها در فهرست کشویی 

 

 49شکل 

 منوی گزینه های اضافی شامل موارد زیر است:
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 (تکثیرDuplicate :و ویرایش )را در صفحه  تخاب شده دستگاه ان ،تکثیر کردنNew Device ی متفاوتبا یک نام یکتا، 

. برای نمونه، و به معنای ایجاد یک دستگاه مجازی مشابه با دستگاه مجازی است که آن را انتخاب کردیم باز می کند

می شود که  Pixel_API_27و کلیک برروی دکمه باعث ایجاد یک دستگاه مجازی مشابه  Pixel_API_27انتخاب گزینه 

 ( اضافه شده است.1تنها در قسمت نام آن یک شمارنده )

 

 50شکل 

  دکمهReveal in Explorer :پوشه ای که ماشین مجازی در آنجا قرار دارد نشان داده می شود. برای ،با کلیک برروی آن

نشان  51کلیک کنید صفحه ای مانند شکل  Reveal in Explorerرا انتخاب و سپس برروی دکمه  Pixel_API_27مثال، اگر 

 داده خواهد شد.
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 51شکل 

 هر تغییر صورت گرفته  فرض یا اولیه برده و: دستگاه انتخاب شده را به مقادیر پیش1 بازگشت به تنظیمات کارخانه

پاک می کند. این کار تغییراتی را که در زمان ایجاد که انجام گرفته است را نیز توسط کاربر در وضعیت داخلی دستگاه را 

تغییر نمی دهد. یک پیغام مبنی بر این که در صورت استفاده از این دستور  ،جازی ایجاد کرده ایدو ویرایش دستگاه م

بازیابی به تنظیمات  Factory Resetدیگر امکان بازیابی اطالعات وجود نخواهد داشت نمایش داده می شود. با کلیک برروی 

 کارخانه را تایید می کنید. 

 

 52شکل 

 دستگاه مجازی انتخاب شده را به صورت دائمی و همیشگی از سیستم شما حذف خواهد کرد. یک پیغام : 2حذف کردن

اگر اطمینان دارید می  نمایش می دهد. ندارد نیز مبنی بر این که امکان برگشت در صورت حذف دستگاه مجازی وجود

 کلیک کنید. Deleteبرروی دکمه  ،خواهید دستگاه را حذف کنید

                                                           
1 Factory Reset 
2 Delete 
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 53شکل 

 عیب یابی

)مدیر  Android Device Managerدر این قسمت به تشخیص و راه حل مشکالتی می پردازیم که ممکن است در هنگام استفاده از 

 .اتفاق بیفتددستگاه اندروید( برای پیکربندی و تنظیم دستگاه مجازی 

Android SDK در جای دیگری قرار دارد 

در این مکان نباشد،  SDKقرار دارد. اگر  C:\Program Files (x86)\Android\android-sdkدر مکان  Android SDKبه طور معمول 

 مواجه شوید. 54را اجرا کنید با پیغام خطایی مانند شکل  Android Device Managerامکان دارد موقعی که بخواهید 

 

 

 54شکل 

 حل این مشکل، راه حل های زیر را دنبال کنید:برای 

 در ویندوز به مکان زیر بروید: -1

C:\Users\[username]\AppData\Roaming\XamarinDeviceManager 
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 55شکل 

 [configmanager]زینه گ فایل پیکربندی دردارد دوبار کلیک کنید تا باز شود. مسیر  logبرروی یکی از فایل هایی که پسوند  -2

 (.56آمده است)شکل

 

 56شکل 

 را باز کنید.  user.configبه آدرس مشخص شده در مرحله باال رفته و فایل  -3

را به آن اضافه کنید. مقدار این صفت را  AndroidSdkPathرا پیدا کرده و صفت  <UserSettings>، عنصر user.configدر فایل  -4

در مسیر  Android Sdkدر آنجا نصب شده است. برای مثال، اگر  Android Sdkبرابر مسیری قرار دهید که 

C:\Programs\Android\Sdk  نصب شده است عنصر<UserSettings>  تنظیم کنید. 57را مانند شکل 

 

 57شکل 

 را اجرا کنید. Android Device Managerن کار باید بتوانید بعد از ای
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 اشتباه است Android Sdkنسخه مربوطه به ابزار 

 نید:را مشاهده ک 58یا بعد از آن نصب نباشد، ممکن است خطایی مانند شکل  26.1.1نسخه  Android Sdkاگر ابزارهای 

 

 58شکل 

 Androidاجرا شود. در  Android Device Manegerکلیک کنید تا  Open Sdk Managerاگر با چنین پیغامی مواجه شدید، برروی 

Sdk Manager  برروی زبانهTools :کلیک کنید و بسته های زیر را نصب نمائید 

 Android SDK Tools 26.1.1 یا بعد از آن 

 Android SDK Platform-Tools 27.0.1 یا بعد از آن 

 Android SDK Build-Tools 27.03 یا بعد از آن 

 گزارش مشکالت

را رفع نمائید، می توانید آن  گفته شده در باال نمی توانید آنپیدا کردید که با مسائل  Android Device Managerدر  یمشکلاگر 

 Generate Bugکلیک راست کرده و سپس گزینه  Android Device Managerرا گزارش کنید. برای این کار برروی نوار عنوان 

Report .را برگزینید 
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 59شکل 

 ویرایش خصوصیات دستگاه مجازی اندروید

 می پردازیم.  Android Device Managerدر این قسمت به بررسی چگونگی ویرایش خصوصیات درستگاه مجازی اندروید در 

 ویندوزمدیر دستگاه اندروید در 

لیستی  از ویرایش خصوصیات دستگاه مجازی اندرویدی پشتیبانی می کند.   (Android Device Mangerمدیر دستگاه اندرویدی)

وجود دارد، که در ستون دوم  Device Editو  New Deviceاز خصوصیات مربوط به دستگاه مجازی در اولین ستون از پنجره های 

 با هر خصوصیت وجود دارد، در شکل بعد نمونه ای از این خصوصیات را می بینید. همین پنجره های مقادیر متناظر 
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 60شکل 

ود. شما وقتی یک خصوصیت را انتخاب می کنید، در سمت راست صفحه توضیح مختصری از آن خصوصیت نمایش داده می ش

( hw.accelermeterو  hw.ramSizeرا تغییر دهید. خصوصیت سخت افزاری )مانند  AVDمی توانید خصوصیات سخت افزار و 

صفحه، مقدار  اندازه ،شامل های سخت افزاریویژگی های فیزیکی و ظاهری دستگاه شبیه سازی را تشریح می کنند. ویژگی 

به عملکرد  ، خصویات مربوطAVDو وجود یا عدم وجود شتاب سنج در سیستم را می شود. خصوصیات  حافظه اصلی در دسترس

AVD  را هنگام اجرا شامل می شود. به عنوان مثال، خصوصیاتAVD گرافیک سیستم  می توانند مقدار مورد استفاده از کارت

 برای تفسیر استفاده می شوند را مشخص کنند.  AVDتوسعه دهنده را که توسط 

 د خصوصیات را تغییر دهید:با استفاده از دستورالعمل ها مطرح شده در پایین می توانن

 ن مربع به معنای برای تغییر یک مقدار بولین)صحیح/غلط( روی مربع جلو آن می توانید کلیک کنید. وجود تیک در ای

 صحیح و عدم وجود آن به معنای نادرست است.

 

 61شکل 
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 ش روبه پایین کلیک کرده و مقدار جدید را ، در سمت راست خصوصیت برروی فل1برای تغییر یک خصوصیت شمارشی

 برای آن انتخاب کنید.

 

 62شکل 

 ر ستون مقدار، یک برای تغییر مقدار رشته ای یا عدد صحیح، برروی تنظیمات هر کدام از آنها دوبار کلیک کرده و د

 مقدار جدید برای آنها وارد کنید.

 

 63شکل 

 ست.با توضیح مربوط به آنها آمده ا Device Editو  New Deviceدر جدول زیر هرکدام از خصوصیات موجود در پنجره 

 1جدول 

 گزینه ها توضیح خصوصیت

abi.type 

 به طور X86گزینه  نوع رابط کاربر باینری را مشخص می کند.

ستفاده ا IA-32یا  X86کلی این دستور العمل برای اشاره به 

به  X86ی بیت 64برای تنظیم دستورالعمل  X86-64می شود. 

جموعه مبرای   Armeabi-v7a گزینه کار می رود.

گزینه  است. ARM v7-aبا پسوند  ARMهای دستورالعمل

arm64-v8a  برای مجموعه دستورالعمل هایARM ی است

 پشتیبانی می کند.  AAch64که از 

x86, x86_64, armeabi-v7a, 
arm64-v8a 

Disk.cachePartition 

 2تشخیص می دهد که دستگاه شبیه ساز از پارتیشن نهان

استفاده می کند یا خیر. پارتیشن نهان که در ابتدا خالی است، 

یابی مولفه ها و احزا اپلیکیشن و داده هایی که اغلب مورد دست

باشد،  noقرار می گیرند را ذخیره می کند. اگر این گزینه 

 

                                                           
 با انواع داده ها و کاربردهای آنها در فصول بعد مفصل آشنا خواهید شد. 1
2 Cache 
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شبیه ساز از پارتیشن نهان استفاده نمی کند، در این حالت 

 نادیده گرفته می شود. disk.cacheمقدار تنظیم شده برای 

Disk.cachePartition.path 

فایل پارتیشن نهان را در سیستم توسعه دهنده مشخص می 

ی کند. شبیه ساز از این فایل برای پارتیشن نهان استفاده م

 کند. یک مسیر مطلق یا مسیر نسبی برای داده های شبیه ساز

قت وارد کنید. اگر آن را تنظیم نکنید، شبیه ساز یک فایل مو

 ایجاد می کند.را در سیستم توسعه دهنده  cache.imgبا نام 

اگر  اگر فایل وجود نداشته باشد، یک فایل خالی ایجاد می شود.

 noبرروی مقدار  disk.cachePartitionمقدار گزینه 

 تنظیم شده باشد این گزینه نادیده گرفته می شود.

 

Disk.dataPartition.size 

اندازه پارتیشن داده های کاربر را بر حسب بایت مشخص می 

اندازه مشخص مقدار به صورت عدد صحیح باشد،  کند. اگر این

 شده برحسب بایت خواهد بود. همچنین شما می توانید اندازه

موردنظر را برحسب کیلوبایت، مگابایت و حتی گیگابایت به 

مشخص می شوند. حداقل   Gو  K ،Mترتیب با عالئم اختصاری 

می  1023Gو حداکثر اندازه  9Mمقدار برای این خصوصیت 

 .باشد

 

disk.ramdisk.path 

( را مشخص می کند. تصویر ramdiskمسیر پارتیشن بوت )

ramdisk  یم نمونه تصویر سیستم که توسط هسته سیستم

معموال  randiskتصویر . 1در تصویر سیستم بازگذاری می شود

 های اولیه می شود. 2شامل زمان بوت شدن باینری و اسکریپت

فرض فایلی با به صورت پیشاگر این گزینه را مشخص نکنید، 

در پوشه مربوط به شبیه ساز در سیستم  ramdisk.imgنام 

 ایجاد می شود.

 

disk.snapStorage.path 

ایست که  3مسیری برای فایل های ذخیره شده تصاویر لحظه

همه تصاویر لحظه ای را ذخیره می کند. همه تصاویر لحظه ای 

در طول اجرا در این فایل ذخیره می شوند. تنها تصاویر لحظه 

ای که در این فایل قرار گرفته اند در طول اجرای شبیه ساز 

قابل بازیابی هستند. اگر این گزینه را تنظیم نکنید به طور 

پوشه داده های شبیه ساز در  snapshots.imgفرض پیش

 ساخته می شود. 

 

disk.systemPartition.initPath 

مسیری است که در آن تنها یک کپی فقط خواندنی از فایل 

 مربوط به تصویر سیستم وجود دارد. به طور خاص، این مؤلفه

 APIشامل کتابخانه ها و داده های سیستم متناظر با سطح 

فایل   فرضاست. اگر این مسیر را مشخص نکنید، به طور پیش

system.img .در پوشه سیستم شبیه ساز قرار می گیرد 

 

disk.systemPartion.path 

مسیر از تصویر خواندنی/نوشتنی پارتیشن سیستم است. اگر 

از محتوای  این مسیر مقداردهی نشده باشد، یک فایل موقتی

ایجاد و  ، disk.systemPartition.initPathفایلی که در 

 مقداردهی اولیه می شود. 

 

                                                           
 سیستم عامل رجوع کنید.برای بحث های تکمیلی می توانید به مباحث مربوط به  1
 قطعه کدهای مربوط به برنامه 2
را قادر می سازد تا وضعیت سیستم را در هر لحظه در اختیار داشته باشد و در صورت امکان آن را وضعیت گذشته بازیابی  AVDمنظور از تصاویر لحظه ای امکانی است که یک  3

 کند.
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disk.systemPartition.size 

اندازه مناسب برای پارتیشن سیستم برحسب بایت است. اگر 

اشد باندازه تصویر پارتیشن سیستم واقعی از این مقدار بزرگتر 

 این مقدار نادیده گرفته می شود. به عبارت دیگر این فیلد

 حداکثر مقداری را نشان می دهد که فایل پارتیشن سیستم می

یح باشد، برحسب تواند رشد کند. اگر این مقدار یک عدد صح

ت و بایت خواهد بود. اگر بخواهی از مقادیر کیلوبایت، مگابای

پس  Gو  K ،Mگیگابایت استفاده کنید باید به ترتیب از عالئم 

دار از عدد نوشته شده بهره ببرید. حداقل اندازه برای این مق

9M  1023و حداکثرG .می باشد 

 

hw.axxelerometer 

ل حسگر شتاب سنج هست یا مشخص می کند شبیه ساز شام

خیر. شتاب سنج به دستگاه کمک می کند چرخش را که برای 

چرخش اتوماتیک صفحه مورداستفاده قرار می گیرد تشخیص 

دهد. شتاب سنج، شتاب دستگاه را از طریق سه محور حسگر 

 اندازه گیری می کند. 

 

hw.audioInput خیر. مشخص می کند شبیه ساز می تواند صدا ضبط کند یا Yes,no 
hw.audioOutput مشخص می کند شبیه ساز می تواند صدا پخش کند یا خیر Yes,no 

hw.battery 
مشخص می کند دستگاه شبیه سازی شده روی باطری اجرا 

 شود یا خیر.
Yes,no 

hw.camera .مشخص می کند شبیه ساز دارای دوربین هست یا نه Yes,no 

hw.camera.back 

اگر از دستگاه وبکم  را پیکربندی می کند. 1دوربین عقب

سیستم کامپیوتر برای شبیه سازی دوربین عقب دستگاه شبیه 

 webcamnساز استفاده کنید، باید مثدار این فیلد را روی 

شماره وبکم مورداستفاده است. اگر تنها بک  nقرار دهید که 

را باید انتخاب  webcam0وب کم در سیستم شما وجود دارد 

د. اگر این فیلد را برای شبیه ساز استفاده کنید، شبیه ساز کنی

دوربین را در نرم افزار شبیه سازی می کند. برای غیرفعال کردن 

قرار دهید. اگر می  noneدوربین عقب مقدار این فیلد را روی 

خواهید از دوربین عقب استفاده کنید باید مطمئن شوید فیلد 

hw.camera .فعال است 

 

hw.camera.front 

رای دوربین جلو را پیکربندی می کند. اگر از وبکم کامپیوتر ب

ا با رشبیه سازی دوربین جلو استفاده می کنید، باید این مقدار 

webcamn  مشخص کنید. کهn  شماره وبکم انتخاب شده را

نمایش می دهد. اگر تنها یک وبکم روی سیستم شما موجود 

ا انتخاب کنید. در این حالت ر webcam0است باید گرینه 

یلد نیز اگر می خواهید از دوربین استفاده کنید مطمئن شوید ف

hw.camera .فعال است 

 

hw.camera.maxHorizontalPixel 
ب حداکثر وضوح افقی را برای دوربین دستگاه شبیه ساز بر حس

 پیکسل مشخص می کند. 
 

hw.camera.maxVerticalPixel 
را برای دوربین دستگاه شبیه ساز بر  حداکثر وضوح عمودی

 حسب پیکسل مشخص می کند.
 

hw.cpu.arch 

را برای شبیه ساز توسط دستگاه مجازی است.  CPUمعماری 

اینتل برای افزایش سرعت سخت افزاری  HAXMاگر از 

بیتی انتخاب  32را برای پردازنده های  X86استفاده کنید، 

x86, x86_64, arm, arm64 

                                                           
 توسط کاربر از او دور است که معموال در جهت مخالف جهت صفحه نمایش قرار دارد. منظور دوربینی است که هنگام استفاده از گوشی  1
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 HAXM 64را برای دستگاه شتابدهنده  X86-64کنید. گزینه 

بیتی انتخاب کنید. البته باید مطمئن شوید که تصویر سیستم 

نصب شده است. برای  SDK Managerدر  X86متناظر با 

. به Intel X86 Atom-64یا  Intel x86 Atomنمونه، 

 Atomخاطر داشته باشید که دستگاه های مجازی مبتنی بر 

اجرا می شوند چرا که  X86بسیار کندتر از دستگاه مبتنی بر 

 در دسترس نیستند.  ARMافزایش دهنده های سرعت برای 

hw.cpu.model 

ریحا این مقدار معموال غیرفعال یا خاموش است. اگر این فیلد ص

 خواهد بود. hw.cpu.archتنظیم نشود، مثدار مشتق شده از 

را این حال می توان آن را به یک رشته خاص از شبیه ساز ب با

 استفاده های تجربی تنظیم کرد. 

 

hw.dpad 

ی کلیدهای جهت مشخص می کند که آیا شبیه ساز از صفحه

 نما استفاده می کند یا خیر. صفحه کلیدهای جهت نما معموال

 شامل چهار کلید است که جهت ها را کنترل می کند. 

yes,no 

hw.gps 
 1GPSمشخص می کند که دستگاه شبیه ساز دریافت کننده 

 دارد یا خیر.
yes,no 

hw.gpu.enabled 

تشخیص می دهد که آیا دستگاه شبیه ساز از شبیه سازی 

GPU 2  پشتیبانی می کند یا خیر. وقتی فعال باشد، شبیه ساز

GPU  ازOpen Gl3  4در محیط های تعبیه شده برای رندر 

این کردن گرافیک های دوبعدی و سه بعدی استفاده می کند. 

 وابسته است. hw.gpu.modeگزینه به گزینه 

yes,no 

hw.gpu.mode 

را در شبیه ساز  GPUچگونگی پیاده سازی شبیه سازی 

 شبیه ساز انتخاب شده باشد، autoمشخص می کند. اگر 

براساس سخت افزار و نرم افزاری که برروی سیستم نصب شده 

را  host، نحوه افزایش سرعت را انتخاب می کند. اگر است

انتخاب می کند، شبیه ساز از پردازنده گرافیک کامپیوتری 

برای هرچه سرعتر کردن رندرینگ استفاده    5توسعه دهنده

نباشد و سیستم شما با شبیه ساز سازگار  GPUمی کند. اگر 

به جای  angleاز ویندوز استفاده می کنید، می توانید از گزینه 

host  استفاده کنید. حالتangle  ازDirectX  برای پیاده

را انتخاب  mesaاستفاده می کند. اگر  hostسازی شبیه به 

برای رندر  mesa 3Dکنید، شبیه ساز از کتابخانه نرم افزاری  

گزینه را زمانی که با پردازنده گرافیکی استفاده می کند.این 

گرافیکی سیستمتان مشکل دارید انتخاب کنید. از حالت 

swiftshader  می توان برای رندر گرافیکی استفاده کرد به

خود سیستم کمتر است.  GPUنحوی که کارایی آن کمی از 

یک گزینه منسوخ شده است که باعث رندر نیز  offگزینه 

می شود، بنابراین استفاده از آن نادرست در بعضی از بخش ها 

 توصیه نمی شود. 

auto, host, mesa, angle, swiftshader, off 

                                                           
1 Global Position Systemسیستم موقعیت یاب جهانی : 
2 Graphical processing Unitواحد پردازش گرافیکی : 
 برای آشنایی به منابع مربوطه مراجعه کنید. 3
 دگردمی شامل را نمایش صفحه روی بر هاآن ایرایانه، و سپس، ارائه های محاسباتیمدل فرایند تولید ماشینی تصاویر بر پایه 4
 است که کار توسعه اپلیکیشن برروی آن صورت می گیرد. منظور سیستمی 5
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hw.gsmModem 
مشخص می کند که دستگاه شبیه ساز شامل مودمی است که 

 پشتیبانی می کند. GSM 1از 
yes,no 

hw.initialOrientation 

ا مقدار اولیه جهت صفحه دستگاه)عمودی یا افقی( شبیه ساز ر

تعیین می کند. در حالت عمودی)ایستاده( طول صفحه نمایش 

بلندتر از عرض آن است. در حالت افقی، صفحه عریض تر است 

و جای طول و عرض صفحه نسبت به حالت قبل عوض می 

را وقتی که شبیه ساز اجرا شود می توانید جهت نمایش شود. 

ه عوض کنید البته اگر هر دو حالت ایستاده و افقی در دستگا

 شبیه ساز پشتیبانی شود. 

portrait,landscape 

hw.keyboard 
 qwertyتشخیص می دهد دستگاه شبیه ساز از صفحه کلید 

 پشتیبانی می کند یا خیر. 2
yes,no 

hw.keyboard.charmap 

فرض طور پیشنام نقشه کاراکترهای سخت افزاری است. به 

باشد مگر این که خودتان آن را  qwerty2این گزینه باید 

سته هتغییر داده باشید. در زمان باال آمدن سیستم این نام به 

 فرستاده می شود. اگر از نام نامعتبری استفاده کنید قادر

 نخوایید بود از دستگاه مجازی استفاده کنید. 

 

hw.keyboard.lid 

این ویژکی تشخیص اگر پشتیبانی از صفحه کلید فعال باشد، 

ه می دهد می توان آن را پنهان و نمایان کرد یا خیر. چنانچ

داشته باشد این  falseمقدار  hw.keyboardویژگی 

 خصویت نیز نادیده گرفته می شود. الزم به ذکر است اگر از

API  فرض اینبه باال استفاده کنید مقدار پیش 12سطح 

 خواهد بود.  falseخصوصیت در شبیه ساز 

yes,no 

hw.lcd.backlight 
تعیین می کند که نور پس زمینه صفحه نمایش توسط دستگاه 

 شبیه ساز، شبیه سازی شود یا خیر. 
yes,no 

hw.lcd.density 

 شبیه ساز را نمایش میدهد. اندازه تراکم LCDتراکم نمایش 

واحد پیکسلی مجازی است.  dpاست.  dpوابسته به پیکسل یا 

 dpتنظیم کنیم، هر  16dpوقتی که این گزینه را روی 

قدار مترادف با یک پیکسل است. اندروید در زمان اجرا از این م

برای انتخاب و مقیاس منابع برای رندر کردن صحیح نمایش 

 استفاده می کند.

120, 160, 240, 213, 320 

hw.lcd.depth 

شبیه ساز را مسخص می کند.  framebufferعمق رنگ 

داری می را نگه LCDهای مربوط به نمایش bitmapفریم بافر 

مربع های کوچک موجود در صفحه نمایش  Bitmapکند. 

رنگ( یا  65536بیتی )16است. این خصوصیت می تواند 

باشد. انتخاب مقدار  (رنگ و شفافیت  16777216بیتی )32

بیتی برای این خصوصیت اگرچه می تواند شبیه ساز را  32

 کمی کند، کند اما دقت نمایش رنگ ها را بهتر خواهد کرد. 

16,32 

hw.lcd.height 
تعداد پیکسل هایی که بعد عمودی صفحه نمایش شبیه ساز را 

 می سازند، مشخص می کند.
 

hw.lcd.width 
بعد افقی صفحه نمایش شبیه ساز را  تعداد پیکسل هایی که

 می سازند، مشخص می کند.
 

hw.mainKeys 
تعیین می کند که شبیه ساز دکمه سخت افزار بازگشت به 

عقب و جلو داشته باشد یا خیر. می توانید مقدار این ویژگی را 
yes,no 

                                                           
 سیستم جهانی برای ارتباطات تلفن همراه. به متون مربوطه برای توضیحات بیشتر مراجعه نمائید. 1
 صفحه کلید با چیدمان امروزی را می گویند. این نام از شش حرف اول در ردیف اول صفحه کلید گرفته شده است. 2
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yes  .قرار دهید اگر دکمه ها تنها در نرم افزار پیاده سازی شوند

تنظیم شده باشد، دکمه های  yesروی  hw.mainKeysاگر 

ناوبری)عقب و جلو( را در صفحه نمایش نخواهد داد، اما شما 

مس توانید در کنار شبیه ساز این دکمه ها را پیدا کرده وفشار 

 .1دهید

hw.ramSize 

( را برای دستگاه شبیه ساز برحسب ramمقدار حافظه اصلی)

فرض این خصوصیت از مگابایت مشخص می کند. مقدار پیش

به دست می آید. افزایش اندازه  2اندازه صفحه یا نسخه پوسته

این خصوصیت می تواند باعث افزایش سرعت عملکرد شبیه 

ساز شود، اما در عوض هزینه تقاضای منابع بیشتر برای سیستم 

 توسعه دهنده باال می رود.

 

hw.screen 

شخص می کند. نوع صفحه نمایش را برای دستگاه شبیه ساز م

 دو لمس شدن صفحه توسط یک صفحه چند لمسی می تواند

 یا چند انگشت را همزمان توسط رابط لمسی تشخیص دهد.

یک صفحه لمسی تنها می تواند لمس صفحه توسط یک انگشت 

را تشخیص دهد. صفحه فاقد لمس هیچ رویداد لمسی را نمی 

 تواند تشخیص دهد.

touch, multi-touch, no-touch 

hw.sdCard 

 SDتعیین می کند که دستگاه شبیه ساز از کارت های حافظه 

ر مجازی قابل گذاشتن و برداشتن پشتیبانی می کند یا خیر. د

تر شبیه ساز این قابلیت با استفاده از فایل هایی در کامپیو

 توسعه دهنده اتفاق می افتد. 

yes,no 

sdcard.size 

مجازی را که مکان آن در قسمت  SDاندازه کارت حافظه 

hw.sdCard.path  مشخص شده است را برحسب بایت

 تعیین می کند. اگر مقدار صحیحی را برای این خصوصیت وارد

کنیم، این مقدار برحسب بایت محاسبه می شود. اما چنانچه 

بخواهیم از واحدهای بزرگتری مانند کیلوبایت، مگابایت و 

ر از نوشتن مقدار عددی مورد نظ گیگابایت استفاده کنیم، پس

نها را برای هر کدام از آ Gو یا  K ،Mبه ترتیب یکی از حروف 

ن به کار خواهیم برد. توجه کنید حداقل مقدار مجاز برای ای

 می باشد. 1023Gو حداکثر  9Mخصوصیت 

 

hw.sdCard.path 

در سیستم  SDنام و مسیر فایل را برای تفکیک کارت حافظه 

ه مشخص می کند. برای مثال، توسعه دهند

C:\sd\sdcard.img  مسیری است که مشخص می کند

 اطالعات مربوط به کارت حافظه در اینجا ذخیره خواهد شد. 

 

hw.sensors.magnetic_field 

تعیین می کند که دستگاه شبیه ساز، حسگر میدان مغناطیسی 

ج دارد یا خیر. حسگر میدان مغناطیسی که با نام مغناطیس سن

نیز شناخته می شود ، میدان های مغناطیسی محیطی اطراف 

ن دستگاه را در سه محور گزارش می کند. این امکان، اپلیکیش

تفاده ن قطب نما اسها را قادر می کند تا بتوانند از آن به عنوا

این  کنند. برای مثال، اپلیکیشن های مکان یابی با استفاده از

 حسگر مسیر حرکتی کاربر را تشخیص می دهند. 

yes,no 

hw.sensors.orientaion 
مقادیر حسگر جهت یابی را برای دستگاه فراهم می کند. حسگر 

، xجهت یابی درجه بندی چرخش دستگاه را در هر سه محور 
yes,no 

                                                           
 جهت درک بهتر کارکرد این خصوصیت بهتر است هر دو حالت آن را امتحان کنید تا نحوه کار آن را بهتر درک کنید.  1
 رابط هسته سیستم عامل است. 2

file:///C:/Users/Shariati/AppData/Roaming/Microsoft/Word/shariatiid@yahoo.com


 مدرس: سعید شریعتی shariatiid@yahoo.comارتباط با مولف :  @Fagocompتلگرام :  کانال

61 

 

 برنامه نویسی اندروید

y  وz  اندازه گیری می کند. الزم به ذکر است این حسگر در

API  است وجود ندارد.  2.2که مربوط به اندروید  8سطح 

hw.sensors.proximity 

تعیین می کند که دستگاه شبیه ساز حسگر نزدیکی)مجاورت( 

دارد یا خیر. این حسگر نزدیکی یک شی نسبت به صفحه 

می گیرد. این حسگر معموال برای نمایش دستگاه را اندازه 

که گوشی در گوش یک نفر قرار دارد یا خیر تشخیص این

 استفاده می شود. 

yes,no 

hw.srnsors.temperature 

د. تعیین می کند که دستگاه شبیه ساز حسگر دما دارد یا ندار

این حسگر دما را برحسب دجه سلسیوس )سانتی گراد( اندازه 

 گیری می کند. 

yes,no 

hw.touchScreen 

 تعیین می کند که دستگاه شبیه ساز از صفحه لمسی پشتیبانی

صفحه لمسی برای دستکاری اشیاء موجود در می کند یا خیر. 

 صفحه استفاده می شود.

yes,no 

hw.trackBall 

 Trackballتشخیص می دهد که دستگاه شبیه ساز از 

ی دستگیره توپ trackballپشتیبانی می کند یا خیر. منظور از 

 . شکل است که مکان نما را برروی اشیا موردنظر قرار می دهد

yes,no 

hw.useext4 

 ext4تعیین می کند که دستگاه شبیه ساز از سیستم فایل 

مربوط به سیستم عامل لینوکس پشتیبانی کند یا خیر. چون 

 این نوع به صورت اتوماتیک تشخیص داده می شود، این گزینه

 و نادیده گرفته خواهد شد.منسوخ شده 

no 

kernel.newDeviceNaming 

تعیین می کند که هسته نیاز به طرح نامگذاری دستگاه جدید 

. این ویژگی معموال برای هسته های لینوکس 1دارد یا خیر

اگر گزینه و بعد از آن مورد استفاده قرار می گیرد.  3.10

autodetect  اتوماتیک را انتخاب کنید، شبیه ساز به صورت

تشخیص می دهد که آیا هسته نیاز به طرح نامگذاری جدید 

 دارد یا خیر.

autodetect,yes,no 

kernel.parameters 
رشته پارامترهای بوت هسته لینوکس را مشخص می کند. به 

 فرض، خالی است.طور پیش
 

kernel.path 

را مشخص می کند. اگر این خصوصیت  2مسیر هسته لینوکس

 برای ، به پوشه سیستمی شخودتنظیم نشده باشد، شبیه ساز

 نگاه می کند.  ranchu 3هسته  یافتن

 

kernel.supportsYaffs2 

پشتیبانی  42YAFFSتعیین می کند که هسته از پارتیشن های 

می کند یا خیر. معموال این پارتیشن ها در هسته لینوکس های 

قرار  autodetectوجود داشت. اگر برروی  3.10قبل از 

داشته باشد شبیه ساز به طور اتوماتیک بررسی می کند که 

 را  بارگذاری کند یا نه.  YAFFS2هسته می تواند سیستم فایل 

autodetect,yes,no 

skin.name 

نامی برای پوسته شبیه ساز اندروید است. یک پوسته مجموعه 

ای است از فایل ها که عناصر کنترلی و بصری)دیدنی(  نمایش 

شبیه ساز را تعریف می کند. یک پوسته، اندازه صفحه، دکمه 

 

                                                           
 برای آشنایی با هسته و طرح نامگذاری دستگاه جدید می توانید به متون مربوط به سیستم عامل مراجعه کنید. 1
 س سیستم عامل اندروید سیستم عاملی با نام لینوکس می باشد.همانطور که می دانید اسا 2
 مختصرا درباره این واژه می توان گفت به شما اجازه اجرای یک نسخه حداقلی از اندروید را می دهد. 3
 یک سیستم فایل منبع باز سریع، قوی و مناسب برای سیستم های تعبیه شده است.  4
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ها و طراحی همه چیز را شرح می دهد، ولی تاثیری در عملکرد 

 اپلیکیشن شما ندارد. 

skin.path 

را برای پوشه ای که فایل های پوسته شبیه ساز در  مسیری

های جا قرار دارد مشخص می کند. این پوشه شامل فایلآن

و فایل های تصاویر برای نمایش  hardware.iniطرح بندی 

 عناصر پوسته است.

 

skin.dynamic 

 تعیین می کند که پوسته پویا و دینامیک هست یا نه. پوسته

ای هشبیه ساز دینامیک است اگر شبیه ساز پوسته را با اندازه 

معلوم گرفته شده که براساس عرض و ارتفاع مشخص شده اند 

 بسازد. 

no 
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 عیب یابی شبیه ساز اندروید

کنید را مورد  در این قسمت رایج ترین خطاها و موضوعاتی که هنگام پیکربندی و اجرای شبیه ساز اندروید با آن برخورد می

ما را در مشکالتی بررسی قرار می دهیم. به عالوه، راه حل های مربوط به این خطاها را در سناریوهای مختلف بررسی کرده تا ش

 . ست با آن مواجه شوید یارکنیماکه هنگام کار با شبیه ساز ممکن 

ین خطاها و راه حل بعضی از خطاها ممکن است زمانی که قصد اجرای برنامیتان را در شبیه ساز دارید، نمایش داده شوند. رایجتر

 آنها که در این مواقع ممکن است با آن مواجه شوید به شرح زیر است.

 خطاهای توسعه

( را adb) 2را در شبیه ساز نصب کنید، یا زمانی که قصد اجرای پل اشکال زدای اندروید APK 1اگر هنگامی که می خواهید فایل 

برای بررسی  می تواند به شبیه ساز شما متصل شود یا خیر. Android SDKدارید خطایی را مشاهده می کنید، باید بررسی کنید که 

 ارتباط شبیه ساز مراحل زیر را بپیمائید:

 اجرا کنید.  Android Device Managerشبیه ساز را از قسمت  -1

 کلیک کنید. واقع در سمت راست آن Startبرای اجرای شبیه ساز کافی است دستگاه مجازی را انتخاب و برروی دکمه یادآوری:

ل نصب شده است بروید. برای مثا در آن adbرا اجرا کرده و از طریق همین برنامه به پوشه ای که  Command Promptبرنامه  -2

( نصب شده فرض نصب استکه مسیر پیش) C:\Program Files (x86)\Android\android-sdkدر مسیر  SDKاگر اندروید 

 C:\Program Files(x86)\Android\android-sdk\platform-tools\adb.exeدر مسیر  adbدر این صورت  باشد،

حوه انجام این تغییر را در سیستمتان اصالح کنید. ن SDKقرار خواهد داشت. اگر در این قسمت نبود باید مسیر مربوط به اندروید 

 در قسمت های قبل همین فصل شرح داده شد. 

 تایپ کنید.  Command Ptomptرا در  adb devicesدستور  -3

 د، لیست شبیه سازها اضافه شده به آن باید نمایش داده شود.س باشدر دستر SDKاگر شبیه ساز توسط اندروید  -4

 

 64شکل 

                                                           
 ویدپسوند فایل های قابل نصب در اندر 1
می باشد. این برنامه هم در شبیه سازها و هم در  Android SDKیک برنامه مشتری/خدمتگذار است که در توسعه اپلیکیشن های اندرویدی مورداستفاده قرار گرفته و بخشی از  2

 دستگاه های واقعی اندرویدی نصب می شود. 
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را مبنی بر لیست شبیه سازهای نصب شده در سیستمتان مشاهده نکردید  64شکلی مانند شکل  4اگر با اجرای دستور گام  -5

. سپس 1موجود در لیست را تائید کنید های به روزرسانی یرا اجرا کرده، و همه roid SDK ManagerAnd  یا این لیست خالی بود،

 مجددا تالش کنید تا شبیه ساز را اجرا نمائید. 

ه اندازی روبرو شدید، شبیه ساز خود را مجددا را An MMIO access error has occurredاگر در هنگام اجرای شبیه ساز با پیغام 

 کنید. 

 Google Playهای  مفقود شدن سرویس

ممکن است با  ،نصب نشده باشد Google Playچه دستگاه مجازیتان در شبیه ساز اجرا می شود اما سرویس ها یا فروشگاه چنان

این شرایط اغلب زمانی پیش می آید که شما دستگاه مجازی را بدون بسته های مربوط به آنها ایجاد کرده  مشکالتی مواجه شوید.

 ، باید مطمئن باشید حداقل یکی از گزینه های زیر را انتخاب کرده باشید:2یک دستگاه مجازی ایجاد می کنید باشید. وقتی که

 Google APIs که شامل سرویس های :Google Play .در دستگاه مجازی است 

 Google Play Store که شامل فروشگاه :Google Play  .در دستگاه مجازی است 

 هست. Google Playبرای مثال دستگاه مجازی موجود در شکل زیر شامل سرویس ها و همچنین فروشگاه 

 

 65شکل 

و  Pixel ،Pixel 2 ،Nexus 5( تنها برای بعضی دستگاه ها مانند Google Play Storeبه یاد داشته باشید که گزینه فروشگاه گوگل )

Nexus 5X بنابراین قابل مشاهده است.  در دسترس و 

                                                           
 خود را اجرا نمائید.  vpnبه باد داشته باشید قبل از انجام این کار فیلترشکن یا  1
 در قسمت های قبل نحوه ایجاد دستگاه مجازی شرح داده شد. 2
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 مسائل کارایی و عملکرد

 این گونه مسائل معموال به یکی از دالیل زیر اتفاق می افتند:

  دهنده اجرا شده است.سخت افزار شتابشبیه ساز بدون 

  دستگاه مجازی اجرا شده در شبیه ساز از سیستم مبتنی برX86  .استفاده نمی کند 

 ت مجزا با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم. حال این دو مورد را به صور

 دهنده سخت افزاری فعال نیستشتاب

همراه با اندروید، یک کادر  شروع به کار دستگاه مجازی در مدیر دستگاه هاهنگام دهنده سخت افزار غیرفعال باشد، اگر شتاب

 را نمایش می دهد. WHPX 1پیغام خطایی مبنی بر تنظیم و پیکربندی نادرست 

 

 66شکل 

 را بررسی کنیم. دیگری با موضوعکمی بعد این مشکل را بررسی خواهیم کرد. اما قبل از آن مبحث مرتبط 

 دهنده فعال است اما شبیه ساز بسیار کند کار می کندشتاب

ستگاه مجازی ( برمی گردد. وقتی که یک دAVDدر دستگاه مجازیتان) X86دلیل این مسئله به عدم استفاده از سیستم مبتنی بر 

 رده اید. را انتخاب ک X86-based system imageرا ایجاد می نمائید، مطمئن شوید که گزینه 

                                                           
1 Windows Hypervisor Platform 

file:///C:/Users/Shariati/AppData/Roaming/Microsoft/Word/shariatiid@yahoo.com


 مدرس: سعید شریعتی shariatiid@yahoo.comارتباط با مولف :  @Fagocompتلگرام :  کانال

66 

 

 برنامه نویسی اندروید

 

 67شکل 

 دهنده سخت افزاریمشکل در شتاب

افزار استفاده کنید، ممکن است در پیکربندی این نرم افزارها  برای افزایش سرعت سخت HAXMیا  Hyper-Vاگر بخواهید از 

د. می توانید بررسی کنید که افزایش نداشته باش 1یا با دیگر نرم افزارهای نصب شده روی سیستم تضاد ،مشکلی وجود داشته باشد

باید بررسی کنید روش های افزایش سرعت توسط شبیه  ،در صورت فعال بودنت سخت افزاری فعال هستند. دهنده های سرع

 زیر را بنویسید: اتویندوز دستور Command Promptساز مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر. برای بررسی این موارد در 

emulator\sdk-android\Android\Program Files (x86)\Cd C: 

 دستور زیر را بنویسید: حال ور کلید اینتر را فشار دهید.پس از نوشتن این دست

check.exe accel-Emulator 

 WHPXو  HAXMپس از تایپ دستور باال و فشردن کلید اینتر شکلی مشابه زیر به شما نمایش داده می شود که مشخص می کند 

 WHPXنصب نیست اما  HAXMسیستم این در سیستم شما در چه وضعیتی هستند. همان طور که در شکل زیر می بینید در 

 نصب شده است. 

 

 68شکل 

                                                           
کی از منابع توسط نرم افزاری در حال منظور از تضاد نرم افزارها مختصرا این که چون نرم افزارها از منابع سیستم برای انجام وظایف خود استفاده می کنند گاها پیش می آید ی 1

 استفاده باشد، حال اگر نرم افزار دیگری قصد استفاده از آن را داشته باشد قادر نخواهد بود. 
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 C:\Program Filesفرض آن یعنی مسیر نصب پیش Android SDKدر دستورات باال فرض کردیم که مسیر نصب 

(x86)\Android\android-sdk  باید در دستورات  شما مسیر دیگری را هنگام نصب انتخاب کرده باشید،ه اگر کباشد. بدیهی است می

 را قرار دهید.  Android SDKذکر شده مکان نصب 

 افزایش دهنده سرعت سخت افزاری در دسترس نیست

 Command Promptفحه در سیستم شما نصب باشد پیامی مشابه پیام زیر در ص  Hyper-Vدیدید، اگر  68همان طور که در شکل 

 مالحظه خواهید کرد.

.t Windows Hypervisor Platform is availableHAXM in not installed, bu 

 نصب باشد، پیغامی مشابه زیر را مشاهده خواهید کرد: HAXMو اگر 

.HAXM version 6.2.1 (4) is installed and usable 

-emulatorپس از اجرای دستور  Command Promptدهنده سخت افزاری در دسترس نباشد، پیغامی شبیه پیغام زیر در اگر شتاب

check.exe accel :به شما نمایش داده خواهد شد 

.on this machine dis not installeHAXM  

چیزی  Hyper-Vاست و در آن از نصب نبودن  HAXMاگر برایتان سوال پیش آمده که چرا پیغام نمایش داده شده تنها مربوط به 

می گردد، اگر نصب نبود  Hyper-Vا به دنبال ابتد emulator-check.exe ،باید بدانید با اجرای دستور گفته شده در باال ،بیان نشده

 ا صادر می کند.ررا در سیستم موردنظر جستجو می کند و در نهایت اگر این برنامه را نیز نیافت پیغام باال  HAXMپس از آن، 

برنامه ها در قسمت های  را نصب کنید. شرح نصب این HAXMیا  Hyper-Vاگر پیغام باال را دیدید بسته به نوع سیستم خود باید 

 ابتدایی همین فصل به تفصیل بررسی شد و از ذکر مجدد آن خودداری می کنیم.

 تنظیمات نادرست بایاس

-emulator دهنده سخت افزاری را انجام نداده باشید، پس از اجرای دستورمات مربوط به شتابیاگر در بایاس سیستم تنظ

check.exe accel :پیغامی شبیه به پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد 

UEFI\VT feature disabled in BIOS 
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 Virtualization Technologyکرده و از تنظیمات بایاس گزینه های  1برای درست کردن این مشکل، سیستم خود را راه اندازی مجدد

ها ائید. البته بسته به شرکت سازنده مادربرد ممکن است این نامرا فعال نم Hardware Enforced Data Execution Preventionو 

 متفاوت باشد، با این حال با کمی جستجو در بایاس آن را خواهید یافت.

به طور ت افزاری دهنده سخشتاب ید باو بایاس به درستی تنظیم شده باشد، شبیه ساز با دهنده سخت افزار فعال بودهاگر شتاب

اص که در پایین به ممکن است با توجه به برخی مسائل خ HAXMو  Hyper-Vمشکالت مربوط به اجرا گردد. با این حال،  صحیح

 آنها پرداخته ایم همچنان پابرجا باشند. 

 Hyper-Vمشکالت مربوط به 

است  تند، اما ممکنفعال هسبه نظر  WHPXو هم  Hyper-Vهم  Turn Windows features on or offبرخی مواقع، در صفحه  

Hyper-V  به درستی فعال نباشد. برای بررسی این که آیاHyper-V   باید مراحل زیر را دنبال خیرا است یشده فعال به درستی ،

 کنید:

 را تایپ کنید. powershellدر کادر جستجوی ویندوز کلمه  -1

 د.را انتخاب کنی Run as administratorکلیک راست کنید و سپس گزینه  Windows PowerShellبرروی  -2

 دستور زیر را واردکنید: powershellدر کنسول  -3

 nlineO–All -V-Hyper-icrosoftFeatureName M–indowsOptionalFeature W-Get 

 غیرفعال است.  Hyper-V نشان می دهد فیلد وضعیت که ،می شود نشان داده 69 شکلفعال نباشد، پیغامی مانند  Hyper-Vاگر 

 

 69شکل 

فعال است یا غیرفعال؛ برای این  Windows Hypervisor Platformدر چه وضعیتی است، یعنی  WHPXحال باید بررسی کنیم  -4

 عبارت زیر را وارد کنید: Powershellکار در 

                                                           
1 Reboot 
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 Online–All -V-Hyper-FeatureName Microsoft–WindowsOptionalFeature -Get 

Online– ureName HypervisorPlatformtFea–WindowsOptionalFeature -Get 

، در Enabledمشخص شده است. اگر فعال باشد کلمه  Stateدر قسمت  Hypervisor Platformبا اجرای این دستور نیز وضعیت 

 نوشته شده است.  Disabledکلمه  (70مانند شکل )غیر اینصورت 

 

 70شکل 

بنویسید. توجه کنید دستور  poweshellبرای فعال کردن آنها دستورات زیر را در  ،در وضعیت غیرفعال بودند اگر این برنامه ها

است. چنان چه وضعیت آنها در شکل  HypervisorPlatformو دستور دوم برای فعال کردن  Hyper-Vاول مربوط به فعال کردن 

 فعال نشان داده شود نیازی به نوشتن و اجرای این دستورات نخواهید داشت.  70و  69های 

All–V -Hyper-FeatureName Microsoft–Online  –WindowsOptionalFeature -Enable 

All–rm FeatureName HypervisorPlatfo–Online  –WindowsOptionalFeature -Enable 

 سیستم خود را راه اندازی مجدد کنید.  که دستورات اجرا شدند،بعد از این

 HAXMمشکالت مربوط به 

تضاد با تکنولوژی های مجازی سازی دیگر، تنظیمات نادرست یا منسوخ شدن غالبا به یکی از دالیل،  HAXMمشکالت مربوط به 

 درایور آن است. 

 نیست در حال اجرا HAXMمربوط به  فرایند

ویندوز بررسی کنید که فرایند آن در حال  Command Promptنصب شده است، می توانید با نوشتن دستور زیر در  HAXMاگر 

 اجراست یا نه:

sc query intelhaxm 

درج شده  RUNNINGببینید که روبروی فیلد وضعیت آن عبارت  71در حال اجرا باشد باید خروجی شبیه به شکل HAXMاگر 

 باشد.
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 71شکل 

نصب نیست  HAXM( به معنای این است که قرار داشت STOPPEDبه جای آن کلمه  اگر روبروی فیلد وضعیت این کلمه را ندیدید)

 یا اگر نصب است به صورت نادرستی پیکربندی شده است. باید آن را دوباره نصب کنید. 

 HAXMتضادها و تداخل های مجازی سازی 

HAXM  می تواند با سایر تکنولوژی های مجازی سازی مانندHyper-V ،Windows Device Guard ویروس رهای آنتیو برخی نرم افزا

 تداخل داشته باشد. 

 Hyper-V : با  2018قبل از به روزرسانی آوریل  10اگر از نسخه ویندوزHyper-V  ستفاده می کنید، باید افعالHyper-V 

استفاده کنید  نار همکدر  استفاده کنید. شما همزمان نمی توانید از این دو نرم افزار HAXMرا غیرفعال کنید تا بتوانید از 

 ه است. شرح داده شد Hyper-Vنحوه غیرفعال کردن  بعد. کمی انتخاب کنیدو تنها باید یکی از آنها را 

 1Device Guard: Device Guard کردن  می تواند از غیرفعالV-Hyper  در سیستم های ویندوزی جلوگیری کند، به عبارتی

 د. را در برخی از مواقع نخواهد دا Hyper-Vاین برنامه به شما اجازه غیرفعال کردن 

 ویروسی مانند اگر در سیستم شما نرم افزار آنتیویروس: نرم افزار آنتیAvast  ز مجازی سازی ادر حال اجرا باشد که

کامل حذف نمائید،  ویروس را به طورتفاده می کند، باید آن را غیرفعال یا از روی سیستم نرم افزار آنتیسخت افزاری اس

 شبیه ساز اندروید را اجرا کنید. سپس سیستم را مجددا راه اندازی نموده و سعی کنید 

 تنظیمات نادرست بایاس

غیرفعال  در بایاس Virtualization Technologyاستفاده کنید بهتر است بدانید چنانچه گزینه  HAXMاگر قرار است در ویندوز از 

ت فعال نبودن این به درستی کار نخواهد کرد؛ بنابراین باید حتما گزینه ذکر شده را در بایاس فعال کنید. در صور HAXMباشد، 

 طا شبیه پیغام زیر مواجه خواهید شد: گزینه در بایاس هنگام شروع به کار شبیه ساز با یک پیغام خ

This computer meets the requirements for HAXM, but Intel Virtualization Technology (VT-x) is not turned on. 

                                                           
 قابلیت تعبیه شده در ویندوز است که از برنامه ها نصب شده محافظت می کند.  1
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 Hyper-Vغیرفعال کردن 

ما فعال است برای شدر سیستم  Hyper-Vاستفاده می کنید و  2018ی با به روزرسانی قبل از آوریل 10 اگر از نسخه ویندوز

 کنید.  HAXMکرده و سپس اقدام به نصب  Rebootباید آن را غیرفعال نموده، سیستم خود را  HAXMاستفاده از 

-Hyperبه روزرسانی شده استفاده می کنید و سیستم شما نیز از  10توجه داشته باشید در صورتی که از نسخه ویندوز یادآوری: 

V غیرفعال کردن  پشتیبانی می کند، نیازی بهHyper-V  و نصبHAXM  نخواهید داشت. این موضوع در قسمت های قبل همین

 فصل شرح داده شده است. 

 را غیرفعال کنید باید مراحل زیر را انجام دهید: Hyper-Vاگر بخواهید 

 Turn Windowsرا تایپ و از گزینه های نشان داده شده گزینه  windows featureگزینه  Startدر کادر جستجوی منوی  -1

features on or off  .را کلیک کنید تا باز شود 

 کادر با کلیک کردن روی آن بردارید.  این را در Hyper-Vتیک گزینه  -2

 

 72شکل 

 راه اندازی کنید. دوباره سیستم خود را  -3
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 در صورت نیاز Device Guardغیرفعال کردن 

ر مراحل برای این کا را غیرفعال کنید. Device Guardجلوگیری می کند، ابتدا باید  Hyper-Vاز غیرفعال کردن  Device Guardاگر 

 زیر را انجام دهید:

 System Informationرا تایپ کرده و از گزینه های نمایش داده شده برروی  System infoعبارت  Startدر کادر جستجوی دکمه  -1

 کلیک کنید. 

روبروی آن کلیک  Findرا تایپ و برروی دکمه   Device Guard Virtualization based securityدر کادر پایین صفحه عبارت  -2

 ید بخشی از عبارت را برای جستجو نیز تایپ کنید.د. البته می تواننید تا عبارت موردنظر را پیدا کنکنید. منتظر بما

 

 73شکل 

 اگر این گزینه در حال اجراست به طریق زیر می توانید آن را غیرفعال کنید:

 را غیرفعال کنید. Hyper-Vابتدا با توجه به مطلب قبل  -1

 کلیک کنید تا صفحه Edit Group policyای نمایش داده شده برروی هرا تایپ کنید. از گزینه  gpeditدر کادر جستجو عبارت  -2

Local Group Policy Editor .باز شود 

رفته  Computer Configuration > Administrative Templates> System > Device Guardدر این صفحه به قسمت   -3

را  Local Group Policy Editorتغییر داده و صفحه  Disabledرا به  Turn On Virtualization Based Securityو وضعیت گزینه 

 ببندید. 
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را  Run as Administratorکلیک راست کنید و گزینه  Command Promptرا تایپ کرده، سپس برروی  cmdدر کادر جستجو عبارت  -4

 انتخاب کنید. 

 بنویسید که وجود نداشته باشد.  Zوجود دارد یک حرف دیگر به جای  :Zچه در سیستم شما درایوی به نام چنان توجه کنید

 د باید پیامی شبیه زیر را مشاهده کنید:نگامی که صفحه بوت ویندوز ظاهر شاستارت کنید. هسیستم خود را ری -5

?Do you want to disable Credential Guard 

اجرا شود. پس از این که ویندوز مجددا باال  Credential Guardبرروی دکمه نشان داده شده کلیک کنید تا دستور غیرفعال کردن 

 غیرفعال شده باشد.  Hyper-Vاطمینان بررسی کنید که جهت   ،آمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mountvol Z: /s 

copy %WINDIR%\System32\SecConfig.efi Z:\EFI\Microsoft\Boot\SecConfig.efi /Y 

bcdedit /create {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} /d "DebugTool" /application osloader 

bcdedit /set {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} path "\EFI\Microsoft\Boot\SecConfig.efi" 

bcdedit /set {bootmgr} bootsequence {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} 

bcdedit /set {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} loadoptions DISABLE-LSA-ISO,DISABLE-VBS 

bcdedit /set {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} device partition=Z: 

mountvol Z: /d 
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 نصب دستگاه برای توسعه

اجرا و اشکال  د واقعی را به سیستم خود متصل نموده و از آن برایدر این قسمت یاد خواهید گرفت چگونه یک دستگاه اندروی

 استفاده کنید.  ،نوشته اید Xamarin.Androidزدایی برنامه هایی که با 

را برروی یک دستگاه  تاکنون، شاید اجرای یک اپلیکشین اندروید را در شبیه ساز دیده باشید، اما اگر بخواهید اپلیکیشن هایتان

 ی)تلفن همراه هوشمند( اجرا کنید چه باید کرد؟ اندروید واقع

ای واقعی اندرویدی اپلیکیشنهایتان را در گوشی ه که می گیریددر این مبحث به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت و در پایان یاد 

ت کرده سپس مفصال حب. ابتدا مختصری در مورد مراحل صانجام دهیداشکال زدایی و اجرا کنید. برای این کار باید مراحل زیر را 

 هر مورد را شرح خواهیم داد. 

 ا طی کنید:باید مراحل زیر ر ،زدایی اپلیکیشنهایتانبرای اتصال یک دستگاه اندرویدی به سیستم برای آزمایش و اشکال

وجود فرض امکان اشکال زدایی برنامه ها در گوشی های اندرویدی به طور پیش: 1فعال کردن اشکال زدایی در دستگاه -1

 ندارد و در صورت نیاز شما باید این قابلیت را فعال کنید.

 داشته باشید. USBممکن است نیاز به نصب راه اندازهای  2در سیستم های ویندوزی:  USBنصب راه اندازهای  -2

سر و کار خواهیم  WiFiو  USBدر آخرین گام با اتصال دستگاه اندرویدی به کامپیوتر از طریق اتصال دستگاه به کامپیوتر:  -3

 داشت.

 حال هر کدام از این سه گام را با جزئیات مورد بررسی قرار می دهیم.

 زدایی در دستگاه اندرویدفعال کردن قابلیت اشکال

باید دستگاه  انجام،ل از اندروید وجود دارد. با این حال، قب هایهای اندرویدی در همه دستگاهزدایی اپلیکیشنامکان تست و اشکال

راحل این کار در ندرویدی را به درستی تنظیم و پیکربندی کنید تا بتوانید از آن جهت تست و اشکال زدایی استفاده کنید. ما

سخه ها را نگوشی های مختلف بسته به نسخه اندرویدی که روی آنها نصب شده است کمی متفاوت است. در این جا تعدادی از 

 گزینه های موردنظر را خواهید یافت.  ،کمی جستجو در دستگاهپوشش دادیم. در مورد سایر نسخه ها با 

                                                           
 ساز است. در این کتاب هرجا نام دستگاه نوشته شده منظور همان گوشی های تلفن همراه است. همینطور هر کجا نام دستگاه مجازی را دیدید منظور شبیه 1
 نها نصب شده است.منظور سیستم هایی که سیستم عامل ویندوز روی آ 2
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برای این که بدانید گوشی که قصد توسعه اپلیکیشن برروی آن را دارید از چه نسخه  :قبل از توضیح این نکته را یادآوری می کنیم

را انتخاب کنید.  (About Phone)لفنتلفن گزینه درباره ت (Settings)ای از اندروید استفاده می کند کافی است در قسمت تنظیمات

 ، نسخه ای که گوشی شما از آن استفاده می کند نوشته شده است. Android Versionروبروی فیلد 

 

 74شکل 

 4.1تا  4.0اندروید نسخه 

 مراحل زیر را دنبال کنید: استفاده می کنند، این نسخه ها هایی که ازدستگاه زدایی دربرای فعال کردن قابلیت اشکال

 در گوشی بروید. Settingsبه صفحه  -1

 را انتخاب کنید. Developer optionsگزینه  -2

 را بزنید.  USB debuggingتیک گزینه  -3

 نشان می دهد. 4.0.3شکل پایین انجام این کار را در اندروید 
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 یا باالتر 4.2اندروید 

ابتدا باید ، فرض مخفی شده است و قادر به دیدن آن نیستیدبه طور پش Developer Optionsگزینه  در این نسخه های اندروید،

جا )تنظیمات( دستگاه رفته و از آن Settings. برای این کار، به صفحه بتوان آن را دیداین گزینه را از حالت مخفی خارج کرده تا 

( هفت مرتبه ضربه بزنید تا 74)شکل  Build Number)درباره تلفن( را انتخاب کنید. حال برروی گزینه  About Phoneگزینه 

 ظاهر شود. Developer Optionsگزینه 

 USBجا را پیدا کرده و از آن Developer Settingsفعال شد می توانید در تنظیمات گزینه   Developer Optionsوقتی که زبانه  

Debugging  .را فعال کنید 
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 Developerاستفاده می کنند گاها کمی فعال سازی  ها از اندرویدهایی که از این نسخهالزم به ذکر است در برخی از گوشی 

Options روی. مثال پس از سه بار ضربه زدن متفاوت است Build Number  این گزینه فعال شود که در این حالت با نمایش پیغامی

 متوجه خواهید شد که این قابلیت برایتان فعال شده است.

 USBنصب درایورهای 

مربوط به ویژوال  Android SDK Managerاست. با این حال گزینه های موردنظر در  8و  7نکته: این قسمت مربوط به ویندوزهای 

 جهت آشنایی خوانندگان آمده است. 10وز استدیو نصب شده در ویند
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نیاز به نصب راه اندازها یا  USBدستگاه اندروید متصل شده از طریق  دوزی ممکن است برای این تشخیصدر سیستم های وین

 درایورهای اضافی باشد.

امتحان شده است. در دستگاه دیگری ممکن است این کارها متفاوت انجام  Nexusنکته: موارد گفته شده در پایین در گوشی 

 شوند. برای چگونگی انجام این کارها در گوشی موردنظرتان می توانید با جستجو در اینترنت راهکار خود را بیابید.

 ا کنید. نصب شده در سیستمتان اجر Android SDKواقع در پوشه  toolsرا از پوشه  android.batاپلیکیشن 
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 USBدانلود راه اندازهای 

توسط  Galaxy Nexusدارند. راه انداز  USB( نیاز به نصب راه انداز Galaxy Nexusشرکت گوگل)به استثناء  Nexusدستگاه های 

زنده مربوط به خود استفاده می سا USBشرکت سامسونگ توزیع شده است. همه دستگاه های اندرویدی دیگر از راه اندازهای 

شرکت گوگل را دانلود می کنیم. بسته به نوع گوشی راه انداز مربوطه  Nexusطور که گفته شد ما در اینجا راه انداز کنند. همان

 را می توانید دانلود نمائید.

Android SDK Manager  از زبانه را باز کرده وTools  در قسمتExtras  بستهGoogle USB Driver  .را نصب کنید 
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ل مشخص شده در را خواهید دید و باید شک 79، شکل 78شرکت گوگل استفاده می کنید به جای شکل  Android SDKاگر از 

 کنید. آن را دانلود 
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 USBنصب راه انداز 

 :7دانلود کردید، باید آن را نصب نمائید. برای نصب آن در ویندوز بعد از این که راه انداز را 

 به سیستم متصل کنید. USBدستگاه موردنظر را با یک کابل  -1

 را انتخاب کنید. Manageویندوز کلیک راست کرده و سپس گزینه  My Computerبرروی  -2

 نیز باشد. Device Managerگزینه ممکن است نام این  را انتخاب کنید. Devicesاز سمت چپ گزینه  -3

 را توسعه دهید. Other Deviceاز سمت راست  -4

 Hardware Updateرا انتخاب کنید. این کار باعث اجرای  Update Driver Softwareبرروی نام دستگاه کلیک راست کرده و  -5

Wizard  .می شود 

 کلیک کنید.  Nextاب و برروی را انتخ Browse my computer for driver softwareگزینه  -6

در  نصب شده، Android SDKدر جایی که  راه اندازکنید.  را مشخص USBکلیک کرده و محل پوشه راه انداز  Browseبرروی  -7

 قرار دارد. usb_driverو در نهایت  google، سپس پوشه extrasپوشه 

 کلیک کرده تا راه انداز نصب شود. Nextبرروی دکمه  -8

 8راه اندازهای تائیید نشده در ویندوز نصب 

 Galaxy Nexusبرای  8ممکن است نیازمند انجام مراحل اضافی باشید. در زیر گام های نصب راه انداز را در ویندوز  8در ویندوز 

 شرح داده ایم.

در این مرحله کامپیوتر را برای دسترسی به گزینه های پیشرفته  : 8دسترسی به گزینه های پیشرفته بوت در ویندوز  -1

 استارت می کنیم:راه اندازی مجدد می کنیم. با استفاده از نوشتن دستور زیر در خط فرمان ویندوز را ری ،بوت

Shutdown.exe /r /o 

 دستگاه را به سیستم متصل می کنیم. -2

3- Device Manager  را باز می کنیم. سپسdevmgmt.msc  را اجرا می کنیم. باید لیست دستگاه ها را در یک مثلث زرد باالی

 آن ببینید. 

 راه انداز دستگاه را نصب می کنیم. در باال نحوه انجام این کار شرح داده شد و از تکرار آن خودداری می کنیم.  -4
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 متصل کردن دستگاه به کامپیوتر

 و راه برای انجام این کار داریم. مرحله آخر اتصال دستگاه به سیستم است. د

  کابلUSB :ترین روش است. کافی است یک سر کابل را به دستگاه و سر دیگر را به ترین و متداولاین روش راحت

 کامپیوتر وصل نمائید. 

 WiFi : این امکان وجود دارد که دستگاه های اندرویدی را به جای کابلUSB  از طریقWiFi  به سیستم متصل کنید. این

در دسترس نیست یا دستگاه از کابل  USBنیازمند کمی تالش بیشتر است، اما زمانی که کابل  قبلکار نسبت به حالت 

USB می تواند مفید باشد.  ،بسیار دور است 

 WiFiاتصال دستگاه به کامپیوتر از طریق 

تنظیم شده است. این امکان وجود دارد که به جای استفاده  USBوسیله  برای ارتباط دستگاه اندرویدی به ADBفرض، به طور پیش

برای ارتباط استفاده کنید. برای انجام این کار، دستگاه اندرویدی و سیستم کامپیوتری هردو باید از یک شبکه  TCP/IPاز  USBاز 

WiFi  از طریق ایجاد ارتباط بین دستگاه اندروید و کامپیوتراستفاده کنند. برای WiFi :مراحل زیر را انجام دهید 

1- IP  آدرسی که دستگاه اندرویدی از آن استفاده می کند را تشخیص دهید. یکی از راه های به دست آوردنIP  مورد استفاده

ی است که دستگاه در حال استفاده از آن WiFiدستگاه و سپس ضربه زدن برروی شبکه  Settingsدر  WiFiنگاه کردن به قسمت 

 این کار باعث نشان داده شدن صفحه ای می شود که در آن اطالعات مربوط به اتصال شبکه قرار دارد.است. 

 

 80شکل 
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ن آن می توانید بینید. در این دستگاه ها برای دیدرا ن IPدر بعضی از نسخه های اندروید ممکن است در بخش گفته شده آدرس 

 را انتخاب کنید. Statusرفته و از آنجا گزینه  Settingsاز بخش  About Phoneبه قسمت 

 وصل کنید.  به سیستم USBحال دستگاه خود را از طریق  -2

3- ADB  ط فرمان دستور زیر را وارد در خ برای این کار استفاده کند آن را باز کنید. 5555را بسته و دوباره به طوری که از پورت

 کنید:

adb tcpip 5555 

 . 1متصل شده اند گوش کند USBد از انجام این کار، سیستم شما دیگر نمی تواند به دستگاه هایی که از طریق بع

 قطع کنید.به سیستم کامپیوتر متصل شده است  USBیق ارتباط دستگاهتان را که از طر -4

 اینکار دستور زیر را بنویسید: د. برایبه دستگاهتان متصل کنی 1آدرس به دست آمده در گام  IPرا با استفاده از  adbحال  -5

adb connect 192.168.1.28:5555 

 دستگاه خودتان را بنویسید. IPنوشته شده در دستور باال باید آدرس  IPتوجه داشته باشید که به جای 

 به کامپیوتر متصل شده است. WiFiوقتی اجرای این دستور تکمیل شود دستگاه اندروید از طریق 

 کنید: برقرار شود کافی است دستور زیر را در خط فرمان اجرا USBاگر بخواهید ارتباط دستگاه مجددا از طریق کابل 

adb usb 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 توجهی نشان نمی دهد.  USBمنظور از این اصطالح مختصرا این است دیگر به درخواست های فرستاده شده از طریق دستگاه های متصل شده با  1
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 موبایلی مایکروسافت openJDKتوزیع 

شرکت  JDKز اده ابه جای استف Xamarinبه بعد استفاده کنید، ابزارهای ویژوال استدیو برای  15.9اگر از نسخه ویژوال استدیو 

 اده می کنند. محصول مایکروسافت استف openJDKبا عنوان  ،اوراکل از یک نسخه سبک که صرفا برای اندروید در نظر گرفته شده

متوقف کرده  JDK، 8)امسال( شرکت اوراکل پشتیبانی خود را از نسخه 2019این مهاجرت و تغییر باید انجام شود چرا که در سال 

 انی نمی کند. و دیگر از آن پشتیب

 مایکروسافت عبارتند از: openJDKمزایای این تغییر و استفاده از 

  شما همیشه یک نسخه ازopenJDK .را خواهید داشته که می توانید با آن برنامه های اندرویدی را توسعه دهید 

  می توانید با خیال راحت نسخهJDK9  و بعد از آن را برروی سیستم خود داشته باشید بدون این که در تجربه و آزمایش

 اپلیکیشن های اندرویدیتان تاثیری بگذارد. 

  حجم دانلود خود را کاهش دهید، چرا کهopenJDK .نسخه سبکی است از آنچه نیاز دارید نه بیشتر 

 openJDKدانلود 

به صورت اتوماتیک  openJDKاستفاده کنید در اینصورت توزیع   Android SDKراه انداز ویژوال استدیو برای نصب بسته های  اگر از

 به بعد نصب می شود.  15.9برروی سیستم نصب خواهد شد. البته این توزیع برای ویژوال استدیو 

 افی است در ویندوز به مسیر زیر بروید:در سیستم شما نصب است یا خیر ک openJDKاگر بخواهید بدانید که 

C:\Program Files\Android\jdk\microsoft_dist_openjdk_1.8.0.9 

در سیستم شما نصب شده است. در غیر اینصورت می توانید آن را از آدرس زیر  openJDKوشه موجود باشد به معنای این است که چنانچه این پ

 برای ویندوز دانلود کنید:

1.8.0.9.zip-openjdk-dist-https://dl.xamarin.com/OpenJDK/win64/microsoft 

د. برای این استفاده کن openJDKتا از این به بعد ویژوال استدیو از  ،در ویژوال استدیو قرار دهید JDKباید آدرس آن را به جای  openJDKپس از دانلود و نصب 

 کار مسیر زیر را در ویژوال استدیو بپیمائید:

Tools > Options > Xamarin > Android Settings 

 را قرار دهید. openJDKآدرس  Java Development Kit Locationسپس مطابق شکل در کادر مربوط به 
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نظیمات مربوطه را به این ترتیب کلیه لوازم و ابزارهای الزم را برای شروع توسعه اپلیکیشن های اندرویدی در اختیار داشته و ت

  های اندرویدی در آن آشنا خواهید شد.. در فصل آینده با محیط ویژوال استدیو و نحوه ساخت اپلیکیشن نیز انجام دادید
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