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MOTTO: 

“Intelligent machines: Making AI work in the real world: 

These turn out to provide tougher and more rewarding challenges than 
the "toy" problems that had been the benchmarks of AI research in decades 

past, such as getting a program to navigate a simple maze. The real world is 
far bigger and messier, and it provides a much higher bar for machine 

learning.” 
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1. Istoricul Android 

Android este o platformă software și un sistem de 

operare pentru dispozitive și telefoane mobile bazată pe nucleul Linux, 

dezvoltată inițial de compania Google, iar mai târziu de consorțiul 

comercial Open Handset Alliance.[2]Android permite dezvoltatorilor să 

scrie cod gestionat în limbajul Java, controlând dispozitivul prin intermediul 

bibliotecilor Java dezvoltate de Google.[3] Aplicațiile scrise în C și în alte 

limbaje pot fi compilate în cod mașină ARMși executate, dar acest model de 

dezvoltare nu este sprijinit oficial de către Google.[4][5] 

Lansarea platformei Android la 5 noiembrie 2007 a fost anunțată prin 

fondarea Open Handset Alliance, un consorțiu de 48 de companii 

de hardware, software și de telecomunicații, consacrat dezvoltării de 

standarde deschise pentru dispozitive mobile.[6] Google a lansat cea mai 

mare parte a codului Android sub licența Apache, o licență de tip free-

software și open source. 

 

 

1.1.  Geneza Andoid 

 

În iulie 2005 Google a achiziționat Android, Inc, o mică companie de 

tip startup cu sediul în Palo Alto, California, SUA.[8]Cofondatorii companiei 

Android, care au continuat să muncească la Google, au fost Andy 

Rubin (cofondator al Danger[9]),Rich Miner (cofondator al Wildfire 

Communications, Inc[10]), Nick Sears (fost vicepreședinte al T-Mobile[11]) 

și Chris White(unul dintre primii ingineri ai WebTV[necesită citare]). La acea dată 

se cunoștea foarte puțin despre Android, Inc., doar că făceau software 

pentru telefoane mobile.[8] Aceasta a cauzat zvonuri că Google ar plănui să 

intre pe piața telefoniei mobile, deși era neclar ce funcție ar putea îndeplini 

în această piață.[necesită citare] 

La Google, echipa condusă de Rubin a dezvoltat un sistem de operare pentru 

dispozitive mobile bazat pe Linux, pe care l-au prezentat producătorilor de 

telefoane mobile și operatorilor de rețele de telefonie mobilă, cu perspectiva 

de a asigura un sistem flexibil, upgradabil.[necesită citare] Google a raportat că a 

aliniat deja o serie de parteneri producători de componente hardware și 

software la noul concept, și a semnalat operatorilor de rețele de telefonie 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Platform%C4%83_(de_calcul)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_operare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_operare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_operare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon_mobil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nucleul_Linux
https://ro.wikipedia.org/wiki/Google
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-AndroidAnnouncement-2
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cod_gestionat&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Java_(limbaj_de_programare)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-3
https://ro.wikipedia.org/wiki/C_(limbaj_de_programare)
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cod_ma%C8%99in%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=ARM&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-AndroidGeneralFAQ-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-AndroidGeneralFAQ-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-AndroidGeneralFAQ-4
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Handset_Alliance&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://ro.wikipedia.org/wiki/Software
https://ro.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-OHAhome-6
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Licen%C8%9Ba_Apache&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Software_liber
https://ro.wikipedia.org/wiki/Software_liber
https://ro.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://ro.wikipedia.org/wiki/Google
https://ro.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto,_California
https://ro.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto,_California
https://ro.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto,_California
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_Rubin&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_Rubin&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_Rubin&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-AndyRubin-9
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rich_Miner&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-10
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nick_Sears&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/T-Mobile
https://ro.wikipedia.org/wiki/T-Mobile
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_White&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=WebTV&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citarea_surselor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-AndroidInc-8
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citarea_surselor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_operare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nucleul_Linux
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Operator_de_re%C8%9Bea_de_telefonie_mobil%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citarea_surselor
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mobilă că era deschis la diferite grade de cooperare din partea 

acestora.[12][13][14] Mai multe speculații că Google ar fi putut intra pe piața 

telefoniei mobile au apărut în decembrie 2006.[15] Rapoarte de la BBC și Wall 

Street Journal au remarcat faptul că Google își dorea căutarea web și 

aplicațiile sale pe telefoane mobile și că lucra din greu către acest țel. Presa 

și siturile de știri au publicat curând zvonuri că Google ar dezvolta 

un dispozitiv mobil marca Google.[16] A urmat și mai multă speculație, 

susținând că în timp ce Google definea specificațiile tehnice, ar fi demonstrat 

prototipuri producătorilor de telefoane mobile și operatorilor de rețea. S-a 

raportat că până la 30 de telefoane prototip operau deja pe piață.[17] 

În septembrie 2007 InformationWeek a publicat un studiu al 

companiei Evalueservecare dezvăluia că Google a depus cereri pentru mai 

multe brevete de invenție în domeniul telefoniei mobile.[18][19] 

Fondarea Open Handset Alliance[modificare | modificare sursă] 

Articol principal: Open Handset Alliance. 

"Today's announcement is more ambitious than any single 'Google Phone' 

that the press has been speculating about over the past few weeks. Our 
vision is that the powerful platform we're unveiling will power thousands of 

different phone models." 

-Eric Schmidt, Google Chairman/CEO[2] 

La 5 noiembrie 2007 a fost făcut public Open Handset 

Alliance, un consorțiuincluzând Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-

Mobile, Sprint Nextel și Nvidia, cu scopul de a dezvolta standarde deschise 

pentru dispozitive mobile.[2]Odată cu formarea Open Handset Alliance, OHA 

a dezvăluit de asemenea primul său produs, Android, o platformă pentru 

dispozitive mobile construită pe nucleul Linux, versiunea 2.6.[2] 

La 9 decembrie 2008, a fost anunțat că 14 noi membri au aderat la proiectul 

Android, incluzând: Sony Ericsson, Vodafone Group Plc, ARM Holdings 

Plc, Asustek Computer Inc,Toshiba Corp și Garmin Ltd.[20] 

Președintele și CEO-ul Google Eric Schmidt a avut nevoie de o bună bucată 

de timp în comunicatul de presă oficial pentru a elimina toate zvonurile și 

speculațiile precedente cu privire la existența unui telefon Google.[2] 

Începând cu 21 octombrie 2008, Android a fost disponibil ca Open Source. 

Google a deschis întregul cod sursă (inclusiv suportul pentru rețea și 

telefonie [21]), care anterior era indisponibil, sub licența 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-EngadgetMobileOS-12
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-EngadgetMobileOS-12
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-EngadgetMobileOS-12
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-EngadgetMobileOS-12
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-DT-14
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-McKay-15
https://ro.wikipedia.org/wiki/BBC
https://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon_mobil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-LIgPhone-16
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-Cox-17
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=InformationWeek&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evalueserve
https://ro.wikipedia.org/wiki/Brevet_de_inven%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-IWpatents-18
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-IWpatents-18
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-IWpatents-18
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_(sistem_de_operare)&veaction=edit&vesection=2
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_(sistem_de_operare)&action=edit&section=2
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Handset_Alliance&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Schmidt&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-AndroidAnnouncement-2
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Handset_Alliance&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Handset_Alliance&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Handset_Alliance&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Consor%C8%9Biu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Google
https://ro.wikipedia.org/wiki/HTC_Corporation
https://ro.wikipedia.org/wiki/Intel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motorola
https://ro.wikipedia.org/wiki/Qualcomm
https://ro.wikipedia.org/wiki/T-Mobile
https://ro.wikipedia.org/wiki/T-Mobile
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sprint_Nextel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nvidia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-AndroidAnnouncement-2
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Platform%C4%83_(de_calcul)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nucleul_Linux
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-AndroidAnnouncement-2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sony_Ericsson
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vodafone
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=ARM_Holdings&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=ARM_Holdings&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=ARM_Holdings&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/ASUS
https://ro.wikipedia.org/wiki/Toshiba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Garmin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Garmin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Garmin
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Schmidt&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-AndroidAnnouncement-2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-21
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Licen%C8%9Ba_Apache&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Licen%C8%9Ba_Apache&action=edit&redlink=1
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Apache.[22] Sub licența Apache producătorii sunt liberi să adauge extensii 

proprietare, fără a le face disponibile comunității open source. În timp ce 

contribuțiile Google la această platformă se așteaptă să rămână open 

source, numărul versiunilor derivate ar putea exploda, folosind o varietate 

de licențe. 

Android a fost criticat că nu este software open source în totalitate, în ciuda 

a ceea ce a fost anunțat de către Google. Părți ale SDK-ului 

sunt proprietare și sursă închisă și unii cred că acest lucru este pentru ca 

Google să poată controla platforma.[23][24][25][26] Licența Software 

Development Kit-ul Android [27] afirmă că: 

„3.2 You agree that Google (or Google's licensors) own all legal right, title 

and interest in and to the SDK, including any intellectual property rights 
which subsist in the SDK. Use, reproduction and distribution of components 

of the SDK licensed under an open source software license are governed 
solely by the terms of that open source software license and not by this 

License Agreement. Until the SDK is released under an open source license, 
you may not extract the source code or create a derivative work of the 

SDK.” 

Cu toate acestea, Google a anunțat între timp că toate componentele 

sistemului de operare vor fi lansate sub licența Apache unde este cazul și 

sub licența GPL în rest. 

  

1.2. Caracteristici 

 

Caracteristici si specificații actuale:[28][29] 

Configurații 

dispozitive 

Platforma este adaptabilă la configurații mai mari, VGA, 

biblioteci grafice 2D, biblioteci grafice 3Dbazate pe 

specificația OpenGL ES 1.0 și configurații tradiționale 

smartphone. 

Stocare de 

date 

Software-ul de baze de date SQLite este utilizat în scopul 

stocării datelor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-22
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Licen%C8%9Ba_Apache&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramur%C4%83_(software)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Licen%C8%9B%C4%83_software
https://ro.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_Development_Kit&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Software_proprietar
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_surs%C4%83_%C3%AEnchis%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-23
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-23
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-23
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-23
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-25
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-25
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-27
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Licen%C8%9Ba_Apache&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-WhatIsAndroid-28
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-WhatIsAndroid-28
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-WhatIsAndroid-28
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Video_Graphics_Array&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafic%C4%83_computerizat%C4%83_2D&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafic%C4%83_computerizat%C4%83_3D&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenGL_ES&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/SQLite
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Conectivitate 

Android suportă tehnologii de conectivitate 

incluzând GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth șiWi-

Fi. 

Mesagerie 

instant 

SMS și MMS sunt formele de mesagerie instant disponibile, 

inclusiv conversații de mesaje text. 

Navigatorul 

de web 

Articol principal: WebKit. 

Navigatorul de web disponibil în Android este bazat 

pe platforma de aplicații open source WebKit. 

Mașina 

virtuală 

Dalvik 

Software-ul scris în Java poate fi compilat în cod mașină 

Dalvik și executat de mașina virtuală Dalvik, care este o 

implementare specializată de mașină virtuală concepută 

pentru utilizarea în dispozitivele mobile, deși teoretic nu 

este o Mașină Virtuală Java standard. 

Suport media 

Android acceptă următoarele formate media 

audio/video/imagine: MPEG-

4, H.264, MP3, AAC, OGG,AMR, JPEG, PNG, GIF. 

Suport 

hardware 

adițional 

Android poate utiliza camere 

video/foto, touchscreen, GPS, accelerometru, și grafică 

accelerată 3D. 

Mediu de 

dezvoltare 

Include un emulator de dispozitive, unelte de depanare, 

profilare de memorie și de performanță, unplug-

in pentru mediul de dezvoltare Eclipse. 

Piața Android Articol principal: Android Market. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/GSM
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Enhanced_Data_Rate_for_GSM_Evolution&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/CDMA
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=EV-DO&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=WebKit&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Platform%C4%83_(de_calcul)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=WebKit&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%C8%99ina_virtual%C4%83_Dalvik&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=MPEG-4&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=MPEG-4&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/H.264
https://ro.wikipedia.org/wiki/MP3
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_Audio_Coding&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorbis&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Compresie_adaptiv%C4%83_multi-rat%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://ro.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Graphics_Interchange_Format&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Touchscreen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://ro.wikipedia.org/wiki/Accelerometru
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Depanare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_de_analiza_performan%C8%9Bei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plug-in
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plug-in
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eclipse
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_Market&action=edit&redlink=1
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Similar cu App Store-ul de pe iPhone, Piața Android este un 

catalog de aplicații care pot fi descărcate și instalate pe 

hardware-ul țintă prin comunicație fără fir, fără a se utiliza 

un PC. Inițial au fost acceptate doar aplicații gratuite. 

Aplicații contra cost sunt disponibile pe Piața Android 

începând cu 19 februarie 2009.[30] 

Multi-touch 

Android are suport nativ pentru multi-touch, dar această 

funcționalitate este dezactivată (posibil pentru a se evita 

încălcarea brevetelor Apple pe tehnologia touch-

screen [31]).O modificare neoficială, care permite multi-

touch a fost dezvoltată. 

 

1.3. Arhitectura de software 

2. Android este un sistem de operare mobil bazat pe o versiune 

modificată de Linux (pentru gestiunea componentelor hardware, a 

proceselor și a memoriei) și biblioteci Java (pentru telefonie 

(audio/video), conectivitate, grafică, programarea interfețelor cu 

utilizatorul). Este un produs open-source (putând fi dezvoltat de 

producătorii de dispozitive mobile cu extensii proprietare pentru a-și 

particulariza platforma), dezvoltat în prezent de compania Google, 

conceput pe ideea transformării dispozitivelor mobile în adevărate 

mașini de calcul. Comunitatea Android este în creștere, mai multe 

companii renunțând la propriul sistem de operare în favoarea 

acestuia, pentru a putea face față fenomenului iPhone. 

3. În condițiile în care pe piața dispozitivelor mobile aplicațiile sunt 

cele care aduc avantajul competițional, beneficiul Android este 

reprezentat de abordarea unitară pentru dezvoltarea aplicațiilor. Cu 

alte cuvinte, o aplicație dezvoltată conform API-ului Android va 

putea rula pe mai multe dispozitive mobile pe care este instalat 

sistemul de operare respectiv. 

 

4. Kernelul Linux (cu unele modificări) conține driver-ele pentru 

diferitele componente hardware (ecran, cameră foto, tastatură, 

antenă WiFi, memorie flash, dispozitive audio), fiind responsabil cu 

gestiunea proceselor, memoriei, perifericelor (audio/video, GPS, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/App_Store
https://ro.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-30
https://ro.wikipedia.org/wiki/Multi-touch
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-31
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WiFi), dispozitivelor de intrare/ieșire, rețelei și a consumului de 

energie. 

5. Bibliotecile (user-space) conțin codul care oferă principalele 

funcționalități a sistemului de operare Android, făcând legătura între 

kernel și aplicații. Sunt incluse aici motorul open-source pentru 

navigare WebKit, biblioteca FreeType pentru suportul seturilor de 

caractere, baza de date SQLite utilizată atât ca spațiu de stocare 

cât și pentru partajarea datelor specifice aplicațiilor, biblioteca libc 

(Bionic), biblioteca de sistem C bazată pe BSD și optimizată pentru 

dispozitive mobile bazate pe Linux, biblioteci pentru redarea și 

înregistrarea de conținut audio/video (bazate pe OpenCORE de la 

PacketVideo), biblioteci SSL pentru asigurarea securității pe 

Internet și Surface Manager, bibliotecă pentru controlul accesului la 

sistemul de afișare care suportă 2D și 3D. Aceste biblioteci nu sunt 

expuse prin API, reprezentând detalii de implementare Android. 

6. Motorul Android este reprezentat de: 

6.1. un set de biblioteci de bază care permit utilizatorilor să 

dezvolte aplicații Android folosind limbajul de programare Java; 

acestea includ acces la funcțiile telefonului (telefonie, mesaje, 

resurse, locații), interfața cu utilizatorul, furnizori de conținut și 

gestiunea pachetelor (instalare, securitate) 

6.2. mașina virtuală (Java) Dalvik este optimizată special pentru 

Android (dispozitive mobile alimentate de o baterie, resurse de 

procesare și de memorie limitate, sistem de operare fără swap). 

Arhitectura sa se bazează pe regiștri, fiind echipată cu un 

compilator JIT (just-in-time), executabilul obținut putând fi 

modificat când este instalat pe dispozitivul mobil. Întrucât este 

utilizată o bibliotecă proprie ce pornește de la un subset al 

implementării Java realizată de Apache Harmony, nu sunt conținute 

pachetele pentru AWT / Swing, imprimare sau alte componente 

speciale. Prin urmare, deși de poate utiliza versiunea curentă de 

Java (7) pentru dezvoltarea aplicației, facilitățile ce pot fi folosite 

sunt limitate aproximativ la versiunea 6. Bytecode-ul este compilat 

în fișiere .dex - Dalvik Executable (în loc de .class), datele duplicate 

provenind din clase diferite (șiruri de caractere, alte constante) fiind 

incluse o singură dată, motiv pentru care un astfel de fișier 

necomprimat va avea o dimensiune mai mică decât o arhivă .jar 

(comprimată). De asemenea, se permite ca fiecare aplicație Android 
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să ruleze în procesul propriu, într-o instanță a mașinii virtuale 

Dalvik. 

7. Cadrul pentru Aplicații expune diferitele funcționalități ale 

sistemului de operare Android către programatori, astfel încât 

aceștia să le poată utiliza în aplicațiile lor. 

8. La nivelul de aplicații se regăsesc atât produsele împreună cu care 

este livrat dispozitivul mobil (Calculator, Camera, Contacts, Clock, 

FM Radio, Music Player, S Note, S Planner, Video Player, Voice 

Recorder), cât și produsele instalate de pe Play Store sau cele 

dezvoltate de programatori. 

 

 

 

1.4. Versiuni comerciale 
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În tabelul de mai jos puteți vedea istoricul versiunilor Android, denumirea 

comercială și distribuția acestora în funcție de dispozitivele care au accesat 
magazinul Play Store în a doua parte a lunii august 2013.[75] Pe 25 Iunie 

Google a anunțat Android L[76], acesta fiind cel mai mare update pe care l-a 
suferit platforma Android de la Ice Cream Sandwich și până în prezent. 

Android L va fi disponibil începând cu toamna anului 2014. 

 

 

 

 

Versiune Nume de cod Data lansării API level Distribuție 

5.0 Lollipop  Google I/O 2014 21 9% 

4.4 KitKat  

31 Octombrie 

2013 
19 39.8% 

4.3 Jelly Bean  24 iulie 2013 18 5.5% 

4.2.x Jelly Bean  

13 noiembrie 

2012 
17 18.1% 

4.1.x Jelly Bean  9 iulie 2012 16 36.6% 

4.0.3–

4.0.4  

Ice Cream 

Sandwich  

16 decembrie 

2011 
15 5.3% 

3.2 Honeycomb 15 iulie 2011 13 0.1% 

3.1 Honeycomb 10 mai 2011 12 0% 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-75
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-76
https://ro.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lollipop_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lollipop_(sistem_de_operare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=KitKat_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=KitKat_(sistem_de_operare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelly_Bean_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelly_Bean_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelly_Bean_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelly_Bean_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelly_Bean_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelly_Bean_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ice_Cream_Sandwich_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ice_Cream_Sandwich_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ice_Cream_Sandwich_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ice_Cream_Sandwich_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Honeycomb_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Honeycomb_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Honeycomb_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Honeycomb_(sistem_de_operare)&action=edit&redlink=1
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Versiune Nume de cod Data lansării API level Distribuție 

2.3.3–

2.3.7  

Gingerbread 9 februarie 2011 10 5.7% 

2.3–2.3.2  Gingerbread 

6 decembrie 

2010 
9 5,7% 

2.2 Froyo 20 mai 2010 8 2.4% 

2.0–2.1  Eclair  

26 octombrie 

2009 
7 0.3% 

1.6 Donut 

15 septembrie 

2009 
4 0% 

1.5 Cupcake  30 aprilie 2009 3 
0% 

 

 

1.5. Componente hardware 

  HTC Dream (comercializat ca T-Mobile G1, Era G1 în Polonia) este 

primul telefon de pe piață care utilizează platforma 

Android.[33][34] Telefonul este parte a unui efort pentru standarde deschise 

al Open Handset Alliance.[35] 

Acesta a fost lansat în SUA pe 22 octombrie 2008, în Marea Britanie pe 

30 octombrie 2008,[36] în Olanda și Republica Cehă pe 31 ianuarie 

2009,[37] Polonia pe 23 februarie 2009, în Australia pe 5 

februarie,[38] și va fi disponibil în alte țări, inclusiv în Singapore, Franța 

și Germania, la începutul anului 2009.[39]Format:Updateneeded 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_2.3&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_2.3&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_2.3&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_2.3&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_2.3&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_Froyo&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_Froyo&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_version_history&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89clair_(operating_system)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Donut_(operating_system)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Donut_(operating_system)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupcake_(operating_system)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupcake_(operating_system)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=HTC_Dream&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-iweek_first-33
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-iweek_first-33
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-iweek_first-33
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Handset_Alliance&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-NYT200808-35
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-UK_release_of_T-Mobile_G1-36
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-NL_release_of_T-Mobile_G1-37
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-38
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-39
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-39
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-39
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 Compania chineză Qigi a lansat o versiune a dispozitivului 

mobil i6 (anterior Windows Mobile) rulând Android în decembrie 

2008.[40] Aparatul este produs de către producătorul chinez 

TechFaith.[41] 

Anunțate[modificare | modificare sursă] 

 În septembrie 2008, Motorola a confirmat faptul că lucrează la produse 

hardware care vor rula Android.[42] 

 Huawei plănuiește să lanseze un telefon care va rula android pe T-

Mobile. Data stabilită este însă după iunie 2009.[43] 

 Archos planifică să lanseze un nou dispozitiv, care ar combina 

capabilități media semnificative cu un sistem de operare Android.[44] 

 Lenovo lucrează la un telefon mobil bazat pe Android, care suportă 

standardul chinez 3G TD-SCDMA.[45] 

 HTC planifică un "portofoliu" de telefoane bazate pe Android pentru o 

lansare în vara lui 2009,[46] inclusiv HTC Magic, dezvăluit pe 17 

februarie 2009 la Congresul Mobile World 2009 din Barcelona, 

Spania. HTC Magic va fi lansat cu versiunea "Cupcake"„Second 'Google 

phone' is unveiled”. BBC. cu un debut pe 5 mai.„HTC Magic Debuts 

May 1st”. Phandroid. 1 aprilie 2009. 

 Sony Ericsson planifică să lanseze un telefon pe baza Android în vara 

anului 2009.[47] 

 Samsung are planuri de a lansa a un telefon bazat pe sistemul de 

operare Google Android în luna iunie a anului 2009, urmat de alte 

câteva în lunile următoarele.[48] 

 GiiNii Movit Mini este un dispozitiv pentru Internet bazat pe sistemul 

de operare Google android.[49] 

 Se zvonește că Acer va lansa telefoane numite L1, C1, E1, F1, și A1 

(neconfirmat) către sfârșitul lui 2009. „Acer A1 touchscreen to arrive 

in September?”. Engadget. 23 martie 2009. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-40
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Original_Design_Manufacturer&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-41
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_(sistem_de_operare)&veaction=edit&vesection=7
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_(sistem_de_operare)&action=edit&section=7
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motorola
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-42
https://ro.wikipedia.org/wiki/Huawei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-43
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Archos&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-44
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lenovo
https://ro.wikipedia.org/wiki/3G
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=TD-SCDMA&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-45
https://ro.wikipedia.org/wiki/HTC_Corporation
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-46
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=HTC_Magic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=HTC_Magic&action=edit&redlink=1
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7894516.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7894516.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7894516.stm
http://phandroid.com/2009/04/01/htc-magic-debuts-may-1st/
http://phandroid.com/2009/04/01/htc-magic-debuts-may-1st/
http://phandroid.com/2009/04/01/htc-magic-debuts-may-1st/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sony_Ericsson
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-47
https://ro.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-48
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-49
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acer
http://www.engadget.com/2009/03/23/acer-a1-touchscreen-android-phone-to-arrive-in-september/
http://www.engadget.com/2009/03/23/acer-a1-touchscreen-android-phone-to-arrive-in-september/
http://www.engadget.com/2009/03/23/acer-a1-touchscreen-android-phone-to-arrive-in-september/


Next step. Android – Dan Rîmniceanu 
 

14 
 

 Primul telefon Android al producătorului chinez Yuhua, dual-SIM-ul 

DSTL1 va fi lansat sub marca General Mobile în luna iunie. „[50]”. 

Arhivat din original la 25 februarie 

2009. http://archive.is/yNtip. Compania planifică mai multe 

dispozitive Android.[51] 

Amânate[modificare | modificare sursă] 

 Kogan Technologies, un producător de tehnologie australian, a anunțat 

telefoane compatibile Android: Kogan Agora și Kogan Agora 

Pro.Aceste telefoane au fost programate pentru a fi lansate pe 29 

ianuarie 2009.La mijlocul lunii ianuarie 2009, Kogan a anunțat că 

lansarea telefoanelor Agora a fost amânată pentru o perioadă 

nedefinită.„Agora Android Phone Delayed”. slashdot.org. 16 ianuarie 

2008. 

Instalații aftermarket[modificare | modificare sursă] 

Unii utilizatori au reușit (după ceva hacking, și cu funcționalitate limitată) 

să instaleze Android pe dispozitive mobile livrate cu alte sisteme de 

operare: 

 Telefoanele Openmoko (Neo FreeRunner și Neo 1973) au suport limitat 

de la lansarea codului sursă Android de către Google pe 21 octombrie 

2008.[52]La data de 4 noiembrie  2008 Întregul cod sursă compilează, 

cu nucleul, interfața utilizator și cele mai multe aplicații funcționale, 

dar telefonia, SMS suspend/resume și WI-FI, care se bazează pe 

funcții hardware de nivel scăzut, nu sunt pe deplin funcționale.„Porting 

Android, Phase 3: Done”.„Marco Trevisan's blog (in Italian)”. La 

începutul anului 2009 imagini sistem Cupcake au fost demonstrate și 

disponibile ca imagini flashable.[53] 

 Motorola A1200 Ming [54] 

 HTC Vogue [55] 

 HTC Touch Diamond: nu toate funcțiile de lucru (inclusiv WI-

FI) [56][necesită citare] 

 HTC Touch Pro [necesită citare] 

 Nokia N810 [57][58] 

 Nokia 770 [59] 

 Asus EEEPC 701 [60] 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Original_Design_Manufacturer&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-50
http://www.linuxdevices.com/news/NS5349783759.html
http://archive.is/yNtip
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-51
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_(sistem_de_operare)&veaction=edit&vesection=8
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_(sistem_de_operare)&action=edit&section=8
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kogan_Agora&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kogan_Agora&action=edit&redlink=1
http://linux.slashdot.org/article.pl?sid=09%2F01%2F16%2F096228&from=rss
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_(sistem_de_operare)&veaction=edit&vesection=9
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_(sistem_de_operare)&action=edit&section=9
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Openmoko&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Neo_FreeRunner&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Neo_1973&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-52
https://ro.wikipedia.org/wiki/SMS
http://onlinedev.blogspot.com/2008/11/porting-android-phase-3-done.html
http://onlinedev.blogspot.com/2008/11/porting-android-phase-3-done.html
http://onlinedev.blogspot.com/2008/11/porting-android-phase-3-done.html
http://3v1n0.tuxfamily.org/tumblelog/post/368
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-53
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-54
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=HTC_Vogue&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-55
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=HTC_Touch_Diamond&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-56
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citarea_surselor
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=HTC_Touch_Pro&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citarea_surselor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nokia_N810
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-57
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-57
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-57
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nokia_770&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-59
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asus_EEEPC&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-60
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 Asus EEEPC 1000H [61] 

 Touch Book de la Always Innovating [62] 

 Dell Axim x51v [63] 

 

1.6. Dezvoltare software 

Primele aprecieri cu privire la dezvoltarea aplicațiilor pentru platforma 

Android au fost amestecate.[64] Problemele citate includeau bug-uri, lipsa de 

documentație, infrastructura de testare inadecvată, și lipsa unui sistem de 

gestionare a problemelor public. (Google a anunțat un sistem de gestionare 

a problemelor la data de 18 ianuarie 2008.)[65] În decembrie 2007, 

fondatorul startup-ului mobil MergeLab Adam MacBeth a 

declarat: "Funcționalitatea lipsește, este prost documentată sau pur și 

simplu nu funcționează... Este clar că nu este gata pentru prime time."[66] În 

ciuda acestui fapt, aplicațiile pentru Android au început să apară deja în 

săptămâna următoare celei în care a fost anunțată platforma.Prima aplicație 

publică a fost jocul Snake.[67][68]Telefonul Android Dev este un dispozitiv cu 

SIM și hardware neblocate care este destinat dezvoltatorilor avansați. Cu 

toate că dezvoltatorii pot utiliza un dispozitiv de consum achiziționat de pe 

piață pentru a-și testa și a utiliza aplicațiile, unii dezvoltatori pot alege să nu 

utilizeze un dispozitiv de pe piață, preferând un aparat neblocat sau fără 

contract.[69] 

Software Development Kit[modificare | modificare sursă] 

SDK-ul Android include un set complet de instrumente de 

dezvoltare.[70] Acestea includ un program de depanare, biblioteci, 

unemulator de dispozitiv (bazat pe QEMU), documentație, mostre de cod și 

tutoriale. Platformele de dezvoltare sprijinite în prezent includ calculatoare 

bazate pe x86 care rulează Linux (orice distribuție Linux desktop 

modernă), Mac OS X 10.4.8 sau mai recent,Windows XP sau Vista. Cerințele 

includ, de asemenea, Java Development Kit, Apache Ant, și Python 2.2 sau o 

versiune ulterioară. Mediul de dezvoltare (IDE) suportat oficial 

este Eclipse (3.2 sau mai recent), utilizând plug-in-ul Android Development 

Tools (ADT), deși dezvoltatorii pot folosi orice editor de text pentru a edita 

fișiere XML și Java și apoi să utilizeze unelte din linia de comandă pentru a 

crea, să construi și depana aplicații Android. 

O versiune pentru examinare a Android Software Development Kit (SDK) a 

fost lansată la data de 12 noiembrie 2007.La 15 iulie 2008, echipa Android 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asus_EEEPC&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-61
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-62
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dell_Axim&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-63
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-64
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-65
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-66
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Snake_(joc_video)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-67
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-67
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-67
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-67
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Telefonul_Android_Dev&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-DroidWeb-69
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_(sistem_de_operare)&veaction=edit&vesection=11
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_(sistem_de_operare)&action=edit&section=11
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-70
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Debugger&action=edit&redlink=1
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https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Java_Development_Kit&action=edit&redlink=1
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https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediu_de_dezvoltare_integrat&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eclipse
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Developer Challenge a trimis accidental un e-mail la toți participanții Android 

Developer Challenge anunțând că o nouă versiune de SDK era disponibilă 

într-o zonă de descărcare "privată". Mesajul a fost destinat pentru 

câștigătorii primului tur al Android Developer Challenge. Revelația că Google 

va furniza noi versiuni SDK unor dezvoltatori și nu altora (și păstra acest 

regim secret) a condus la frustrare raportată pe scară largă în comunitatea 

dezvoltatorilor Android.[71] 

La 18 august 2008, a fost lansat Android SDK 0.9 beta. Această versiune 

oferă un API actualizată și extinsă, instrumente de dezvoltare îmbunătățite și 

un design actualizat pentru ecranul de bază. Instrucțiuni detaliate[72] pentru 

actualizare sunt disponibile pentru cei care lucrează deja cu o versiune 

anterioară. La 23 septembrie 2008 a fost lansat SDK-ul Android 1.0 (Release 

1).[73] Conform documentației de lansare, includea "în principal remedii 

pentru probleme, deși au fost adăugate unele capabilități mai puțin 

semnificative". Includea, de asemenea, câteva modificări ale API-ului față de 

versiunea 0.9. 

Pe 9 martie 2009, Google a lansat versiunea 1.1 pentru telefonul Android 

Dev. Deși există câteva actualizări estetice, câteva actualizări cruciale includ 

suport pentru "căutare prin voce, aplicații contra cost, remedii pentru ceasul 

cu alarmă, remediu pentru blocarea la trimiterea gmail, notificări de poștă 

electronică și intervale de împrospătare, iar acum hărțile afișează evaluări de 

firme". Un alt update important este că telefoanele Dev pot acum accesa 

aplicații plătite și dezvoltatorii le pot vedea acum pe Piața Android.[74] 

 

1.7. Android on Market 

Companie de cercetare Canalys estimează în al doilea trimestru al 

anului 2009, care Android a avut o pondere de 2,8% din transporturile de 

smartphone-uri la nivel mondial. [216] Prin al patrulea trimestru al anului 

2010, aceasta a crescut la 33% din piata a deveni platforma de top-vânzare 

smartphone, [ 217] depășind Symbian. [218] Prin al treilea trimestru al 

anului 2011 Gartner estimează că mai mult de jumătate (52,5%) din 

vânzările de smartphone-uri a fost dominată de Android. [219] Prin al treilea 

trimestru al anului 2012 Android a avut o cota de 75% din global piata 

smartphone conform firmei de cercetare IDC. [220] 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-71
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-72
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-73
https://ro.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_de_operare)#cite_note-74
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În luna iulie 2011, Google a spus că 550000 de noi dispozitive Android 

au fost activate in fiecare zi, [221] de la 400.000 pe zi, în luna mai, [222] și 

mai mult de 100 de milioane de dispozitive au fost activat [223] cu 4,4% 

creștere pe săptămână. [221] În septembrie 2012, 500 de milioane de 

dispozitive au fost activate cu 1,3 milioane de activari pe zi. [224] [225] În 

mai 2013 la Google I / O, Sundar Pichai a anunțat că 900 de milioane de 

dispozitive Android au fost activate. [226 ] 

Cota de piață Android variază în funcție de locație. În iulie 2012, 

"abonații de telefonie mobilă 13 + varsta", în Statele Unite, folosind Android 

au crescut la 52%, [227] și a crescut la 90% în China. [228] În timpul al 

treilea trimestru al anului 2012, cota de piață livrare smartphone la nivel 

mondial Android a fost de 75%, [220] cu 750 de milioane de dispozitive 

activate în total. În aprilie 2013 Android a avut 1,5 milioane de activari pe zi. 

[225] În mai 2013, în 48 de miliarde de aplicații ("apps") au fost instalate de 

la magazinul Google Play, [67], și până în septembrie 2013, în un miliard de 

dispozitive Android au fost activat. [229] 

Din iulie 2013, magazinul Google Play a avut peste un milion de 

aplicații Android publicat, și peste 50 de miliarde de aplicatii descarcate. [12] 

Un studiu dezvoltator realizat în aprilie-mai 2013 a constatat că Android este 

folosit de 71% dintre dezvoltatori mobile. [ 13] Succesul sistemului de 

operare a făcut o țintă pentru litigiilor privind brevetele, ca parte a așa-

numitelor "războaie de smartphone-uri" între companiile de tehnologie. [20] 

[21] 

Dispozitive Android reprezinta mai mult de jumatate din vanzarile de 

smartphone-uri în cele mai multe piețe, inclusiv SUA, în timp ce "numai în 

Japonia a fost Apple a pe partea de sus" (septembrie-noiembrie 2013 

numere). [230] La sfârșitul anului 2013, peste 1,5 miliarde de smartphone-

uri Android au fost vândute în cei patru ani începând cu anul 2010, [231] 

[232] face Android telefon și tabletă mai vândut sistem de operare. Trei 

miliarde de smartphone-uri Android sunt estimate a fi vândute până la 

sfârșitul anului 2014 (inclusiv anii precedenți). Potrivit companiei de 

cercetare Gartner, dispozitive bazate pe Android outsold toate candidați, în 

fiecare an, din 2012. [233] În 2013, ea outsold Ferestre 2.8: 1 sau de 573 

milioane [234] [235] [236] Ca de 2015, Android. are cea mai mare baza 

instalata de toate sistemele de operare;. [11] Din 2013, Dispozitive de 
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incarcare-l vândă, de asemenea, mai mult decât Windows, iOS și Mac OS X 

dispozitive combinate [237] 

 

Deoarece august 2013 Android a fost cel mai popular sistem de 

operare mobil atunci când vine vorba de navigarea pe web, in functie de 

StatCounter. [238] În India și în alte câteva țări Android este cel mai popular 

sistem de operare, mobil sau în caz contrar, pentru navigarea pe web. 

Potrivit StatCounter, "utilizarea de telefonie mobilă a depășit deja desktop în 

mai multe țări, inclusiv India, Africa de Sud și Arabia Saudită", [239] cu mai 

multe țări din Africa au făcut deja acest lucru, inclusiv Etiopia și Kenya, în 

care utilizarea mobil este la 72.23%. [240] 

În timp ce telefoane Android din lumea occidentală sunt de obicei 

suplimente de proprietate Google (cum ar fi Google Play) la sistemul de 

operare open-source altfel, acest lucru nu este tot cazul în piețele 

emergente; "ABI Research arată că 65 de milioane de dispozitive livrate la 

nivel global cu open-source Android, în al doilea trimestru al anului [2014], 

de la 54 milioane în primul trimestru"; în funcție de țara, la suta de telefoane 

estimate să se bazeze numai pe codul sursă Android (AOSP), renunțarea la 

marca Android: Thailanda (44%), Filipine (38%), Indonezia (31%), India 

(21%), Malaezia (24%), Mexic (18%), Brazilia (9%). [241] 

Potrivit unui raport ianuarie 2015 Gartner, "Android a depasit un 

miliard de transferurile de dispozitive în 2014, și va continua să crească într-

un ritm de două cifre în 2015, cu o crestere de 26 an sută față de anul." 

Acest lucru a făcut-o prima dată că orice sistem de operare cu scop general 

a ajuns la mai mult de un miliard de utilizatori finali în termen de un an: de 

a ajunge aproape de 1,16 de miliarde de utilizatorii finali în 2014, Android 

livrat peste patru ori mai mult decât iOS și OS X combinate, și de peste trei 

ori mai mult decât Microsoft Windows. Gartner așteptat întreaga piata de 

telefonie mobila pentru a "ajunge la două miliarde de unități în 2016", 

inclusiv Android. [242] 

Potrivit estimării unui Statistica, a smartphone-uri Android a avut o 

bază instalată de 1,6 miliarde de unități în 2014, care a fost de 75% din 

numărul total estimat de smartphone-uri la nivel mondial. [243] [244] [c] 

Android are cea mai mare baza instalata de orice mobil sistemul de operare 

și, din moment ce în 2013, sistemul de operare cu cea mai mare vânzare de 
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ansamblu [234] [246] [247] [237] [248], cu vânzări în 2012, 2013 și 2014 

[249] aproape de baza instalata de toate PC-urile. [ 250] În al treilea 

trimestru al anului 2013, cota Android din piața mondială de smartphone-uri 

a fost de 81,3 expediere%, cea mai mare vreodată, [251] și Android Share-

condus de Samsung produse- a fost 81,3%. 

1.8. IoT – Internet of Things 

SECURITATE Autentificare, autorizare, și securitatea datelor sunt 

asigurate prin criptografia BlackBerry brevetat și tehnologiile cheie din 

conducere. Aceste tehnici sunt proiectat pentru o gamă largă de dispozitive, 

inclusiv cele care funcționează sub constrângeri de resurse și a celor care 

necesită de înaltă performanță. 

IO Platforma BlackBerry este găzduit în infrastructura BlackBerry 

securizat, la nivel mondial. 

SCALABILITATE Peisajul IO include un număr masiv de dispozitive - 

mult mai mare, mai diversă și mai bogat decât interconectate valuri mobile 

și PC-uri precedente l. Pentru a sprijini acest lucru, IO platforma BlackBerry 

este proiectat cu tehnologii moderne pentru a sprijini scalabilitate masive, 

indexarea datelor instantanee, și stocarea redundantă pe termen lung. 

Platforma IO este conceput sa evite blocajele și să fie scalabil la fiecare strat 

de arhitectura. 

EFICIENTA mesaje se află în centrul de IO. Pentru a trimite și primi 

date utile între dispozitive și centrele de date necesită o infrastructură, baze 

de date, și de securitate care lucrează împreună într-un sistem fiabil de 

disponibilitate ridicată. BlackBerry suportă atât mesaje determinate de un 

eveniment și magazin-and-forward pentru o soluție completă, de încredere, 

și găzduit. Rezultatul este eficienta pentru dezvoltatori și o TCO mai mic 

pentru întreprinderi. 

 

2.10. Utilizari si dezvoltari viitoare 

Caracterul deschis și personalizabil de Android permite sa fie folosit pe alte 

electronice în afară de smartphone-uri și tablete, inclusiv laptop-uri și 

netbook-uri, smartbook, [297] televizoare inteligente (Android TV, Google 

TV) si camere (de exemplu Galaxy Camera). [298 aplicații] În plus, sistemul 
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de operare Android a vazut pe ochelari inteligente (Google de sticlă), 

smartwatches, [299] căști, [300] CD auto și DVD playere, [301] oglinzi, 

[302] playere media portabile, [303] fix [304] și Voice over telefoane IP. 

[305] Ouya, o consolă de jocuri video care rulează Android, a devenit unul 

dintre campaniile cele mai de succes kickstarter, crowdfunding US $ 8,5 

milioane pentru dezvoltarea sa, [306] [307] și a fost urmat mai târziu de 

alte console bazate pe Android, cum ar fi portabil Nvidia Shield -. un 

dispozitiv Android într-un factor de joc video controler formă [308] 

 

În 2011, Google a demonstrat "Android @ Home", o tehnologie de 

automatizare de origine, care foloseste Android pentru a controla o gamă 

largă de dispozitive de uz casnic, inclusiv întrerupătoarele de lumină, prize și 

termostate. [309] prototip becuri au fost anunțate, care ar putea fi 

controlate de la un telefon Android sau comprimat, dar Android cap Andy 

Rubin a fost prudent să se constate că "transformarea un bec pe și în afara 

nu este nimic nou", arătând spre numeroase servicii de automatizare acasă 

eșuat. Google, a spus el, se gândea mai ambițios și intenția a fost de a folosi 

poziția lor ca un furnizor de servicii de cloud pentru a aduce produse Google 

în case clienților. [310] [311] 

 

Parrot a lansat un sistem stereo auto bazate pe Android, cunoscut ca 

asteroid în 2011, [312], urmată de un succesor, pe bază de touchscreen 

Asteroid inteligent, în 2012. [313] În 2013, Clarion a lansat propria stereo 

auto Android bazat pe, The AX1. [314] În ianuarie 2014, la Consumer 

Electronics Show (CES), Google a anunțat formarea Automotive Alliance 

Deschidere, un grup inclusiv mai multe factorii de decizie majore auto (Audi, 

General Motors, Hyundai, si Honda) și Nvidia, care are drept scop de a 

produce Android bazate pe sisteme de divertisment în mașină pentru 

automobile, "[aducând] Cel mai bun de Android în automobilul într-un mod 

sigur și fără sincope." [315] 
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La 18 martie, 2014, Google a anunțat Android Wear, o platformă Android 

bazată pe destinate în mod special pentru smartwatches și alte dispozitive 

portabile; doar un preview dezvoltator a fost pusă la dispoziția publicului. 

[316] Aceasta a fost urmată de dezvelirea două dispozitive bazate pe 

Android-Wear, LG G Watch, moto, 360. [317] 

 

Pe 25 iunie, 2014, la Google I / O, a fost anunțat că Android TV, o platformă 

Smart TV, este înlocuirea TV Google a lansat anterior. La 26 iunie, 2014, 

Google a anuntat Android Auto pentru masina. 
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2.Mediul de programare Android Mobile 

 

Android este o platforma open source pentru dezvoltarea si rularea de 
aplicatii mobile, dezvoltata de Google si Open Handset Alliance. Initial creata 

pentru telefoane mobile, Android a devenit o platforma majora de aplicatii 
pentru o gama larga de dispozitive mobile. 

Scopul acestui post este de a descrie pasii necesari configurarii mediului de 
dezvoltare astfel incat sa permita unui programator sa inceapa sa invete si 

sa dezvolte aplicatii mobile pentru Android. 

Deoarece este o platforma foarte eficienta si atractiva pentru multi 

dezvoltatori: 

 platforma open source bazate pe Linux; 

 portabila pe o gama larga de platforme mobile; 
 optimizata pentru dispozitive cu consum mic de energie si cu memorie 

virtuala mica; 
 suporta aplicatii Java rulate de o masina virtuala Dalvik; 

 are suport multimedia pentru grafica vectoriala 2D, OpenGL, MP3, AAC si 

AVC; 
 nivel crescut al securitatii la nivelul aplicatiilor; 

 arhitectura pentru aplicatii bazata pe componente ; 
 solutii de stocare a datelor bazate pe SQLite; 

Android a devenit una dintre platformele mobile importante, alaturi de 
Windows Mobile, Symbian, iPhone si J2ME (Java Mobile Edition). 

Pentru a invata si de a dezvolta aplicatii Android aveti nevoie de (solutia 
prezentata este pentru o platforma de lucru Windows): 

1. Descarca si instaleaza Java Development Kit (JDK), cel mai recent fiind 
versiunea 7, insa orice versiune incepand cu JDK 6.0 este recomandata. 

Puteti descarca JDK-ul de pe java.oracle.com.NU instalati doar JRE-ul 
(Java Runtime Environment), deoarece Eclipse si SDK-ul Android au 

nevoie de instrumente de dezvoltare incluse in JDK (Java Development 
Kit). Chiar daca aveti un sistem pe 64 de biti este recomandat sa 

instalati versiunea pe 32 de biti, deoarece exista inca unele probleme de 

compatibilitate in ceea ce priveste JDK-ul, Eclipse IDE si Android SDK. 
2. Instalati Eclipse IDE. Utilizarea unui mediu de dezvoltare vizual de tip 

IDE nu este necesara, dar este recomandata, deoarece va salva o 
multime de timp si va permite sa va concentrati asupra solutiei, si mai 

putin asupra modului in care se face compilarea, generarea solutiei si 
executia ei. Eclipse este disponibil la adresa http://www.eclipse.org/ si 

ar trebui sa descarcatiEclipse pentru dezvoltatori Java sau versiunea 

http://www.android.com/
http://java.oracle.com/
http://java.oracle.com/
http://www.eclipse.org/
http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/indigor
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Classic Eclipse. La fel ca si in cazul JDK-ului, instalati versiunea pe 32 de 

biti. 
3. Descarcati si instalati Android SDK Starter Package. Sunt doua 

distributii pentru pachetul Starter, ambele disponibile 
la developer.android.com /SDK/index.html. Daca aveti Windows si ati 

ales distributia cu installer (si nu arhiva), care este versiunea 
recomandata, puteti obtine o eroare pe Windows 7 deoarece programul 

de instalare nu detecteaza JDK-ul Java. Solutia (in unele cazuri) este de 
selecta butonul Back si dupa care Next pentru a reveni la faza de 

detectie a JDK-ului. Instalati SDK-ul Android intr-o locatie fixa, cum ar 
fi C:\Android. 

4. Utilizand Android SDK Manager (instalat la pasul anterior) 
descarcati Android SDK Components, care includ diferite instrumente 

de dezvoltare, documentatia, platforme Android, librarii externe, driver-
ul USB pentru Windows si exemple de aplicatii. Cand SDK Manager-ul 

porneste, va verifica automat resursele disponibile de descarcat si 

update-uri pentru cele existente. Gestiunea componentelor de descarcat 
se face selectand categoria Available packagesin fereastra Android SDK 

Manager-ului. 

 

Utilizand Android SDK Manager pentru a descarca Android SDK 

Components 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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Utilizand Android SDK Manager pentru a descarca Android SDK 

Components 

5. Instalati ADT (Android Development Toolkit) Pluginpentru Eclipse: 

o in meniul aplcatiei Eclipse, selectati Help > Install New 
Software…; 

o faceti clic pe butonul Add, aflat in coltul din dreapta-sus; 

 

Instalare ADT (Android Development Toolkit) Plugin pentru Eclipse 

o in formularul Add Repository, introduceti “Android ADT Plugin “(sau 
ce nume doriti) pentru Name si urmatoarea adresa URL 

pentru Location: 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/08/Eclipse_add_new_repository.jpg
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https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

o clic pe OK; daca aveti probleme la descarcarea plugin-ul, incercati sa 
utilizati protocolul “http” in adresa URL, in loc de “https“; 

o in fereastra de dialog Available Software, selectati checkbox-ul de 
langa Developer Toolssi faceti clic pe Next; 

 

Instalare ADT (Android Development Toolkit) Plugin pentru Eclipse 

o in urmatoarea fereastra (detalii instalare si revizuire componente 

selectate) faceti clic peNext; 
o cititi si sa acceptati acordurile de licenta (bifati radio button-ul 

respectiv) si faceti clic peFinish; 
6. Reporniti Eclipse. 

7. Configurati plugin-ul ADT pentru Eclipse. 
o in meniul din Eclipse selectati Window > Preferences… pentru a 

deschide panoulPreferences; 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/08/Eclipse_Android_developer_tools.jpg
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Configurare Eclipse ADT plugin 

o in fereastra Preferences selectati categoria Android in panoul din 
stanga; 

o in panoul principal, clic pe Browse… si localizati directorul in care a 
fost instalat Android SDK-ul (in acest tutorial, SDK-ul Android a fost 

instalat la pasul 3 in C:\Android). 

o faceti clic pe Apply si apoi OK. 
8. Testati SDK-ul Android si platforma Android pornind un emulator de 

dispozitiv mobil. Pentru a face acest lucru trebuie sa definiti un Android 
Virtual Device (AVD) folosind SDK-ul Android si Managerul AVD: 

o deschideti Android SDK and AVD Manager direct din Windows 
cu Start > Programs > Android SDK Tools sau din Eclipse, 

utilizand optiunea Window > Android SDK and AVD Manager din 
meniu; 

o in panoul din stanga, selectati categoria Virtual devices; 
o in panoul principal faceti clic pe butonul New…; 
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Definire emulator Android - Android Virtual Device (AVD) 

o in fereastra Create new Android Virtual Device setati numele 

emulatorului (A), platforma Android utilizata (B), dimensiunea 
cardului de memorie (C), imaginea emulatorului (D) si alte setari 

hardware (E); 
o selectati dispozitivul virtual nou creat si lansati emulatorul folosind 

butonul Start…; 
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Android Virtual Device 

Alte resurse utile pot fi gasite pe portalul platformei 
Android: http://developer.android.com. 

Structura unei Aplicații (I) 

O aplicație Android poate conține mai multe componente: 

1.contextul reprezintă punctul central al unei aplicații Android, oferind 

acces către mai multe funcționalități ale acesteia (inclusiv la resursele 

dizpozitivului mobil, serviciile sistemului de operare, diferite fișiere de 

configurare); este instanțiat sub forma unui obiect de 

tip android.app.Application; 

2.activitatea realizează sarcini a căror execuție nu influențează timpul de 

răspuns al aplicației Android, astfel încât să nu aibă un impact asupra 

experienței utilizatorului; de aceea, este asociată unei ferestre 

(interfețe grafice), o aplicație Android fiind formată din una sau mai 

multe activități; 

3.fragmentul conține interfața grafică și logica aplicației corespunzătoare 

unei părți din cadrul unei activități; motivul pentru care se recurge la 

modularizarea unei activități prin intermediul a mai multor fragmente 

este asigurarea consistenței și flexibilității aplicației Android pe mai 

multe echipamente mobile, cu dispozitive de afișare de dimensiuni și 

rezoluții diferite; 

http://developer.android.com/
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Fragment.html
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4.serviciul încapsulează procese mai complexe, executate în fundal (și 

posibil la intervale de timp regulate) a căror rulare durează o 

perioadă de timp semnificativă, astfel încât să nu poată fi plasate în 

cadrul aceluiași fir de execuție ca și interfața grafică prin care se 

asigură interacțiunea cu utilizatorul; 

5.intenția este mecanismul de comunicare între elementele unei aplicații 

Android (activități și servicii); prin intermediul unui sistem de 

mesagerie (asincronă), sistemul de operare Android mapează o 

solicitare (împachetată sub forma unei intenții) către componenta 

adecvată. 

 

Contextul 

Contexul este utilizat pentru a implementa diferite funcționalități la nivelul 

întregii aplicații: 

 obținerea de referințe la resursele aplicației (șiruri de caractere, 

elemente grafice, fișiere XML); 

 accesarea preferințelor aplicației; 

 gestiunea sistemului de fișiere corespunzător aplicației; 

 lucrul cu resurse necompilate ale aplicației; 

 utilizarea serviciilor de sistem; 

 folosirea unei baza de date SQLite; 

 administrarea permisiunilor aplicației. 

În clasele de tip Activity sau Service, contextul aplicației poate fi obținut 

printr-un apel de forma: 

Context context = getApplicationContext(); // definita in clasa Context 

http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+context
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Context context = getApplication();        // definita in clasa Activity 

Pentru a se evita utilizarea ineficientă a memoriei (eng. memory leak), în 

situația în care obiectele trebuie să existe pe toată durata aplicației, se 

recomandă ca acestea să refere contextul aplicației (nu al activității), astfel 

încât să nu fie condiționate de diverse evenimente din ciclul de viață al 

acestora. 

Activitatea 

Activitatea reprezintă o componenta a aplicației Android ce oferă o interfață 

grafică cu care utilizatorul poate să interacționeze. Cele mai multe activități 

ocupă întreaga suprafață de afișare, însă acest lucru nu este obligatoriu. 

O aplicație Android este formată din una sau mai multe activități (slab 

cuplate între ele). Există întotdeauna o activitate principală care este afișată 

atunci când aplicația Android este lansată în execuție inițial. 

O activitate poate invoca o altă activitate pentru a realiza diferite sarcini, 

prin intermediul unei intenții. În acest moment, activitatea veche este oprită 

și salvată pe stivă (eng. back stack), după care este pornită activitatea 

nouă. Restaurarea și (re)începerea activității vechi este realizată în 

momentul în care activitatea nouă (curentă) este terminată. Un 

comportament similar are loc în momentul în care se produce un eveniment 

(primirea unui apel telefonic, apăsarea tastelor Home sau Back, lansarea 

altei aplicații). 

O activitate trebuie să își gestioneze corespunzător comportamentul (inclusiv 

folosirea memoriei) în cazul producerii diferitelor evenimente, salvând și 

restaurând starea de fiecare dată când aplicația este oprită, respectiv 

(re)pornită. 

Componentele unei Activități 

O activitate poate fi utilizată numai dacă este definită în 

fișierul AndroidManifest.xml, în cadrul elementului de tip <application>. 

Pentru fiecare activitate trebuie creată o intrare de tip <activity>pentru care 

se specifică diferite atribute, dintre care obligatoriu este numai denumirea 

activității (android:name). Din momentul în care aplicația Android este 

publicată, conținutul manifestului devine un contract față de utilizatori, iar 

denumirile componentelor nu mai pot fi modificate întrucât pot genera erori 

în cazul producerii unor actualizări. 

Pentru o activitate se poate specifica și un filtru de intenții, în cadrul 

elementului <intent-filter>, spre a indica modul în care componentele 

aplicației o pot accesa. Acesta este necesar pentru ca activitatea să poată fi 

rulată folosind intenții implicite (furnizate de alte aplicații). Așadar, o astfel 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+context
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
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de intrare va fi necesară pentru fiecare tip de intenție, precizând 

elementele <action> și opțional <category> /<data>. În cazul activităților 

care nu vor fi accesibile din cadrul altor aplicații Android, nu este necesară 

definirea unui filtru de intenții. 

O activitate principală din cadrul unei aplicații Android este caracterizată prin 

următoarele proprietăți: 

 acțiunea are valoarea android.intent.action.MAIN, întrucât reprezintă 

punctul de intrare al aplicației Android; 

 categoria are valoarea android.intent.category.LAUNCHER, întrucât 

activitatea trebuie inclusă în meniul dispozitivului mobil pentru a 

putea fi lansată în execuție. 

AndroidManifest.xml 

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

<manifest ... > 

  <!-- ... --> 

  <application ... > 

    <activity 

      android:name=".LifecycleMonitorActivity" 

      android:label="@string/app_name" > 

      <intent-filter> 

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

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

/> 

      </intent-filter> 

    </activity> 

  </application> 

</manifest> 

Ulterior, se va implementa și clasa identificată prin denumirea activității. 

Aceasta trebuie să fie derivată din android.app.Activity și să implementeze 

cel puțin metoda onCreate() în care sunt inițializate componentele sale. 

LifecycleMonitorActivity.java 

public class LifecycleMonitorActivity extends Activity { 

  

  @Override 

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

    super.onCreate(savedInstanceState); 

    setContentView(R.layout.activity_lifecycle_monitor); 

    // ... 

  } 

http://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/pdsd/laboratoare/laborator02?codeblock=2
http://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/pdsd/laboratoare/laborator02?codeblock=3
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  // ... 

  

} 

Este obligatoriu ca metoda onCreate() să apeleze metoda părinte, în caz 

contrar generându-se o excepție. 

Pentru fiecare activitate, este necesar să se descrie interfața grafică în cadrul 

unui fișier .xml (încărcat manual, în cadrul metodei onCreate(), printr-un 

apel al metodei setContentView()) în care elementul părinte este un 

mecanism de dispunere a conținutului (derivat din 

clasa android.view.ViewGroup). Acest fișier este plasat în 

directorul res/layout și conține referințe către toate obiectele care vor fi 

afișate în cadrul ferestrei. În urma compilării, vor fi generate niște referințe 

(adrese în cadrul pachetului de resurse) prin intermediul cărora resursele vor 

putea fi accesate. 

activity_lifecycle_monitor.xml 

<LinearLayout 

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

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

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:orientation="vertical" 

    

tools:context="ro.pub.cs.systems.pdsd.lab02.graphicuserinterface.Life

cycleMonitorActivity" > 

  

    <!-- ... --> 

  

</LinearLayout> 

Prin urmare, componentele definitorii ale unei activități sunt clasa în care 

este implementat comportamentul în urma interacțiunii cu utilizatorul și 

fișierul .xml care descrie modelul static al interfeței grafice. 

http://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/pdsd/laboratoare/laborator02?codeblock=4
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O activitate poate fi pornită în mod explicit prin intermediul 

metodei startActivity() care primește ca parametru un obiect de tip intenție 

(căruia i se pot atașa și niște date, transferate activității). În cazul în care se 

așteaptă ca activitatea să producă unele rezultate, se va apela 

metodastartActivityForResult() - furnizându-se și un cod de cerere -, fiind 

necesar ca activitatea astfel invocată să implementeze 

metoda onActivityResult(). 

O activitate poate fi oprită în mod explicit prin intermediul metodei finish(). 

De regulă, folosirea unei astfel de metode este descurajată, datorită 

impactului pe care îl poate avea asupra experienței utilizatorului. 

Ciclul de Viață al unei Activități 

Din momentul în care activitatea este creată și până la momentul în care 

este distrusă, ea trece printr-o serie de etape, cunoscute sub denumirea 

de ciclul de viață al activității: 

 în execuție (eng. running) - activitatea se află în prim plan și este 

vizibilă, astfel încât utilizatorul poate interacționa cu aceasta prin 

intermediul interfeței grafice pe care o oferă; 

 întreruptă temporar (eng. paused) - activitatea se află în fundal și 

este (parțial) vizibilă; o astfel de situație este întâlnită în momentul în 

care o altă activitate a fost pornită, însă interfața sa grafică este 

transparentă sau nu ocupă întreaga suprafață a dispozitivului de 
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afișare; în acest caz, activitatea este încă activă în sensul că obiectul 

de tip Activity este stocat în memorie, fiind atașată în continuare 

procesului responsabil cu gestiunea ferestrelor și menținându-se 

starea tuturor componentelor sale; totuși, ea poate fi distrusă de 

sistemul de operare dacă necesarul de memorie disponibilă nu poate 

fi întrunit din cauza sa; 

 oprită (eng. stopped) - activitatea se află în fundal și este complet 

ascunsă; o astfel de situație este întâlnită în momentul în care o altă 

activitate a fost pornită, iar interfața sa grafică ocupă întreaga 

suprafață a dispozitivului de afișare; și în acest caz, activitatea este 

activă în sensul că obiectul de tip Activity fiind stocat în memorie, 

menținându-se starea tuturor componentelor sale, dar detașându-se 

de procesul responsabil cu gestiunea ferestrelor; ea poate fi distrusă 

de sistemul de operare dacă necesarul de memorie disponibilă nu 

poate fi întrunit din cauza sa; 

 inexistentă - activitatea a fost terminată sau distrusă de sistemul de 

operare, rularea sa impunând crearea tuturor componentelor sale ca 

și când ar fi accesată inițial. 
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Tranziția unei activități dintr-o stare în alta este notificată prin intermediul 

unor metode (eng.callbacks), care pot fi suprascrise pentru a realiza diferite 

operații necesare pentru gestiunea memoriei, asigurarea persistenței 

informațiilor și a consistenței aplicației Android în situația producerii de 

diferite evenimente: 

 onCreate(Bundle) - apelată în momentul în care activitatea este 

creată; această metodă va fi folosită pentru inițializări statice: 

 încărcarea interfeței grafice printr-un apel al 

metodei setContentView(int) (al cărei parametru reprezintă 

referința către resursa de tip .xml care descrie interfața grafică); 
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 obținerea de referințe către componentele interfeței grafice printr-

un apel al metodeifindViewById(int) (al cărei parametru reprezintă 

referința către componenta respectivă -eng. widget - așa cum 

apare în resurse); 

 indicarea unor obiecte de tip ascultător care să gestioneze 

evenimentele legate de interacțiunea cu utilizatorul; 

 realizarea unor conexiuni către alte modele de date. 

Crearea activității este diferită de apariția acesteia pe ecran. 

Metoda onCreate() este întotdeauna urmată de metoda onStart(). 

 onRestart() - apelată atunci când activitatea a fost oprită și ulterior 

repornită; este urmată întotdeauna de metoda onStart(); 

 onStart() - apelată înainte ca activitatea să apară pe ecran; poate fi 

urmată de metodaonResume() dacă activitatea trece în prim-plan sau 

de metoda onPause() dacă activitatea trece în fundal; 

 onResume() - apelată înainte ca activitatea să interacționeze cu 

utilizatorul; această metodă va fi folosită pentru a porni servicii sau 

cod care trebuie să ruleze atâta timp cât aplicația este afișată pe 

ecran; este urmată întotdeauna de metoda onPause(); 

 onPause() - apelată înainte ca activitatea să fie întreruptă temporar, 

iar o altă activitate să fie reluată; această metodă va fi utilizată 

pentru a opri servicii sau cod care nu trebuie să ruleze atâta timp cât 

activitatea se află în fundal (întrucât consumă timp de procesor) și 

pentru a salva starea diferitelor componente în vederea asigurării 

persistenței și a consistenței aplicației înainte și după evenimentul 

care a produs suspendarea sa; poate fi urmată de 

metoda onResume() dacă activitatea trece în prim-plan sau de 

metoda onStop() dacă activitatea este ascunsă; 

Procesările realizate în metoda onPause() nu trebuie să ocupe un interval de 

timp prea mare întrucât în caz contrar ar bloca noua activitate care urmează 

să fie lansată în execuție. 

Procesul în contextul căruia rulează o activitate nu poate fi distrus de 

sistemul de operare până ce nu s-a terminat apelul metodei onPause(), 

aceasta fiind singura metodă care este apelată în mod garantat înainte de a 

se solicita memoria pe care activitatea o folosește. 
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 onStop() - apelată în momentul în care activitatea este ascunsă, fie din 

cauză că urmează să fie distrusă, fie din cauză că o altă activitate, a 

cărei interfață grafică ocupă întreaga suprafață a dispozitivului de 

afișare, urmează să devină vizibilă; poate fi urmată de 

metoda onRestart(), dacă activitatea urmează să interacționeze (din 

nou) cu utilizatorul, sau de metoda onDestroy()dacă activitatea 

urmează să fie terminată sau distrusă de sistemul de operare; 

 onDestroy() - apelată înainte ca activitatea să se termine sau să fie 

distrusă de către sistemul de operare (fie manual, fie automat) din 

lipsă de memorie; această metodă va fi utilizată pentru a elibera 

resursele ocupate. 

Distincția între cele două situații în care o activitate este distrusă poate fi 

realizată prin intermediul metodei isFinishing(). 
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Fiecare dintre metodele ce gestionează ciclul de viață al activității trebuie să 

apeleze metoda părintelui. În cazul metodei onCreate(), este necesar ca 

acest lucru să fie realizat la începutul metodei. 
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În cadrul unei activități, este interzisă apelarea manuală a metodelor legate 

de ciclul de viață, acestea fiind invocate în mod automat de sistemul de 

operare Android la producerea diferitelor evenimente. 

LifecycleMonitorActivity.java 

public class LifecycleMonitorActivity extends Activity { 

  

  @Override 

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

    super.onCreate(savedInstanceState); 

    // ... 

  } 

  

  @Override 

  protected void onStart() { 

    super.onStart(); 

    // ... 

  } 

  

  @Override 

  protected void onResume() { 

    super.onResume(); 

    // ... 

  } 

  

  @Override 

  protected void onPause() { 

    super.onPause(); 

    // ... 

  } 

  

  @Override 

  protected void onStop() { 

    super.onStop(); 

    // ... 

  } 

  

  @Override 

  protected void onDestroy() { 

    super.onDestroy(); 

    // ... 

  } 

  

http://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/pdsd/laboratoare/laborator02?codeblock=5
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  @Override 

  protected void onRestart() { 

    super.onRestart(); 

    // ... 

  } 

  

  // metode folosite pentru salvarea si restaurarea starii     

  

  @Override 

  protected void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 

    // apelarea metodei din activitatea parinte este recomandata, dar 

nu obligatorie 

    super.onSaveInstanceState(savedInstanceState); 

    // ... 

  } 

  

  @Override 

  protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 

    // apelarea metodei din activitatea parinte este recomandata, dar 

nu obligatorie 

    super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState); 

    // ... 

  } 

  

} 

Gestiunea Stării unei Activități 

Unele dintre metodele care gestionează ciclul de viață al unei activități 

primesc ca parametru un obiect de tip Bundle, utilizat pentru gestiunea stării 

în cazul în care activitatea este distrusă din lipsă de memorie: 

 onCreate() - parametrul savedInstance poate să fie null, daca 

activitatea nu a mai fost rulată anterior, fie este o instanță a unui 

obiect de tip Bundle în care se găsește starea anterioară (așa cum a 

fost reținută de metoda onSaveInstanceState()); 

 onSaveInstanceState() - este apelată când activitatea urmează să fie 

ascunsă și există posibilitatea ca procesul acesteia să fie terminat din 

lipsă de memorie, pentru a salva starea activității; 

 onRestoreInstanceState() - este apelată doar dacă există o stare a 

activității care ar trebui să fie restaurată. 

http://developer.android.com/reference/android/os/Bundle.html
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Obiectul de tip Bundle este o formă de hash map, în care cheia este 

întotdeauna de tip String, iar valorile au 

tipul android.os.Parcelable (asemănător cu Serializable din Java, deși acesta 

nu este un mecanism de serializare în sine). Astfel, tipurile de date care pot 

fi salvate și încărcate prin intermediul unui obiect de tip Bundle sunt: 

boolean boolean[] 
 

Bundle 

byte byte[] 
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char char[] 
 

CharSequence CharSequence[] ArrayList<CharSequence> 

double double[] 
 

float float[] 
 

int int[] ArrayList<Integer> 

long long[] 
 

Serializable 

short short[] 
 

SparseArray 

String String[] ArrayList<String> 

Starea unei activități este menținută atâta vreme cât ea este activă (deci 

inclusiv când au fost apelate metodele onPause() și onStop()), aceasta 

putând fi restaurată corespunzător. Necesitatea asigurării consistenței 

activității de către programator apare în momentul în care activitatea este 

terminată/distrusă și apoi (re)pornită. O astfel de situație este frecventă în 

cazul în care se produce o schimbare de configurație (se modifică orientarea 

dispozitivului de afișare - portrait vs. landscape, limba, disponibilitatea 

tastaturii), întrucât de fiecare dată este necesar să se (re)încarce resursele 

specifice pentru valorile respective. 

Ținându-se cont de faptul că activitatea poate fi terminată/distrusă în orice 

moment după ce nu se mai găsește în prim-plan / este ascunsă, asigurarea 

consistenței trebuie realizată de fiecare dată. 

Salvarea Stării 

Metoda onSaveInstanceState() este înainte de metoda onStop() și posibil 

înainte de metodaonPause(), deși acest lucru nu este garantat. Ea primește 

ca parametru un obiect de tip Bundle în care vor fi plasate datele din cadrul 

activității care se doresc a fi salvate, acestea putând fi identificate prin 

intermediul unei chei (de tip String). 

Apelul metodei onSaveInstanceState() nu este garantat să fie realizat de 

fiecare dată întrucât pot fi situații în care nu este necesar ca starea activității 



Next step. Android – Dan Rîmniceanu 
 

43 
 

să fie restaurată (utilizatorul a terminat activitatea prin apăsarea 

butonului Back). 

În cazul în care se dorește salvarea explicită a conținutului unui 

obiect EditText, se poate proceda astfel: 

@Override 

protected void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onSaveInstanceState(savedInstanceState); 

  EditText usernameEditText = 

(EditText)findViewById(R.id.username_edit_text); 

  savedInstanceState.putString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT, 

usernameEditText.getText()); 

} 

Valoarea introdusă de utilizator va fi salvată în obiectul de tip Bundle sub 

denumireauserNameEditText, acesta fiind menținut și prin urmare utilizat 

între mai multe instanțe ale acestei activități. 

Apelarea metodei părinte este necesară întrucât API-ul Android furnizează o 

implementare implicită pentru salvarea stării unei activități, parcurgând 

ierarhia de componente grafice (obiecte de tip View) care au asociat un 

identificator (android:id), folosit drept cheie în obiectul Bundle. Astfel, de 

regulă, pentru elementele interfeței grafice, nu este necesar să se mențină 

starea, acest lucru fiind realizat în mod automat, cu respectarea condiției 

menționate. De aceea, în metodaonSaveInstanceState, va fi realizată 

salvarea unor informații (obiecte ale clasei) pentru care procesul de salvare 

a stării nu este apelat. Totuși, asigurarea persistenței datelor nu se va 

realiza niciodată aici (întrucât nu se garantează apelarea sa), ci în 

metoda onPause(). 

În obiectul de tip Bundle, prin cheia android:viewHierarchyState se va reține 

un alt obiect de tipBundle care reține starea tuturor obiectelor de 

tip View din cadrul activității (care sunt identificate prin intermediul unui 

câmp android:id). În cadrul acestuia, prin cheia android:views se reține un 

obiect de tip SparseArray (un tip de dată specific Android care realizează 

mapări între întregi și obiecte, mai eficient decât un hashmap) care conține 

starea fiecărui obiect de tip View prin intermediul identificatorului său. 

Bundle viewHierarchy = 

savedInstanceState.getBundle("android:viewHierarchyState"); 

if (viewHierarchy != null) { 

  SparseArray<? extends Parcelable> views = 

viewHierarchy.getSparseParcelableArray("android:views"); 

  for (int k=0; k < views.size(); k++) { 

    Log.d(Constants.TAG, views.get(k) + "->" + views.valueAt(k)); 

  } 
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} 

else { 

  Log.d(Constants.TAG, "No view information was saved!"); 

} 

Prin urmare, dacă aplicația este oprită și apoi pornită din nou, obiectele de 

tip View vor avea conținutul existent în prealabil. Pentru a dezactiva această 

opțiune, trebuie specificată în fișierul .xml care descrie interfața grafică a 

activității, în elementul corespunzător obiectului de 

tip Viewproprietatea android:saveEnabled=“false”. 

Dezactivarea se poate realiza și programatic, folosind 

metodasetSaveEnabled(boolean). 

Restaurarea Stării 

Încărcarea conținutului din obiectul de tip Bundle (în vederea restaurării 

stării) poate fi realizată: 

1.în metoda onCreate() 

 

2. @Override 

3. protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

4.   super.onCreate(savedInstanceState); 

5.   setContentView(R.layout.activity_lifecycle_monitor); 

6.   EditText usernameEditText = 

(EditText)findViewById(R.id.username_edit_text); 

7.   if ((savedInstanceState != null) && 

(savedInstanceState.getString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT) != 

null)) { 

8.     

usernameEditText.setText(bundle.getString(Constants.USERNAME_E

DIT_TEXT)); 

9.   } 

} 

10. prin intermediul metodei onRestoreInstanceState(), apelată în 

mod automat între metodeleonStart() și onResume(); această 

abordare permite separarea dintre codul folosit la crearea ferestrei și 
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codul utilizat la restaurarea stării unei ferestre 

 

11. @Override 

12. protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) 

{ 

13.   super.onRestoreInstanceState(bundle); 

14.   EditText usernameEditText= 

(EditText)findViewById(R.id.username_edit_text); 

15.   if 

(savedInstanceState.getString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT) != 

null) { 

16.       

usernameEditText.setText(savedInstanceState.getString(Constants.U

SERNAME_EDIT_TEXT)); 

17.   } 

} 

Coordonarea Activităților 

În situația în care o activitate nouă este pornită în timp ce o activitate veche 

este în execuție, fiind necesară transmiterea de informații dintre acestea, 

este util să se cunoască ordinea în care sunt apelate metodele care 

gestionează ciclul de viață al celor două activități, astfel încât comunicarea 

dintre acestea să se realizeze în mod corect: 

1.se apelează metoda onPause() a activității vechi - aici trebuie realizată 

partea de scriere a informațiilor care trebuie să fie trimise; 

2.se apelează metodele onCreate(), onStart() și onResume() ale 

activității noi - aici trebuie realizată partea de citire a informațiilor 

care trebuie să fie primite; 

3.se apelează metoda onStop() a activității vechi; 

4.în situația în care necesarul de memorie nu este satisfăcut, este posibil 

să se apeleze metodaonDestroy() a activității vechi. 
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Structura unui Proiect Android în Eclipse Luna SR1a (4.4.1) 

Structura unui proiect Android în mediul integrat de dezvoltare Eclipse Luna 

SR1a (4.4.1) poate fi observată în fereastra Package Explorer. 
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 biblioteca Android 4.1.2 (Google APIs) - conține mai multe fișiere: 

 android.jar - cuprinde toate clasele necesare pentru aplicația 

Android; 

 usb.jar - încapsulează clase necesare instalării aplicației Android 

prin USB și comunicării cu dispozitivul fizic; 

 effects.jar - utilizată pentru aplicarea de diferite efecte; 

 maps.jar - folosită de aplicațiile Android care implementează 

funcționalități legate de localizare. 
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 Android Private Libraries conține un singur fișier android-support-

v4.jar; 

 src - conține sursele .java ale proiectului, organizate pe pachete. În 

exemplu, codul este organizat pe trei pachete, cea mai importanta 

clasa fiind LifecycleMonitorActivity.java (în 

pachetulro.pub.cs.systems.pdsd.lab02.graphicuserinterface) 

continand activitatea principala a aplicației Android. 

 gen - cuprinde fișiere generate: 

 BuildConfig.java - definește unele proprietăți ale aplicației (cum ar 

fi activarea sau nu a modului de depanare); 

 R.java - include identificatori către toate resursele din cadrul 

proiectului, prin intermediul cărora pot fi obținute referințe către 

acestea; conține subclasele: 

 attr - diferite atribute; 

 color - culorile utilizate ca fundal pentru diferite componente 

grafice afișate în cadrul activităților din cadrul aplicației; 

 dimen - dimensiunile dispozitivului de afișare, pentru fiecare 

configurație suportată de aplicație; 

 drawable - resurse de tip grafic, utilizate în cadrul aplicației; 

 id - identificatori pentru toate resursele care pot fi referite prin 

intermediul unui câmp de tipulandroid:id; 

 layout - mecanisme de dispunere a conținutului aferente 

activităților (interfețelor grafice), pentru fiecare configurație 

suportată de aplicație; 

 menu - diferitele meniuri atașate activităților (interfețelor 

grafice) din cadrul aplicației; 

 string - șirurile de caractere definite în cadrul aplicației; 

 style - stilurile (temele) folosite în cadrul aplicației. 

Este interzisă modificarea fișierelor din directorul gen. 

În cazul în care fișierul R.java este șters manual, acesta va fi imediat 

generat de către mediul de dezvoltare, cu condiția ca proiectul să nu conțină 

erori (erori de sintaxă în cazul codului sursă sau documente XML care nu 

sunt bine formate). 

 assets - cuprinde toate activele utilizate de aplicație (fișiere text, 

pagini HTML, baze de date), acestea fiind necompilate; 
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 bin - include fișierele construite de ADT în timpul procesului de 

generare, mai ales fișierul .apk(Android Package), un binar care 

conține toate resursele necesare pentru a rula o aplicație Android; 

 libs - cuprinde toate bibliotecile necesare pentru compilarea și rularea 

proiectului; 

 res - deține toate resursele folosite în cadrul aplicației 

 drawable-<resolution>: imaginile utilizate in aplicație, în funcție de 

rezoluție (ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi) 

 layout: fișierul activity_lifecycle_monitor.xml care descrie modul 

de dispunere a elementelor grafice în cadrul interfaței cu 

utilizatorul, separată de codul programului (de asemenea, sunt 

conținute și fișierele care descriu mecanismele de dispunere pentru 

ferestrele care indică rezultatul operației de 

autentificare: popup_window_authentication_success.xml șipopup

_window_authentication_fail.xml); 

activity_lifecycle_monitor.xml 

<LinearLayout 

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

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

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:orientation="vertical" 

    

tools:context="ro.pub.cs.systems.pdsd.lab02.graphicuserinterface.Life

cycleMonitorActivity" > 

  

    <ImageView 

        android:id="@+id/icon_image_view" 

http://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/pdsd/laboratoare/laborator02?codeblock=10
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        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="center" 

        

android:contentDescription="@string/icon_image_view_content_descri

ption" 

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

  

    <EditText 

        android:id="@+id/username_edit_text" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="center" 

        android:ems="10" 

        android:hint="@string/username" > 

  

        <requestFocus /> 

    </EditText> 

  

    <EditText 

        android:id="@+id/password_edit_text" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_gravity="center" 

        android:ems="10" 

        android:inputType="textPassword" 

        android:hint="@string/password" /> 

  

    <CheckBox 

        android:id="@+id/remember_me_checkbox" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

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

  

    <LinearLayout 
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        android:layout_width="wrap_content" 

     android:layout_height="wrap_content" 

     android:layout_gravity="center" 

     android:orientation="horizontal" > 

  

 <Button 

     android:id="@+id/ok_button" 

     android:layout_width="wrap_content" 

     android:layout_height="wrap_content" 

     android:layout_gravity="center" 

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

  

 <Space 

     android:layout_width="0dp" 

     android:layout_height="0dp" 

     android:layout_weight="1" />          

  

 <Button 

     android:id="@+id/cancel_button" 

     android:layout_width="wrap_content" 

     android:layout_height="wrap_content" 

     android:layout_gravity="center" 

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

  

    </LinearLayout> 

  

</LinearLayout> 

Astfel, interfața grafică este dispusă folosind un mecanism de 

aliniere verticală, fiind formată din: 

 un element ImageView prin intermediul căruia poate fi 

vizualizată o imagine; 

 două elemente de tip EditText prin intermediul cărora care se 

vor transmite un nume de utilizator, respectiv o parolă (numele 

de utilizator fiind afișat în clar, în timp ce parola este ascunsă); 
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 un element de tip CheckBox prin intermediul căruia utilizatorul 

va putea să indice dacă dorește ca informațiile sale de 

autentificare să fie reținute sau nu; 

 două butoane, dispuse folosind un mecanism de aliniere 

orizontală, prin intermediul cărora utilizatorul poate să 

transmită (către un server) informațiile sale de autentificare, 

pentru a fi procesate, respectiv dorește să anuleze informațiile 

introduse; 

 menu: fișierul main.xml conține un meniu care se va afișa la 

accesarea butonului Options, fiind folosit de 

metoda onCreateOptionsMenu(); 

 values 

 colors.xml: conține definițiile pentru culorile utilizate în cadrul 

interfeței grafice, ca fundal; 

colors.xml 

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

<resources> 

  

    <color name="light_green">#bfd1bc</color> 

    <color name="light_red">#efcad1</color> 

  

</resources> 

 dimens.xml: definește dimensiunile dispozitivului de afișare 

(activity_horizontal_margin șiactivity_vertical_margin); 

 strings.xml: se recomandă ca toate șirurile de caractere 

constante definite în cadrul aplicației să fie definite aici, fiind 

referite prin intermediul unui identificator; astfel, în cazul în 

care este necesar să se localizeze aplicația în altă limbă, tot ce 

trebuie făcut este să se creeze o copie a directorului values, 

http://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/pdsd/laboratoare/laborator02?codeblock=11
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modificându-se corespunzător valorile din acest fișier pentru a 

conține textele în cauză; 

strings.xml 

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

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

<resources> 

  

    <string name="app_name">Activity Lifecycle Monitor</string> 

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

    <string name="icon_image_view_content_description">This is the 

application icon.</string> 

    <string name="introduce_yourself_text_view_content">Introduce 

yourself</string> 

    <string name="username">Username</string> 

    <string name="password">Password</string> 

    <string name="remember_me_checkbox_content">Remember 

me</string> 

    <string name="ok_button_content">OK</string> 

    <string name="cancel_button_content">Cancel</string> 

    <string name="authentication_success">The authentication 

process was successful!</string> 

    <string name="authentication_fail">The authentication process 

failed!</string> 

    <string name="dismiss_button_content">Dismiss</string> 

    <string name="empty"></string> 

  

</resources> 

 styles.xml: temele aplicației; 

 AndroidManifest.xml - conține informații detaliate despre aplicație 

AndroidManifest.xml 

http://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/pdsd/laboratoare/laborator02?codeblock=12
http://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/pdsd/laboratoare/laborator02?codeblock=13
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

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

<manifest 

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

    package="ro.pub.cs.systems.pdsd.lab02" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

  

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="16" 

        android:targetSdkVersion="16" /> 

  

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            

android:name="ro.pub.cs.systems.pdsd.lab02.graphicuserinterface.Lif

ecycleMonitorActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

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

                <category 

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

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

  

</manifest> 

 denumirea pachetului aplicației este ro.pub.cs.systems.pdsd.lab02; 

 versiunea codului aplicației este 1 (definit prin intermediul 

atributului android:versionCode); această valoare este utilizată 

pentru a identifica numărul de versiune al aplicației, putând fi 
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folosit pentru a determina (programatic) dacă o aplicație trebuie să 

fie actualizată; 

 denumirea versiunii aplicației este 1.0 (definită prin intermediul 

atributuluiandroid:versionName); această valoare este afișată 

utilizatorului, recomandându-se să se utilizeze 

formatul <major>.<minor>.<build> 

 atributul android:minSdkVersion al elementului <uses-

sdk> specifică versiunea minimă a sistemului de operare pe care 

va rula aplicația; 

 aplicația folosește drept pictogramă imaginea ic_launcher.png din 

directorul drawable; 

 denumirea aplicației este dată de șirul de 

caractere app_name definit în fișierul strings.xml; 

 există o singură activitate în cadrul aplicației, definită în 

fișierulLifecycleMonitorActivity.java, eticheta afișată pentru aceasta 

fiind aceeași ca și denumirea aplicației; există și un 

element <intent-filter>: 

 acțiunea pentru filtrul de intenții este 

denumit android.intent.action.MAIN pentru a indica faptul că 

activitatea reprezintă punctul de intrare pentru aplicație; 

 categoria pentru filtrul de intenții este 

denumită android.intent.category.LAUNCHER pentru a indica 

faptul că aplicația poate fi lansată prin intermediul pictogramei 

afișată în contextul dispozitivului; 

Pentru a specifica o acțiune asociată 

butoanelor OK respectiv Cancel (deschiderea unei ferestre prin care se indică 

rezultatul operației de autentificare, respectiv ștergerea datelor din 

câmpurile ce conțin credențialele), se modifică codul sursă 

(fișierul LifecycleMinitorActivity.java din directorul src). 

În acest sens, se va defini o clasă ascultător (de tip Button.OnClickListener) 

internă, cu nume, a cărui instanță va fi atașată obiectului pe care se 

realizează evenimentul: 

private class ButtonClickListener implements Button.OnClickListener { 

  

  @Override 

  @SuppressWarnings("all") 

  public void onClick(View view) { 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+view
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    EditText usernameEditText = 

(EditText)findViewById(R.id.username_edit_text); 

    EditText passwordEditText = 

(EditText)findViewById(R.id.password_edit_text); 

    if 

(getResources().getString(R.string.ok_button_content).equals(((Button)view

).getText().toString())) { 

  

      LayoutInflater layoutInflater = 

(LayoutInflater)getBaseContext().getSystemService(LAYOUT_INFLATER_SER

VICE);     

  

      if (Utilities.allowAccess(getApplicationContext(), 

usernameEditText.getText().toString(), 

passwordEditText.getText().toString())) { 

        View popupContent = 

layoutInflater.inflate(R.layout.popup_window_authentication_success, null);   

        final PopupWindow popupWindow = new PopupWindow(popupContent, 

LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT);   

  

        Button dismissButton = 

(Button)popupContent.findViewById(R.id.dismiss_button); 

        dismissButton.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){  

          @Override 

          public void onClick(View view) { 

            popupWindow.dismiss(); 

          } 

        }); 

 popupWindow.showAtLocation(view, Gravity.CENTER, 0, 0);  

      } else { 

        View popupContent = 

layoutInflater.inflate(R.layout.popup_window_authentication_fail, null);   

        final PopupWindow popupWindow = new PopupWindow(popupContent, 

LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT);   

  

        Button dismissButton = 

(Button)popupContent.findViewById(R.id.dismiss_button); 

        dismissButton.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){  

          @Override 

          public void onClick(View view) { 

            popupWindow.dismiss(); 

          } 

        }); 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+utilities
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+view
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+view
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+view
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+view
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        popupWindow.showAtLocation(view, Gravity.CENTER, 0, 0);      

      } 

    } 

  

    if 

(getResources().getString(R.string.cancel_button_content).equals(((Button)

view).getText().toString())) { 

      usernameEditText.setText(getResources().getString(R.string.empty)); 

      passwordEditText.setText(getResources().getString(R.string.empty)); 

    } 

  } 

} 

Se observă faptul că elementele din cadrul interfeței grafice sunt identificate 

prin intermediul valorilor generate în clasa R, transmise ca parametri 

metodei findViewById(). De asemenea, trebuie realizat cast-ul explicit la 

tipul respectiv. 

Pentru șirurile de caractere se folosește metoda getString() aplicabilă unui 

obiect Resources(), obținut prin apelul metodei getResources() din 

clasa Context. 

În cadrul metodei onClick() se preia textul corespunzător butonului care a 

fost apăsat, comparându-se cu valorile posibile (pentru ambele butoane se 

va folosi același obiect ascultător): 

 în cazul în care s-a apăsat butonul OK, se parsează fișierul .xml 

din assets (credentials.xml), preluându-se de acolo toate combinațiile 

de nume de utilizator și parolă cu care se permite accesul în cadrul 

aplicației; în funcție de datele pe care le furnizează în 

câmpurile Username și Password, utilizatorul este informat, prin 

intermediul unei ferestre, de rezultatul operației de autentificare 

(succes sau eșec); 

 în cazul în care s-a apăsat butonul Cancel, se șterg datele din 

câmpurile ce conțin credențialele (nume de utilizator și parolă), 

precizându-se pentru acestea un text asociat vid. 

Pentru ca metoda să fie apelată la apăsarea butonului, va trebui realizată 

legătura dintre metodă și buton. Acest lucru se poate realiza în două moduri: 

1.programatic, în codul sursă: 

 

2. private ButtonClickListener buttonClickListener = new 

ButtonClickListener(); 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
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3. Button okButton = (Button)findViewById(R.id.ok_button); 

4. okButton.setOnClickListener(buttonClickListener); 

5. Button cancelButton = (Button)findViewById(R.id.cancel_button); 

cancelButton.setOnClickListener(buttonClickListener); 

6.în fișierul activity_lifecycle_monitor.xml, prin specificarea 

proprietății android:onClickasociată elementului buton având ca 

valoare denumirea metodei în cauză: 

 

android:onClick="onClick" 

La compilare, este posibil ca unele clase să nu poată fi rezolvate. Se 

folosește Ctrl+Shift+O pentru a adăuga automat importurile necesare. 

Rularea și Depanarea unei aplicații Android 

Rularea unei aplicații Android 

Pentru a rula aplicația, este necesar un dispozitiv mobil fizic sau un dispozitiv 

mobil virtual (emulator). 

 În cazul în care se folosește GenyMotion, se pornește un dispozitiv 

virtual, starea acestuia putând fi monitorizată folosind Genymotion 

Virtual Devices Manager, fereastră ce se deschide în momentul în 

care se accesează plugin-ul de Eclipse corespunzător (Ctrl+6). 

 

 În cazul în care se folosește emulatorul AVD livrat împreună cu SDK-

ul de Android, se va crea un dispozitiv virtual 

accesând Window → Android Virtual Device Manager  

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+button
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Acesta permite gestiunea dispozitivelor virtuale (New / Edit / Delete) 

prin specificarea unor parametrii precum dispozitivul (poate fi utilizat 

un dispozitiv predefinit sau un dispozitiv definit de utilizator, pornind 

de la configurațiile existente în Device Definitions), versiunea de 

Android pe care se va rula, caracteristicile referitoare la memorie 

(RAM, heap-ul pentru mașina virtuală), dimensiunea spațiului de 

stocare, emularea unui card de memorie (dimensiune, fișier pe disc). 
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Pornirea propriu-zisă a dispozitivului se face prin opțiunea Start.  

 
Ulterior se poate rula aplicația, accesând din meniul contextual al proiectului 
(click dreapta) Run As.. →Android Application (sau Ctrl+F11). În acest 

moment, se vor identifica toate dispozitivele Android (fizice sau virtuale) 

care sunt disponibile (conectate) și care rulează un sistem de operare având 

cel puțin un nivel de API specificat de proprietatea android:minSdkVersion în 

cadrul fișieruluiAndroidManifest.xml, afișându-se lista acestora, astfel încât 

utilizatorul să își poată alege unul dintre ele. 
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Depanarea unei aplicații Android 

Depanarea unei aplicații Android poate fi realizată în mod clasic, ca în cazul 

oricărui proiect (prin stabilirea unor puncte în care execuția codului sursă 

este întreruptă și rularea pas cu pas) sau prin intermediul unor utilitare 

specifice. 

În cadrul mediului integrat de dezvoltare Eclipse Luna SR1a (4.4.1), 

depanarea unei aplicații este facilitată prin împărțirea ecranului în mai multe 

perspective între care programatorul are posibilitatea de a comuta: 

 Java - pentru realizarea de modificări la nivelul codului sursă 

 Debug - pentru monitorizarea pas cu pas a execuției programului, cu 

posibilitatea de consultare a valorilor pe care le au la un moment dat 

diferite obiecte 

 DDMS - pentru furnizarea de informații detaliate la nivel de procese, 

fire de execuție, sistem de fișiere, memorie ocupată, evenimente 

specifice dispozitivelor mobile 

 Hierarchy View - pentru vizualizarea ierarhiei de componente grafice 

din cadrul interfeței afișate utilizatorului 
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Android Debug Bridge (ADB) 

Android Debug Bridge este un utilitar în linie de comandă care permite 

comunicarea cu cu un dispozitiv mobil fizic sau cu un emulator, prin 

intermediul unui program client-server ce include 3 componente: 

 un client, apelat prin comanda adb (alți clienți sunt plugin-ul ADT, 

DDMS-ul, Hierarchy View); 

 un server (rulează ca proces de fundal), care gestionează comunicarea 

dintre client și daemonul ce rulează pe emulator sau dispozitivul 

mobil fizic; 

 un daemon, care rulează ca un proces de fundal pentru fiecare 

emulator sau dispozitiv mobil fizic. 

ADB este integrat în SDK-ul de Android, regăsindu-se în directorul platform-

tools. 

Comenzi ADB 

 pentru a folosi ADB shell, device-ul Android trebuie să fie root-at 

(imaginile genymotion sunt deja). 

 comenzile ADB pot fi rulate din linia de comandă sau din script, având 

următorul format: 

student@pdsd2015:/opt/android-sdk-linux/platform-tools$ adb [-d|-

e|-s <serialNumber>] <command> 

 înainte de a utiliza comenzi adb este important să fie cunoscut 

identificatorul dispozitivului care este conectat la serverul adb, acesta 

putând fi identificat prin comanda adb devices: 

 student@pdsd2015:/opt/android-sdk-linux/platform-tools$ adb 

devices 

 List of devices attached  

 emulator-5556           device 

 192.168.56.101:5555 device 
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0123456789ABCDEF device 

 conexiunea la emulator se realizează folosind comanda adb -s 

<serialNumber> shell 

Depanarea este foarte importantă în procesul de realizare a aplicațiilor 

pentru dispozitive mobile. Există însă unele diferențe față de depanarea 

programelor pentru calculator, întrucât aplicațiile rulează pe un alt dispozitiv, 

fiind necesare programe specializate. De asemenea, fiind vorba de 

dispozitive mobile, apar și anumite evenimente specifice, cum ar fi apeluri 

telefonice, primirea unui mesaj, descărcărea bateriei, întreruperi ce trebuie 

tratate intr-un fel sau altul. 

LogCat 

Jurnalele sistemului de operare conțin cele mai importante informații pentru 

programator. Acestea descriu toate acțiunile realizate de către dispozitivul 

mobil, excepțiile apărute precum și alte informații necesare depanării. Ele 

pot fi vizualizate în panoul denumit LogCat. 

LogCat nu trebuie confundat cu Console, în care sunt afișate mesajele 

provenind de la Eclipse. 

De regulă, la pornirea unei aplicații, utilizatorul este întrebat dacă dorește să 

monitorizeze mesajele provenind de la dispozitivul mobil, indicându-se și 

nivelul de prioritate prin care acestea vor fi filtrate 

(verbose, debug, info, warning, error, assert). 

 

Ulterior, acest Window → Show View → Other… → Android → LogCat 
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Fiecare mesaj din această listă este insoțit de următoarele informații (fiecare 

pe cate o coloană): 

 Level (tipul mesajului) 
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 V - Verbose - informații suplimentare afișate de programe (de 

obicei la cerere, se folosesc la depistarea problemelor de 

funcționare rezultate din cauza configurării greșite a programelor) 

 D - Debug - mesaj utile la depanare 

 I - Information - mesaj informativ 

 W - Warning - mesaj de avertizare (excepțiile ce nu sunt foarte 

importante, neavând un impact semnificativ asupra componentei) 

 E - Error - mesaj de eroare (excepțiile ce întrerup o componentă) 

 A - Assert - mesaj ce indică faptul că o condiție esențială pentru 

rularea aplicației nu a fost îndeplinită 

 Time - data și ora la care a fost generat mesajul 

 PID - identificatorul procesului ce a generat mesajul 

 TID - identificatorul firului de execuție ce a general mesajul 

 Application - aplicațtia care a generat mesajul 

 Tag - eticheta sau categoria mesajului (util pentru definirea de filtre) 

 Text - conținutul propriu-zis al mesajului 

Este de remarcat faptul că fiecare mesaj reprezintă câte o linie de text. În 

cazul excepțiilor, întrucât acestea conțin în general mai multe linii, 

cuprinzând foarte multă informație, ele vor fi reprezentate de mai multe 

mesaje. 

 

Există două mecanisme prin care utilizatorii pot genera astfel de mesaje: 

 metodele statice ale clasei Log, care primesc ca parametru prioritatea 

mesajului, eticheta și mesajul propriu zis 

Log.println (Log.DEBUG, "log sample", "this is a log message using 

'log sample' tag"); 

http://developer.android.com/reference/android/util/Log.html
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Pentru a se evita specificarea priorității mesajului de fiecare dată, se 

pot utiliza metode specifice, care primesc ca parametrii doar 

denumirea etichetei și mesajul ce se dorește a fi jurnalizat: 

Nivel de 

Prioritate 
Metodă Observații 

ERROR Log.e(…) erori 

WARNING Log.w(…) avertismente 

INFO Log.i(…) mesaje de informare 

DEBUG Log.d(…) 
mesaje utilizate pentru depanare; pot fi filtrate 

(ignorate) 

VERBOSE Log.v(…) 
utilizate doar de programatori, pentru 

dezvoltarea aplicațiilor 

 System.out.println mesajele către consola standard (stdout) 

System.out.println("this is a message to the standard console"); 

Mesajele transmise sub această formă vor fi de tipul Information și 

vor avea etichetaSystem.out. 

O altă funcționalitate importantă este posibilitatea de filtrare a mesajelor de 

tip jurnal. Deoarece LogCat afișează toate mesajele de log din sistem, 

urmărirea unor anumite mesaje poate fi dificilă. Pentru a facilita această 

sarcină, se pot genera filtre în funcție de anumite valori ale: 

 etichetei 

 mesajului propriu-zis 

 PID 

 denumirii aplicației 

 nivelului minim al tipului de mesaj (verbose → assert) 

Un filtru se creează prin apăsarea butonului plus de culoare verde din bara 

panoului Log (respectiv LogCat în Eclipse). 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+system
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Se recomandă să se configureze un număr cât mai mare de mesaje de 

jurnalizare care să fie stocate în memoria tampon 
(Window → Preferences → Android → LogCat) întrucât după depășirea valorii 

respective, monitorizarea nu va mai fi posibilă. 
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DDMS 

Utilitarul pentru depanarea aplicațiilor pentru Android se numește DDMS 

(Dalvik Debug Monitor System). Acesta folosește ADB (Android Debug 

Bridge), pentru a se conecta dispozitive fizice sau la emulatoare. Prin 

intermediul DDMS se pot vizualiza parametrii dispozitivului si a aplicațiilor ce 

ruleaza pe acesta. DDMS poate fi accesat sub forma unei perspective 
Eclipse, care va fi deschisă prin Window → Open Perspective → DDMS. 
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DDMS va afișa lista tuturor dispozitivelor mobile conectate (fizice sau 

virtuale), pentru fiecare indicându-se toate procesele care rulează 

(identificabile prin denumirea pachetului), numărul de proces și numărul 

firului de execuție. Alegerea dispozitivului curent se face prin selectarea lui 

din panoul Devices. Operațiile disponibile pentru fiecare proces în parte sunt: 

depanarea, actualizarea informațiilor cu privire la memoria utilizată, rularea 

(forțată) procesului de colectare a memoriei disponibile, afișarea firelor de 

execuție asociate, analiza metodelor, oprirea, realizarea unei capturi de 

ecran, vizualizarea ierarhiei de componente grafice. 

Cele mai importante funcționalități pe care le oferă DDMS sunt: 

 afișarea informațiilor despre procesele curente și firele lor de execuție 

 afișarea informațiilor cu privire la utilizarea memoriei 

 monitorizarea alocărilor de memorie 

 vizualizarea unor statistici cu privire la traficul generat prin rețea 

 consultarea sistemului de fișiere 

 simularea unor evenimente de tip întrerupere în cadrul emulatoarelor 
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 furnizarea unor mesaje generale cu privire la sistemul de operare 

Procese și Fire de Execuție 

În panoul Threads sunt afișate informațiile despre fiecare fir de execuție 

corespunzător unui proces. Întrucât aceste informații sunt preluate prin 

intermediul unei legături de rețea, astfel încât traficul generat este destul de 

mare, pentru nu a se încetini semnificativ funcționarea dispozitivului mobil 

(care este nevoit sa transmită aceste date permanent), vizualizarea trebuie 

activată manual. Astfel, se selectează dispozitivul mobil dorit și procesul 

respectiv (din panoul Devices) și se apasă butonulRefresh. 

 

Utilizarea Memoriei 

DDMS oferă posibilitatea de a monitoriza utilizarea memoriei în cadrul 

panourilor Heap și Allocation Tracker, oferind informații cu privire la 

gradul de ocupare a memoriei, defalcată pe tipuri de obiecte (obiecte, clase, 

tablouri conținând elemente stocate pe 1, 2, 4, 8 octeți, date non-Java). 
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Sistemul de Fișiere 

Consultarea sistemului de fișiere al dispozitivului mobil poate fi realizat prin 

intermediul panoului File Explorer, putând fi vizualizate datele aplicației, 

stocate în data/data/<package-name>, unde<package-name> este 

denumirea pachetului corespunzător aplicației investigate. 



Next step. Android – Dan Rîmniceanu 
 

72 
 

 

Simularea unor evenimente de tip întrerupere pentru emulator 

Întrucât emulatorul de Android nu poate simula toate funcțiile unui telefon 

real, pentru a se putea testa comportamentul aplicațiilor în cazul apariției 

unor evenimente de tip întrerupere, DDMS pune la dispoziție un 

panou Emulator Control, prin care pot fi controlate: 

 starea conexiunii de voce / date 

 primirea unui apel telefonic / SMS (apel, pierdere apel) 

 date primite de la GPS 
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În cazul testării pe dispozitive mobile reale, aceste funcționalități nu vor fi 

disponibile prin intermediul DDMS. 

Emulatorul Genymotion nu permite simularea nici unuia dintre evenimentele 

de mai sus prin intermediul DDMS. 

Din cadrul emulatoarelor (deci nu folosind DDMS) mai pot fi simulate 

evenimente de tip: 

 cameră foto 

 accelerometru 

Hierarchy View 

Un alt program foarte util pentru depanare este Hierarchy View. Acesta 

permite vizualizarea arborescentă a structurii ferestrelor. De asemenea, 

afișează parametrii fiecărui View, inclusiv timpul de încărcare. O altă 
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funcționalitate pusă la dispoziția programatorilor este posibilitatea capturării 

unei imagini a View-ului. 

Întrucât prin acest utilitar se poate analiza orice aplicație (componentă) care 

rulează pe un dispozitiv mobil, el poate fi utilizat și ca sursă de inspirație 

asupra modului în care este construită interfața grafică. 

Hierarchy View poate fi accesat sub forma unei perspective Eclipse, care va 
fi deschisă prin Window→ Open Perspective → Hierarchy View. 

 

Hierarchy View funcționează atât pentru emulatoare cât și cu dispozitive 

fizice. 

La pornire, în panoul Windows (stânga) este afișată lista tuturor 

dispozitivelor mobile conectate. Se alege un dispozitiv mobil și o componentă 

ce rulează pe acel dispozitiv (prin expandarea dispozitivului mobil) și se 

apasă butonul Load the view hierarchy into the tree view. Afișarea ierarhiei 

de View-uri se face în panoul Tree View (centru) sub forma unui arbore. 



Next step. Android – Dan Rîmniceanu 
 

75 
 

Panoul Tree Overview (dreapta) va prezenta o imagine de ansamblu a 

ierarhiei, evidențiindu-se selecția vizibilă la momentul respectiv în fereastra 

principală. 

În momentul în care este selectat un element al arborelui, acesta va putea fi 

previzualizat (se prezintă imaginea sa), indicându-se componența sa, 

precum și unii parametrii ai acestuia (measure,layout, draw). 

 

Fereastra View Properties va conține toate proprietățile unei componente 

grafice, grupate pe categorii. 
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Fereastra Layout View evidențiază componenta curentă în cadrul interfeței 

grafice. 

 

Concepte, activitati si resurse ale unei aplicatii Android 

 

Pentru a intelege arhitectura unei aplicatii mobile Android este nevoie de un 

minim de cunostinte cu privire la conceptele cheie ale aplicatiilor Android. 
Intelegerea acestor elemente va permite programatorului sa controleze: 

 componentele aplicatiei; 
 ciclul de viata al aplicatiei; 

 resursele aplicatiei. 

In acest articol sunt descrise toate aceste concepte cheie, pentru a evidentia 

rolul lor, utilitatea si importanta lor. Alte articole vor descrie in detaliu modul 

in care sunt utilizate pentru a dezvolta o aplicatie mobila Android. 

Alte subiecte care fac parte din acest tutorial Android sunt accesibile 

prin intermediul articolului Tutorial Android – Descriere si cuprins. 
Principalele caracteristici ale unei aplicatii Android (mai multe informatii 

pe developer.android.com) sunt: 

http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-descriere-si-cuprins/
http://developer.android.com/
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 este o aplicatie Java executata de catre o masina virtuala Dalvik; masina 

virtuala (VM) Dalvik executa fisiere.dex, obtinute din fisiere .class Java; 
 este distribuita intr-un pachet Android (Android Package), care este un 

fisier .apk; 
 este executata de catre sistemul de operare Android (un Linux multi-

utilizator), intr-un sandbox (cutie de nisip); fiecare aplicatie are un ID 
utilizator unic si resursele sale pot fi accesate numai de catre acel 

utilizator; fiecare aplicatie ruleaza in procesul Linux propriu si in propria 
instanta de masina virtuala; in ciuda acestui fapt, doua aplicatii diferite 

pot avea acelasi ID utilizator pentru a partaja resursele lor; 
 operatiile critice (acces la Internet, citire/scriere date de contact, 

monitorizare SMS, acces la modulul GPS), pot fi restrictionate sau se 
poate solicita permisiunea utilizatorului, utilizând fisierul manifest de 

configurare a aplicatiei, AndroidManifest.xml; informatii mai detaliate cu 
privire la securitatea aplicatiei Android sunt disponibile 

lahttp://developer.android.com/ghid/teme/securitate/security.html; 

 o aplicatie Android inseamna una sau mai multe activitati (o 
activitate poate fi asociata cu un ecran sau o fereastra, dar este mai 

mult decât atât) si procesul Linux; ciclul de viata al unei activitati 
nu este legata de ciclul de viata al procesului; activitatea poate 

rula chiar in cazul in care procesul sau nu mai exista (acesta 
situatie este diferita de aplicatiile C, C++ sau Java in cazul carora o 

aplicatie este un proces); 
 o aplicatie poate executa o componenta (activitate) din alta aplicatie; 

componenta (activitatea) este executata de procesul de care apartine; 
 o aplicatie Android NU are un punct unic de intrare, cum ar fi 

metoda main() in aplicatiile Java, C sau C++. 
 

Componentele aplicatiei Android 

Cele mai importante componente ale unei aplicatii Android sunt: 

Activity (Activitate) 

 reprezinta o interfata cu utilizatorul, fereastra sau formular; 

 o aplicatie Android poate avea una sau mai multe activitati; de exemplu 
o aplicatie de tipAgenda poate avea o activitate pentru a gestiona 

contactele, o activitate pentru a gestiona intâlniri si una pentru a edita o 
intrare in agenda; 

 fiecare Activitate are propriul sau ciclu de viata, independent de ciclul de 
viata al procesului asociat aplicatiei; 

 fiecare activitate are propria stare si datele acesteia pot fi salvate sau 
restaurate; 

 activitatile pot fi pornite de aplicatii diferite (daca este permis); 

http://developer.android.com/ghid/teme/securitate/security.html
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 are un ciclu de viata complex deoarece aplicatiile pot avea activitati 

multiple si doar una este in prim-plan; utilizând managerul de activitati, 
sistemul Android gestioneaza o stiva de activitati care se gasesc in 

diferite stari (pornire, in executie, intrerupta, oprita, distrusa); 
 in SDK, Activitatea este implementata folosind o subclasa a 

clasei Activity care extinde clasa Context; 

Intent (Intentie) 

 reprezinta o entitate folosit pentru a descrie o operatiune care urmeaza 
sa fie executata; este un mesaj transmis catre o alta componenta pentru 

a anunta o operatiune; 

 oarecum similar cu conceptul de event-handler din .NET sau Java.; 
 un mesaj asincron utilizat pentru a activa activitati sau servicii; 

 gestionata de o instanta a clasei Intent; 

Service (Serviciu) 

 un task care se executa in fundal, fara interactiunea directa cu 
utilizatorul; 

 gestionata de o instanta a clasei Service; 

Content provider (Furnizor sau manager de continut) 

 un API folosit pentru a gestiona datele private ale aplicatiei; 

 un sistem de management de date ce descrie o alternativa la sistemul de 
fisiere, baze de date SQLite sau orice alta solutie de stocare persistenta; 

 implementata de o subclasa a clasei ContentProvider; 
 o solutie pentru a partaja si controla (pe baza de permisiuni) transferul 

de date intre aplicatii (de exemplu, sistemul Android ofera un furnizor de 
continut pentru datele de contact); 

Broadcast receiver 

 o componenta care raspunde la anunturi difuzate (propagate) la nivel de 
sistem; 

 oarecum similar cu conceptul de handler global (sau evenimente de 
sistem); 

 implementata de o subclasa a clasei BroadcastReceiver. 

Ciclul de viata al unei Activitati 

Activitatea este una dintre cele mai importante componente (alaturi de 

servicii si broadcast receivers) ale unei aplicatii Android deoarece este strans 
legata de interfata cu utilizatorul. O activitate este utilizat pentru a gestiona 

interfata cu utilizatorul si este echivalenta cu fereastra sau formularul din 
aplicatiile desktop. 

Intelegerea modului in care se controleaza activitatea va permite sa: 

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html
http://developer.android.com/reference/android/content/ContentProvider.html
http://developer.android.com/reference/android/content/BroadcastReceiver.html
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 utilizati ciclul de viata al activitatii pentru a crea, vizualiza, utiliza si a 

opri activitatile; 
 salvati datele utilizatorului inainte ca activitatea sa fie oprita si le 

restaurati atunci când activitatea este readusa in prim-plan; 
 creati aplicatii cu mai multe formulare sau activitati; 

Ciclului de viata al unei Activitati descrie starea in care o activitate poate fi la 
un moment dat (denumirele sunt lasate intentionat in Engleza deoarece fac 

parte din vocabularul programatorului): 

Running - Activitatea a fost creata (onCreate()), pornita (onStart()) si este 

afisata pe ecranul aparatului; in cazul in care activitatea a mai fost utilizata 
si aplicatia a salvat starea acesteia (onSaveInstanceState()), activitatea este 

reluata din acel punct (onRestoreInstanceState() sionResume()); in aceasta 
stare utilizatorul interactioneaza cu activitatea prin intermediul interfetei 

dispozitivului (tastatura, touchscreen, display); 
Paused - Activitatea pierde prim-planul (onPause()), deoarece o alta 

activitate este executata, cum ar fi o fereastra de dialog; de asemenea, in 

cazul in care aparatul intra in modul sleep, activitatea este oprita temporar; 
activitatea isi poate relua executia (onResume()) si este plasata inapoi in 

prim-plan; 
Stopped – Activitatea nu este mai in uz si pentru ca este oprita (onStop()) 

nu este vizibila; pentru a fi reactivata (ea deja exista), activitatea trebuie sa 
fi repornita (onRestart() si onStart()) si reluata (onResume()); 

Destroyed – Activitatea este distrusa (onDestroy()) si memoria sa eliberat, 
deoarece nu mai este necesara sau sistemul are nevoie de memorie 

suplimentara pentru rutinele proprii sau pentru alte activitati; deoarece 
managementul memoriei este un aspect important pentru sistemul de 

operare Linux al dispozitivului mobil, procesul care gazduieste o activitate 
intrerupta, oprita sau distrusa, poate fi terminat pentru a elibera memorie 

pentru noi activitati; doar procesele ce gestioneaza activitati ce ruleaza sunt 
protejate; 
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Diagrama ciclului de viata pentru o activitate Android 

  

Dupa cum se poate observa in imaginea anterioara, Activitatea are mai 
multe stari intre care exista tranzitii clare. In ciuda faptului ca lucrurile pot 

arata complicat, in realitate ele sunt mult mai simple daca ne concentram pe 
urmatoarele elemente: 

 o singura Activitatea poate fi in prim-plan la un moment dat; 
 doar sistemul gestioneaza starile si tranzitiile unei Activitati si NU 

programatorul (nu in mod direct, deoarece atunci când se lanseaza o 
activitate noua se modifica implicit starea activitatii curente) 

 IMPORTANT ! sistemul va anunta atunci când activitatea isi schimba 
starea prin intermediul handler-elor (metode de forma onXXX()) pentru 

evenimentele de tip tranzitie; ca programator, puteti adauga propriul 
cod prin supradefinirea acestor metode: 

onCreate(Bundle) – apelata cand activitatea este creata; folosind 

argumentul metodei de tipBundle exista posibilitatea sa restabiliti starea 
activitatii, care a fost salvata intr-o sesiune anterioara; dupa ce activitatea a 

fost creata, va fi pornita (onStart()); 
onStart() – apelata in cazul in care activitatea urmeaza sa fie afisata; din 

acest punct, activitatea poate veni in prim-plan (onResume()) sau ramane 
ascunsa in fundal (onStop()); 

onRestoreInstanceState(Bundle) – apelata in cazul in care activitatea 
este initializata cu datele dintr-o stare anterioara, ce a fost salvata; in mod 

implicit, sistemul restaureaza starea interfetei cu utilizatorul (starea 
controalelor vizuale, pozitia cursorului, etc); 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/08/Android_Activity_Lifecycle-_Diagram.jpg
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onResume() – apelata cand activitatea este vizibila iar utilizatorul poate 

interactiona cu aceasta; din aceasta stare, activitatea poate fi plasata in 
fundal, devenind intrerupta (onPause()); 

onRestart() – apelata in cazul in care activitatea revine in prim-plan dintr-o 
stare oprita (stopped); dupa aceasta, activitate este pornita (onStart()) din 

nou; 
onPause() – apelata atunci când sistemul aduce in prim-plan o alta 

activitate; activitatea curenta este mutata in fundal si mai târziu poate fi 
oprita (onStop()) sau repornita si afisata (onResume()); acesta este un 

moment bun pentru a salva datele aplicatiei intr-un mediu de stocare 
persistent (fisiere, baze de date) deoarece dupa aceasta faza activitatea 

poate fi terminata si distrusa fara a se anunta acest lucru. 
onSaveInstanceState(Bundle) – apelata pentru a salva starea curenta a 

activitatii; in mod implicit, sistemul salveaza starea interfetei cu utilizatorul; 
onStop() – apelata in cazul in care activitatea nu mai este utilizata si nu 

mai este vizibila deoarece o alta activitate interactioneaza cu utilizatorul; din 

acest punct, activitatea poate fi repornita (onRestart()) sau distrusa 
(onDestroy()); 

onDestroy() – apelata in cazul in care activitatea este distrusa, iar 
memoria sa eliberata; acest lucru se poate intâmpla in cazul in care sistemul 

necesita mai multa memorie sau daca programatorul termina explicit 
activitatea apeland metoda finish() din clasa Activity; 

Deoarece tranzitiile dintre stari sunt descrise prin apeluri catre diferite 
metode de tipul onXXX(), ciclul de viata al unei Activitati poate fi descris de 

succesiunea posibila a acestor apeluri: 

 

Events Handlers pentru o activitate Android 

  

Pentru a supradefini metodele anterioare, trebuie sa se acorde atentie 
semnaturii acestora (numele metodei si lista de parametri). Este mai sigur 

sa folosesti adnotarea @Override pentru a solicita o validare din partea 

compilatorului (in cazul in care metoda definita nu supradefineste o metoda 
din clasa de baza, atunci veti obtine o eroare de compilare). 

Pentru a supradefini onCreate() sau onPause(), solutia este: 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/08/Android_Activity_Events-Copy.png
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public class SomeActivity extends Activity { 

 // The activity is being created. 
    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 // DO NOT forget to call the base method 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
    } 

  
 // Another activity is put in the foreground. 

    @Override 
    protected void onPause() { 

 // DO NOT forget to call the base method 
        super.onPause(); 

    } 
} 

Important ! 

Atunci când se supradefineste una din metodele onXXX(), 

trebuie sa apelati (prima instructiune din metoda) forma 

metodei din clasa de baza (Activity), deoarece scopul acestei 

abordari este de a adauga propriul cod la evenimentele 

activitatii si NU de a le rescrie. 

Important ! 

Dupa cum se poate observa in ultimele doua imagini, 

activitatea se poate gasi in stari, cum ar fi Stopped sau 

Destroyed, in care sistemul de operare poate termina procesul 

care gazduieste activitatea. Sistemul de operare va elibera 

memoria acupata de activitate, fara a apela 

metodele onStop() si onDestroy(). In concluzie, evenimentul 

anuntat de onPause() este momentul recomandat pentru a 

salva starea unei activitati inainte ca aceasta sa fie distrusa. 

 

Resursele aplicatie Android 

Applications use text strings, bitmaps, video and audio files to enhance the 
user experience. All these represent resources. Despite they are controlled 

from the source code they are external resources and the recommendation 
is to externalize (not storing them in the application code) them in order to 

support: 
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 internalization by providing different languages and format user interface 

 application portability on different devices 
Resources are stored in the res directory inside the Android project. In order 

to manage different types of resources, the project res directory contains 
specific subfolders: 

Aplicatiile utilizeaza siruri de caractere, bitmap-uri, fisiere video si audio 
pentru a imbogati experienta utilizatorului. Toate aceste reprezinta resurse 

ale aplicatiei. In ciuda faptului ca sunt controlate din codul sursa, acestea 
reprezinta resurse externe si recomandarea este sa fie externalizate (nu le 

definitm in codul aplicatiei; de exemplu un string constant), pentru a facilita: 

 internationalizarea interfetei cu utilizatorul prin furnizarea acesteia in 

diferite limbi si formate; 
 portabilitatea aplicatiei pe dispozitive diferite. 

Resursele sunt stocate in directorul res din cadrul proiectului Android. Pentru 
a gestiona diferite tipuri de resurse, directorul res al proiectului contine 

subdirectoare specifice: 

Director Resursa 

res/animator/ fisiere XML ce definesc proprietatile 

animatiilor (property animations) 

res/anim/ fisiere XML pentru animatii bazate 

pe transformari (tween animations) 

res/color/ fisiere XML ce definesc culori si color 

state list resource 

res/drawable/ Fisiere bitmap (.png, .jpg, .gif) sau 

fisiere XML ce definesc resurse ce 

pot fi desenate (drawable resource) 

res/layout/ fisiere XML ce definesc design-ul 

interfetei (interface layout) 

res/menu/ fisiere XML ce definesc meniurile 

aplicatiei (application menus) 

res/raw/ fisiere diferite in format binar sau 

text 

http://developer.android.com/guide/topics/graphics/animation.html
http://developer.android.com/guide/topics/graphics/view-animation.html#tween-animation
http://developer.android.com/guide/topics/resources/color-list-resource.html
http://developer.android.com/guide/topics/resources/color-list-resource.html
http://developer.android.com/guide/topics/resources/color-list-resource.html
http://developer.android.com/guide/topics/resources/drawable-resource.html
http://developer.android.com/guide/topics/resources/layout-resource.html
http://developer.android.com/guide/topics/resources/menu-resource.html
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Director Resursa 

res/values/ fisiere XML care contin valori simple, 

cum ar fi siruri de caractere, numere 

intregi si culori. Este recomandat sa 

utilizati conventiile de nume de 

fisiere pentru anumite tipuri de 

resurse: arrays.xml (typed arrays), 

colors.xml (color values), 

dimens.xml (dimension values), 

strings.xml (string values), 

styles.xml (styles) 

res/xml/ fisiere XML care pot fi 

cititeResources.getXML() 

  

Toate resursele din subdirectoarele directorului res/ sunt incluse in pachetul 
aplicatiei de catre compilator. Pentru a facilita accesul si controlul resurselor 

din codul aplicatiei, compilatorul genereaza o clasa, numita R, care contine 
identificatori statici utilizati pentru referirea fiecarei resurse. 

Important! 

Deoarece fisierele din resurse sunt compilate, NU salvati fisiere 

direct in interiorul directorului res/, deoarece aceasta va cauza 

o eroare de compilare. 

De exemplu, este recomandat sa se defineasca si sa se salveze valori 
constante de tip String in interiorul fisierului res/values/strings.xml si sa 

nu se defineasca direct in cod. Fiind definite in afara codului sursa inseamna 
ca le puteti modifica fara a afecta codul sursa Java. 

Fisierulstrings.xml poate arata ca acesta: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 
    <string name="hello">Hello World, Activity!</string> 

    <string name="app_name">Android</string> 
</resources> 

Asa cum am mai spus, pentru fiecare resursa compilatorul genereaza un 
identificator static si unic in clasa R. Identificatorul static are acelasi nume 

ca si elementul din strings.xml. 

http://developer.android.com/guide/topics/resources/more-resources.html#TypedArray
http://developer.android.com/guide/topics/resources/more-resources.html#Color
http://developer.android.com/guide/topics/resources/more-resources.html#Dimension
http://developer.android.com/guide/topics/resources/string-resource.html
http://developer.android.com/guide/topics/resources/style-resource.html
http://developer.android.com/reference/android/content/res/Resources.html#getXml(int)
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package itcsolutions.eu; 

  
public final class R { 

    //... 
  

    public static final class string { 
        //unique ID for app_name string in strings.xml 

        public static final int app_name=0x7f040001; 
        //unique ID for hello string in strings.xml 

        public static final int hello=0x7f040000; 
    } 

} 
Deci, daca se doreste preluarea valorii elementului hello (din strings.xml) 

intr-o variabila de tip String, se va folosi referinta statica din clasa R: 
        String stringHello = this.getString(R.string.hello); 

Cum sa dezvolti, testezi si sa intelegi o aplicatie de tip Hello World 

7 comments - This post in english  

In acest articol vom vedea modul de utilizare a mediului de lucru Eclipse si a 
plugin-ului ADT (Android Development Toolkit) pentru a dezvolta o aplicatie 

mobila Android, clasicul exemplu Hello World! . In ciuda simplitatii sale, 
aplicatia imprima doar un mesaj pe ecran, ea este foarte importanta pentru 

a intelege platforma Android deoarece structura ei reprezinta nucleul pentru 

orice alta aplicatie mobila Android. 

Alte concepte descrise in acest articol va vor ajuta sa: 

 creati un proiect pentru o aplicatie mobila Android utilizand Eclipse si 
plugin-ul ADT (Android Development Toolkit); 

 testati aplicatia folosind diferite emulatoare pentru dispozitive mobile 
Android ; 

 intelegeti si sa cititi structura proiectului Android. 
Alte subiecte care fac parte din acest tutorial Android sunt accesibile 

prin intermediul articolului Tutorial Android – Descriere si cuprins. 
Software-ul necesar pentru a dezvolta aplicatia Android Hello World este 

descris in Tutorial Android (01) – Instrumente necesare si configurare mediu 
de lucru, iar unele concepte cheie la care se face referire in acest articol au 

fost descrise in detaliu in Android Tutorial (02) – Concepte, activitati si 
resurse ale unei aplicatii Android. 

  

http://www.itcsolutions.eu/2011/09/11/tutorial-android-cum-sa-dezvolti-testezi-si-sa-intelegi-o-aplicatie-de-tip-hello-world/#comments
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/20/android-tutorial-how-to-create-run-and-read-your-first-application-hello-world/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-descriere-si-cuprins/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-1-instrumente-necesare-si-configurare-mediu-de-lucru/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-1-instrumente-necesare-si-configurare-mediu-de-lucru/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
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Cum sa dezvolti prima aplicatie Android, Hello World 

1. Dupa ce ati pornit mediul de lucru Eclipse, configurati spatiul de lucru 
intr-o locatie cunoscuta; in Eclipse acest lucru se face selectand File –> 

Switch Workspace –> Other…din meniul principal; 
2. Din meniul IDE-ului Eclipse, selectati File -> New -> Project (NUJava 

Project); 

 

Categoria de proiecte Android in fereastra New Project din Eclipse 

3. Daca ati instalat plugin-ul ADT (Android Development Toolkit) si SDK-ul 
Android (daca NU, atunci cititi Tutorial Android (01) – Instrumente 

necesare si configurare mediu de lucru), veti vedea categoria Android in 
fereastra de dialog New Project; din aceasta selectati Android Project; 

4. Setati proprietatile pentru proiectul Android: 
1. Project name (Numele proiectului): HelloWorldAndroid; 

2. Create new project in workspace (Creati un nou proiect in 

spatiul de lucru): bifat(valoare implicita); 
3. Use default location (Utilizati locatia implicita): in mod implicit 

in spatiul de lucru Eclipse sau o puteti modifica; 
4. Build target (Versiune platforma Android): selectati Android 

2.3.3 (Gingerbread), deoarece de la versiunea 3.0 
(Honeycomb), platforma Android este destinata tabletelor si 

dispozitivelor cu ecran mai mare; 
5. Application name (Numele apicatiei): Hello World Android 

(acesta este numele care va fi afisat si in bara de titlu a ferestrei 
principale); 

http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-1-instrumente-necesare-si-configurare-mediu-de-lucru/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-1-instrumente-necesare-si-configurare-mediu-de-lucru/
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6. Package name (Numele 

pachetului): eu.itcsolutions.tutorial.android (aceasta corespunde 
conventiilor Java de denumire pentru pachete); 

7. Create Activity (Crearea activitate): HelloActivity (lasati bifata 
optiunea si setati numele activitatii); 

8. Min SDK Versiune: 10; 
9. Asta este tot; apasati Finish. 

 

Proprietati proiect Android - Partea 1 
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Proprietati proiect Android - Partea 2 

In ultimul pas al wizard-ului exista o setare optionala: Create project from 

existing sample (Crearea proiect pornind de la exemple existente). 
Plugin-ul ADT (Android Development Toolkit) si SDK-ul Android vin cu o 

multime de exemple complete de aplicatii mobile, ce pot fi rulate imediat. 
Aveti posibilitatea sa le testati mai târziu, dar acum vom crea o simpla 

aplicatie Android de la zero. 

  

Cum sa testezi aplicatia Android, Hello World 

Daca vrem sa testam aplicatie Android Hello World trebuie sa folosim un 
emulator pentru platforma Android – un Android Virtual Device 

(AVD). Emulatoarele sunt gestionate de Android SDK and AVD 
manager (citeste Tutorial Android (01) – Instrumente necesare si 

configurare mediu de lucru). 

Deoarece emulatorul sau dispozitivul virtual – Android Virtual Device 
(AVD) ia ceva timp sa se incarce este mai bine sa-l deschideti si sa il lasati 

http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-1-instrumente-necesare-si-configurare-mediu-de-lucru/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-1-instrumente-necesare-si-configurare-mediu-de-lucru/
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sa ruleze intre intre sesiuni diferite de testare a aplicatiei. Deoarece vom 

folosi platforma Android 2.3.3 ( Gingerbread), vom crea un AVD pentru ea: 
 deschide Android SDK and AVD manager din Windows folosind Start 

-> Programs -> Android SDK Tools sau din Eclipse, utilizând 
optiunea Window -> Android SDK and AVD Manager din meniu; 

 in panoul din stânga, selectati categoria Virtual devices; 
 in panoul principal faceti clic pe butonul New…; 

 in fereastra Create new Android Virtual Device setati numele 
emulatorului virtual ( A ), Platforma Android ( B ), dimensiunea cardului 

de memorie ( C ), skin-ul emulatorului (D ) si alte setari hardware ( E); 

 

Android AVD Settings 

 selectati dispozitivul virtual nou creat (A) si porneste emulatorul cu 
ajutorul butonului Start…butonul (B); 
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Lansare emulator Android Virtual Device din consola Android SDK and 

AVD Manager 

 definiti setarile de afisare a emulatorului: 

 

Setari interfata pentru emulatorul Android Virtual Device 

 asteptati pentru a se incarca emulatorul (poate dura pâna la 1-2 
minute): 
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Android Virtual Device pentru Platforma Android 2.3.3 

Pentru a testa aplicatia Android, selectati proiectul in fereastra Package 
Explorer din Eclipse si selectati Run -> Run (Ctrl + F11) in meniu sau 

butonul Run din bara de instrumente Eclipse. 

 

Testare aplicatie Android in Eclipse 

Daca doriti sa schimbati modul in care se executa aplicatia mobila Android 

(poate doriti sa o testati) puteti utiliza optiunea Run -> Run As din meniul 
Eclipse. 

Dupa ce a aplicatia a inceput sa ruleze in emulator, veti vedea mesajul 
simplu Hello World, HelloActivity! pe ecranul dispozitivului virtual. 
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Aplicatie Android Hello World in emulator 

Important ! 

Intre sesiuni diferite de rulare a aplicatiei, nu inchideti 

emulatoru deoarece trebuie sa asteptati ca acesta sa se incarce 

de fiecare data. Lasati-l sa ruleze si de fiecare data când porniti 

aplicatia Android, acesta va fi reincarcata automat in emulator. 

  

Cum sa citesti si sa intelegi aplicatia Hello World 

In ciuda simplitatii sale, aplicatia tip Hello World este importanta deoarece 

va ajuta sa intelegeti: 
 pasii de dezvoltare; 

 modul de utilizare a instrumentelor de dezvoltare; 

 Important ! structura si componentele aplicatiei mobile Android; 

Principalul motiv pentru care se foloseste Eclipse IDE si plugin-ul ADT 

(Android Development Toolkit) este eficienta. IDE-ul va va ajuta sa 
gestionati componentele proiectului si resursele. Iar mai târziu, va fi foarte 

util in gestionarea design-ului si a componentelor aplicatiei. 
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Daca ne uitam la structura proiectului Android in fereastra Package 

Explorer din Eclipse vom observa o serie de directoare: 

 

Structura proiectului Android in Eclipse 

 src/ – utilizat pentru a stoca toate fisierele Java ale proiectului Android, 

care sunt definite de programator; contine clase utilitare interne sau 
clase asociate cu activitati, Views, …; fisierulHelloActiviy.java contine 

definitia clasei HelloActivity , care este derivata din clasa Activity; 

clasa HelloActivity gestioneaza formularul principal al aplicatiei si 
furnizeaza metode pentru evenimente ce notifica schimbarile care survin 

in starea activitatii (cum ar fi onCreate(Bundle savedInstanceState)) 
public class HelloActivity extends Activity { 

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

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
     //call to the base class method 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
        //set the layout of the display 

        setContentView(R.layout.main); 
    } 

} 
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 gen/ – folosit pentru a stoca fisiere Java generate de IDE si plugin-ul 

ADT; daca va reamintiti noutiunile din Android Tutorial (02) – Concepte, 
activitati si resurse ale unei aplicatii Android, pentru fiecare resursa din 

directorul res, este generat un ID unic in fisierul R.java; ID-ul este 
folosit pentru a referi aceste resurse fara a utiliza siruri de caractere 

constante; dupa cum se poate observa in metoda onCreate() din 
clasa HelloActivity, se utilizeaza declaratiaR.layout.main pentru a referi 

design-ul interfetei ce este definit de fisierul main.xml. 
public final class R { 

    public static final class attr { 
    } 

    public static final class drawable { 
        public static final int icon=0x7f020000; 

    } 
    public static final class layout { 

        public static final int main=0x7f030000; 

    } 
    public static final class string { 

 //id of the application name string 
        public static final int app_name=0x7f040001; 

 //id of the Hello World, HelloActivity! string 
        public static final int hello=0x7f040000; 

    } 
} 

Important ! 

Nu este recomandat sa modificati direct 

fisierul R.java deoarece acesta este generat automat de plugin-

ul ADT. 

 res/ – utilizat pentru stocarea resurselor aplicatiei mobile (Android 
Tutorial (02) – Concepte, activitati si resurse ale unei aplicatii Android); 

fiecare nume de subdirector are o semnificatie (de exemplu, 
directorul layout contine setarile, sub forma de fisier XML, pentru 

interfata aplicatiei); de exemplu directorul res/values/ contine fisiere 
XML care stocheaza diferite tipuri de valori, cum ar fi siruri de caractere 

in strings.xml. 
Important ! 

Deoarece fisierele ce definesc resurse sunt compilate, NU 

salvati fisiere direct in interiorul directorului res/, deoarece 

aceasta va provoca o eroare de compilare. 

<resources> 

http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
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    <string name="hello">Hello World, HelloActivity!</string> 

    <string name="app_name">Hello World Android</string> 
</resources> 

 AndroidManifest.xml – fisierul XML reprezinta fisierul manifest al 
aplicatiei Android utilizat pentru a declara componentele aplicatiei, 

permisiunile utilizatorilor, nivelul minim al API-ului Android necesar 
rularii aplicatiei, specificatii hardware si software si alte caracteristici 

(pentru detalii puteti citi Android Developers page on the Manifest File): 
In ceea ce priveste interfata aplicatiei Hello World, exist o singura 

fereastra/formular ce contine un mesaj text: Hello World. HelloActivity!. 

 

Componentele aplicatiei mobile Android 

Design procedural vs declarativ de interefete si formulare 

 

Aplicatiile mobile Android se bazeaza pentru eficienta si utilitatea pe interfete 
compuse din ferestre de dialog, controale vizuale variate, grafica 2D si alte 

elemente multimedia. Platforma Android permite programatorilor sa utilizeze 
doua metode de proiectare/definire a interfetelor utilizator: procedural prin 

utilizarea de instructiuni din cod sau declarativ prin definirea de fisiere 
descriptive XML. 

In acest articol vom dezvolta o aplicatie mobila Android simpla  pentru a face 

o analiza privind proiectarea procedurala vs. cea declarativa a interfetei cu 
utilizatorul. 

http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html#Manifest
http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html#Manifest
http://developer.android.com/guide/appendix/api-levels.html
http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html#Manifest
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Procedural inseamna sa utilizezi cod Java pentru proiectarea interfetei cu 

utilizatorul. Acest lucru este ceva obisnuit in proiectarea interfetelor Swing 
pe platforma JSE sau in proiectarea interfetelor utilizator in MIDlet-uri J2ME. 

Pentru ca fiecare element al interfetei cu utilizatorul este gestionat de 
instante ale unor diferite clase, proiectarea interfetei inseamna sa 

construiesti si sa gestionezi aceste instante. 
Declarativ inseamna sa folosesti un limbaj de marcare descriptiv, ca XHTML 

sau XML, pentru a descrie interfata cu utilizatorul. Acest lucru este similar cu 
modul in care paginile HTML (cele simple) sunt construite. Designerul descrie 

aspectul paginii si browser-ul Web interpreteaza si genereaza interfata cu 
utilizatorul. 

 
Unele subiecte si concepte amintite in acest articol au fost descrise in detaliu 

in: 
 Tutorial Android (01) – Instrumente necesare si configurare mediu de 

lucru 

 Android Tutorial (02) – Concepte, activitati si resurse ale unei aplicatii 
Android 

 Tutorial Android (03) – Cum sa dezvolti, testezi si sa intelegi o aplicatie 
de tip Hello World 

Alte subiecte care fac parte din acest tutorial Android sunt accesibile 
prin intermediulTutorial Android – Descriere si cuprins. 

Aplicatia mobila Android dezvoltata pentru aceasta analiza procedural vs 
declarativ arata astfel: 

 

Exemplu de aplicatie mobila Android 

http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-1-instrumente-necesare-si-configurare-mediu-de-lucru/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-1-instrumente-necesare-si-configurare-mediu-de-lucru/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/11/tutorial-android-cum-sa-dezvolti-testezi-si-sa-intelegi-o-aplicatie-de-tip-hello-world/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/11/tutorial-android-cum-sa-dezvolti-testezi-si-sa-intelegi-o-aplicatie-de-tip-hello-world/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-descriere-si-cuprins/
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Interfata cu utilizatorul a aplicatiei dezvoltate se bazeaza pe o singura 

activitate care are un layout liniar cu 2 controale: un TextView si 
un Button. 

  

Cum se gestioneaza interfata unei aplicatii mobile Android folosind 

instante de tip View si ViewGroup 

Interfata aplicatiei Android este definita de unul sau mai multe 
formulare/ferestre. Fiecare fereastra este controlata printr-o instanta de tip 

Activity care are un ciclu de viata complex (Android Tutorial (02) – 
Concepte, activitati si resurse ale unei aplicatii Android). Componentele 

vizuale ale activitatii sunt construite folosind obiecte de 
tip ViewGroup si View. 

 Clasa View este parintele pentru o ierarhie mare de controale 
vizuale, widget-uri, cum ar fi textbox-uri, checkbox-uri, butoane, …. 

 Clasa ViewGroup este baza pentru o ierarhie de layout-uri, folosite 
pentru a gestiona colectii de widget-uri si pentru a defini arhitectura 

interfetei (liniara, relativa, tabelara). 

Important ! 

Widget-urile sunt afisate numai in cazul in care se adauga la layout-ul 

activitatii. Pentru abordarea procedurala acestea trebuie adaugate la 

colectia de View-uri a layout-ului prin apelul metodei addView(). 

Pentru abordarea declarativa, widget-urile se definesc in interiorul 

nodului XML aferent layout-ului. 

Diagrama urmatoare descrie o parte din framework-ul de widget-uri Android, 
care are ca radacina clasa View. 

http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
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Clase din framework-ul View pe platforma Android 

Aceste doua clase si subclasele lor reprezinta elemente de baza pentru 

dezvoltarea interfetelor aplicatiilor Android. Interfata unei activitati este 
definita de: 

 o subclasa de 
tip ViewGroup, ca LinearLayout , RelativeLayout , TableLayout, 

FrameLayout care defineste layout-ul si ajuta la proiectarea interfetei si 
la pozitionarea controalelor, este posibil sa aspecte cuib si joi defini 

interfetele complexe, dar keel in vedere faptul ca interfata cu utilizatorul 
este limitat de dimensiunea ecranului si cele mai multe ori, EqualLogic 

eficienta simplitatea si usurinta in utilizare; 
 una sau mai multe componente View sau ViewGroup (unele controale 

vizuale, cum ar fi Calendar View sau Data Picker sunt subclase de 
tip ViewGroup). 

Daca ne aruncam o privire la o interfata de tip Android 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/08/Part_of__Android_View_Hierarchy.png
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Componente din interfata unei aplicatii mobile Android 

putem observa ca exista o relatie intre instantele de tip ViewGroup si cele 
de tip View care defineste o arhitectura arborescenta pentru interfata. 

Aceasta ierarhie are ca radacina un nodViewGroup: 

 

Arhitectura de componente pentru interfata unei aplicatii Android 

  

Cum se defineste interfata Android intr-un mod procedural 

Dupa cum s-a precizat mai devreme in acest articol, proiectarea interfetei 

intr-un mod programatic inseamna sa folosesti instructiuni Java. Aceasta a 
fost si este singura cale pentru unele platforme de dezvoltare si este posibil 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/08/Android_User_Interface_Components_Architecture.png
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deoarece totul de pe interfata reprezinta o resursa gestionata de catre un 

obiect. 

Pentru a proiecta interfata programatic sau procedural trebuie sa se 

inteleaga framework-ul si sa se cunoasca relatia dintre elementele de pe 
interfata si clasele lor. De asemenea, relatia parinte-copil dintre 

componentele vizuale este importanta deoarece unele controale definesc 
containere sau colectii folosite pentru a administra controale de tip copil sau 

sub-controale. 

Dupa cum se observa in prima sectiune a acestui articol si in Android 

Tutorial (02) – Concepte, activitati si resurse ale unei aplicatii Android, 
fereastra unei aplicatii Android este gestionata de catre o clasa de 

tip Activity. Aceasta este ceea ce obtinem atunci când construim un proiect 
Android cu urmatoarele proprietatile: 

 Project name: HelloWorldAndroid 
 Create new project in workspace: verificat (valoare implicita) 

 Use default location: in mod implicit in spatiul de lucru Eclipse sau il 

puteti modifica 
 Build target: selectati Android 2.3.3 ( Turta dulce) ; 

 Application name: Hello World Android (nume in bara de titlu cerere) 
 Package name: eu.itcsolutions.tutorial.android 

 Create Activity: HelloActivity (lasati bifata optiunea si setati numele de 
activitate) 

 Min SDK Version: 10 
package eu.itcsolutions.tutorial.android; 

  
import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 
  

public class HelloActivity extends Activity { 
    /** Apelata cand Activitatea este creata. */ 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
     //apel al metodei din clasa de baza 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
        //setare layout display 

        setContentView(R.layout.main); 
    } 

} 
Eclipse si plugin-ul ADT genereaza o simpla aplicatie Android, care are doar 

o singura fereastra/formular. De asemenea, solutia generata supradefineste 
metoda onCreate (Bundle savedInstanceState), ce reprezinta handler 

implicit pentru evenimentul de creare a activitatii. Acesta este un moment 

http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
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bun pentru a defini interfata cu utilizatorul. De asemenea, Eclipse genereaza 

o interfata simpla, care are un aspect liniar si care afiseaza mesaj Hello 
Android. Deoarece interfata este generata declarativ (metoda recomandata 

de Google) scoateti sau comentati instructiunile: 
//incarcare layout definit intr-o abordare declarativa 

//setContentView(R.layout.main); 

In acest fel, vom proiecta intreaga interfata din codul Java al aplicatiei: 

1. Primul lucru pe care trebuie sa-l facem este sa deschidem documentatia 
API-ului Android, in special sectiunea referitoare la pachetul android.widget. 

Numarul mare de clase, metode si proprietati face imposibila invatarea pe de 
rost a API-ului si, daca doriti sa va amintiti sau sa gasiti o metoda este mult 

mai usor sa verificati documentatia pentru acea clasa. 
2. Prima modificare a solutiei generate este facuta pentru a modifica textul 

din bara de titlu. Aceasta este o proprietate a activitatii si este initializata de 
metoda setTitle(). Toate modificarile sunt facute in 

metoda onCreate(Bundle savedInstanceState): 

    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

     //apel al metodei din clasa de baza 
        super.onCreate(savedInstanceState); 

  
        //definire text in bara de titlu a ferestrei 

        this.setTitle("First Android Application"); 
    } 

3. Pentru a defini si pentru a controla pozitia controalelor vizuale pe ecran, 
vom construi un layout liniar. Acesta va avea o orientare verticala deoarece 

ne propunem ca elementele interfetei sa fie plasate in layout intr-o ordine 
sus->jos: 

        //definire si creare layout liniar 
        LinearLayout mainLayout; 

        mainLayout = new LinearLayout(this); 

        //definire orientare verticala 
 mainLayout.setOrientation(1); 

  

4. Definim un container pentru informatiile de tip text. În Android etichetele 

text sunt gestionate de un widget de tip TextView. Pentru text se va defini 
valoarea de tip String ( setText() ), dimensiunea ( setTextSize() ) si 

culoarea ( setTextColor() ). De asemenea, vom aplica stilul bold si italic 
fontului sans serif implicit al sistemului ( setTypeface() ), folosind 

clasa Typeface. Pentru culoare vom folosi o culoare de sistem, predefinita 
(clasa Color), dar o putem defini folosind o combinatie RGB: 

        TextView txtInfo = new TextView(this); 

http://developer.android.com/reference/android/widget/package-summary.html
http://developer.android.com/reference/android/graphics/Typeface.html
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        txtInfo.setText("Hello World Android !"); 

        txtInfo.setTypeface(Typeface.SANS_SERIF, Typeface.BOLD_ITALIC); 
        txtInfo.setTextSize(20); 

        txtInfo.setTextColor(Color.GREEN); 
        //txtInfo.setTextColor(Color.rgb(0, 255, 0)); 

5. Construim o instanta de tip buton ce va contine textul Click me!. 
        Button btnClick = new Button(this); 

        //definire text buton 
        btnClick.setText("Click me !"); 

6. Odata ce widget-urile de pe interfata cu utilizatorul au fost create, asta nu 
inseamna ca vor fi si afisate. Pentru a le face vizibile, trebuie sa le adaugam 

pe layout: 
        mainLayout.addView(txtInfo); 

        mainLayout.addView(btnAbout); 
7. Setam obiectul layout creat ca display pentry activitate: 

        //definire layout display pentru Activitate 

        this.setContentView(mainLayout); 

Dupa ultimul pas, interfata cu utilizatorul arata ca aceasta: 

 

Exemplu de aplicatie Android 

Ceea ce vrem sa facem in continuare este sa centram continutul eranului si 

sa stabilim o serie de proprietati pentru buton. 

8. Pentru a gestiona pozitia (pe ambele axe, verticale si orizontale) 
continutului din interiorul layout-ului este folosita metoda setGravity (int 

greutate). Metoda foloseste ca argumente ocombinatie de valori predefinite . 
Pentru combinatia Gravity.CENTER_HORIZONTAL | 

http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.html#setGravity(int)
http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.html#setGravity(int)
http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.html#setGravity(int)
http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.LayoutParams.html
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Gravity.CENTER_VERTICAL vom centra pe verticala si pe orizontala 

continutul layout-ului: 
mainLayout.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL|Gravity.CENTER_VER

TICAL); 
9. In mod implicit latimea TextView-ului si a Button-ului este egala cu 

latimea containerului-parinte (in acest exemplu layout-ul de tip 
LinearLayout). Pentru a controla aceste proprietati, putem folosi 

clasa LayoutParams care poate fi utilizata pentru a defini greutatea, latime, 
inaltime si pozitia elementului de tip View. Odata ce structura de 

tip LayoutParams a fost creata, acesta este legata de elementul de 
tip View folosind metoda setLayoutParams(LayoutParams Params). 

Daca vrem sa se defineasca latimea elementului TextView ca fiind egala cu 
continutul sau, plus un padding, atunci parametrul pentru latime din instanta 

de tip LayoutParams va avea valoareaWRAP_CONTENT. Pentru buton vom 
folosi o latime predefinite de 120 pixeli (este mai indicat sa se foloseasca dp 

– device independent pixel ca unitate de masura). 

//definire LayoutParams pentru TextView 
//width - latime egala cu continutul 

//height - inaltime egala cu continutul 
android.widget.LinearLayout.LayoutParams txtLayoutParams = 

    new LinearLayout.LayoutParams( 
        android.view.ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 

        android.view.ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
//setare LayoutParams 

txtInfo.setLayoutParams(txtLayoutParams); 
  

//definire LayoutParams pentru Button 
//width - latime de 120 px 

//height - inaltime egala cu continutul 
android.widget.LinearLayout.LayoutParams btnLayoutParams = 

     new LinearLayout.LayoutParams( 

         120, 
         android.view.ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT); 

//setare LayoutParams 
btnClick.setLayoutParams(btnLayoutParams); 

Atentie ! 

Strucura LayoutParams este definita in 

pachetulandroid.widget.LinearLayout, dar 

constantele LayoutParams.WRAP_CONTENT si LayoutParams.MA

TCH_PARENT (inlocuieste LayoutParams.FILL_PARENT) si clasa 

din care provin sunt definite in pachetul android.view.ViewGroup. 

http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.LayoutParams.html
http://developer.android.com/reference/android/view/ViewGroup.LayoutParams.html#WRAP_CONTENT
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Adaugarea instructiunilor anterioare, inainte de apelul setContentView() , 

vom obtine interfata dorita pentru aplicatia Android: 

 

Exemplu de aplicatie Android 

  

Cum se defineste interfata Android intr-un mod declarativ 

Limbajele de programare si instrumentele de dezvoltare au evoluat pentru a 

permite programatorilor sa dezvolte aplicatii mai complexe si sa se 
concentreze asupra functionalitatii solutiei, asupra arhitecturii si mai putin 

asupra scrierii codului. Interfata cu utilizatorul reprezinta o componenta 
importanta a aplicatiei, dar nucleul si functionalitatea este data de codul 

sursa din spatele ei. Fara acesta, interfata cu utilizatorul este inutila, 
deoarece nu face nimic. 

Designul declarativ al interfetei, pentru aplicatii Android, este bazata pe 
limbajul descriptiv XML(asemanator XHTML sau HTML), care poate fi usor de 

citit si de inteles de catre programatori cu putine cunostinte pe platforma 

Android. În ciuda posibilitatii de a folosi cod pentru a proiecta interfata, este 
recomandat sa utilizati abordare declarativa sau descriptiva, deoarece: 

 arhitectura interfetei aplicatiei Android este arborescenta; radacina este 
reprezentata de un element ViewGroup iar elementele de tip widget-uri 

descriu frunzele acestei structuri; relatia parinte-copil dintre elemente si 
elementul radacina unic sunt conditii care permit utilizarea defisiere 

XML (acestea au o structura arborescenta cu reguli identice); 
 fisierul XML poate fi editat cu un editor de text simplu iar sintaxa este 

foarte simpla in comparatie cu limbajul Java; 

http://en.wikipedia.org/wiki/XML
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
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 nu necesita cunostinte de programare in Java; 

 fiecare clasa Java folosita pentru layout si widget-uri are un echivalent 
reprezentat de un element XML (cu foarte putine exceptii); cum limbajul 

XML este case-sensitive ca si Java, elementele au nume identic cu 
clasele (de exemplu clasa Java, TextView are 

echivalenul<TextView>); 
 documentatia API-ului Android descrie atât clasele cat si elementele 

XML; 
 proprietatile obiectelor sunt definite folosind atribute XML cu 

forma android::property_name = "valoare"; 
 aveti posibilitatea sa modificati design-ul bazat pe XML, fara a recompila 

codul sursa; fisierele XML sunt preprocesate intr-un format binar 
comprimat, dar acest lucru poate fi realizat independent de compilarea 

codului sursa. 
Fisierele XML care contin descrierea interfetei sunt plasate 

in  subdirectorul \res\layout\ din proiectul Android (pentru o descriere 

detaliata a componentelor proiectului Android cititi Tutorial Android (03) – 
Cum sa dezvolti, testezi si sa intelegi o aplicatie de tip Hello World si Android 

Tutorial (02) – Concepte, activitati si resurse ale unei aplicatii Android). 
Pentru un proiect initial Android, plugin-ul Eclipse ADT genereaza un layout 

initial, care este descris in fisierul main.xml din 
subdirectorul \res\aspect\. De asemenea, o instructiune din metoda 

supradefinita onCreate () seteaza pentru ecranul principal aspectul definit 
in main.xml. 

        //R este clasa ce contine ID-urile pentru resurse 
        setContentView(R.layout.main); 

Forma initiala generata de plugin-ul Eclipse este: 

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

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

    android:orientation="vertical" 

    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 

    > 
<TextView 

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

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

</LinearLayout> 
Prima declaratie este o informatie necesara pentru un document 

XML.Atributul encoding defineste setul de caractere utilizat in documentul 
XML. 

http://www.itcsolutions.eu/2011/09/11/tutorial-android-cum-sa-dezvolti-testezi-si-sa-intelegi-o-aplicatie-de-tip-hello-world/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/11/tutorial-android-cum-sa-dezvolti-testezi-si-sa-intelegi-o-aplicatie-de-tip-hello-world/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
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Citind documentul main.xml este usor sa observi ca ecranul este definit 

printr-un LinearLayoutcu o orientare verticala care umple ecranul si care 
contine un element TextView. 

Pentru a modifica intr-un mod declarativ aplicatia Android propusa (descrisa 
de prima imagine) trebuie sa editam fisierul main.xml. Acest lucru poate fi 

realizat in Eclipse folosind fie editorul vizual (Graphical Layout) fie editorul 
de text XML. 

 

Editorul grafic din Eclipse IDE pentru layout-ul aplicatiilor Android 

Editorul grafic al layout-ului (Graphical Layout) a evoluat si a devenit un 
instrument foarte util pentru proiectarea rapida interfetei. Insa pentru a 

stabili valorile proprietatilor este mai rapida abordarea bazata pe editorul de 
text XML, care are un meniu contextual inteli-sense activat cu Ctrl + Space. 

În acest exemplu simplu, vom folosi editorul de text. 
Un alt document XML important este strings.xml din 

subdirectorul \res\values\ (Tutorial Android (03) – Cum sa dezvolti, 

testezi si sa intelegi o aplicatie de tip Hello World si Android Tutorial (02) – 
Concepte, activitati si resurse ale unei aplicatii Android). Initial, fisierul 

http://www.itcsolutions.eu/2011/09/11/tutorial-android-cum-sa-dezvolti-testezi-si-sa-intelegi-o-aplicatie-de-tip-hello-world/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/11/tutorial-android-cum-sa-dezvolti-testezi-si-sa-intelegi-o-aplicatie-de-tip-hello-world/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/08/Layout_XML_graphical_editor_Eclipse.jpg
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contine doua valori de tip sir de caractere, hello si app_name. A doua 

valoare reprezinta textul din bara de titlu a ferestrei principale. 
strings.xml NU este utilizat doar de designul declarativ al interfetei. Este o 

resursa globala pentru proiectul Android si elementele sale pot fi referite din 
codul sursa Java si din documente XML pentru layout. 

Atentie! 

Atributele android: layout_width si android:layout_height sunt 

obligatorii pentru orice widget si layout ViewGroup. Fara unul 

dintre ele veti obtine o exceptie RuntimeException. 

1. Deschideti documentatia pachetului android.widget si resetati 

fisierul main.xml stergand layout-ul generat; deoarece nu afecteaza 
interfata si este o informatie specifica XML lasati prima declaratie: 

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> 

2. Ca si in cazul abordarii procedurale, prima modificare a solutiei este 
schimbarea textului din bara de titlu a ferestrei principale. Acest lucru se 

realizeaza prin modificarea elementului app_namedin fisierul strings.xml. 
Stabilim "First Android Application" ca noua valoare. 

Atentie ! 

Atunci cand editati fisierul layout XML in editorul de text 

Eclipse (NU editorul Graphical Layout) utilizati meniul inteli-

sens contextual si functia de autocomplete. Meniul contextual 

este activat cu Ctrl + Space si este de foarte mare ajutor 

deoarece sugereaza posibile atribute si valori. 

3. In fisierul main.xml (al carui continut a fost sters la pasul 1) vom defini 
nodul radacina, care este un layout liniar cu o orientare verticala. 

Atributul xmlns:android 
="http://schemas.android.com/apk/res/android" este o informatie 

obligatorie pe platforma Android, deoarece aceasta defineste namespace-ul 

XML pentru Android. 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

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

    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 
    > 

</LinearLayout> 

http://developer.android.com/reference/android/widget/package-summary.html
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Comparativ cu declaratiile Java din soluţia programatica, atributele care 

definesc latimea si inaltimea layout-ului, sunt necesare pentru elementul . 
Fara ele, veti obţine un RuntimeException. 

4. In layout-ul liniar vom adauga un element de tip  TextView. Cele mai 
bune practici Android cu privire la utilizarea valorilor constante recomanda 

utilizarea fisierelor XML din directorul\res\values\ (string.xml pentru 
valori String constante) pentru definirea acestora. Aceste valori pot fi 

accesate in mod direct din codul sursa, asa cum am facut in abordarea 
procedurala apeland metoda setText(), sau din fisierul XML asociat layout-

ului. Deci, vom pune valoarea TextView-ului direct in descrierea 
din main.xml, folosind android:attribut text. Pentru definirea dimensiunii 

textului vom folosi atributul android:textSize. Pentru font si stil 
folosim android:typeface siandroid:textStyle. Culoarea textului este setata 

folosind atributul android:textColor si o valoare #RGB. Nu uitati sa setati 
atributele layout_width si layout_height. Deoarece ne dorim ca textul sa 

ocupe un spatiu vizibil egal cu continutul sau, stabilim 

valoarea wrap_content pentru cele doua atribute. 
<TextView 

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

    android:text="Hello World Android !" 
    android:textSize="20px" 

    android:textColor="#0f0" 
    android:typeface="sans" 

    android:textStyle="bold|italic" 
/> 

5. Pentru a adauga un buton la aspectul liniar, in interiorul 
elementului<LinearLayout> … </ LinearLayout> vom defini un 

element <Button> care are valoarea "Click me !" pentru 
atributulandroid:text. Nu uitati sa setati 

atributele layout_width si layout_height. Pentru buton stabilim latimea, 

atributul layout_width, la 120 pixeli. 
<Button 

    android:layout_width="120px" 
    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="Click me !" 
/> 

6. In mod implicit, orice widget definit in fisierul main.xml sau alt 
layout,  va fi afisat atunci când layout-ul este incarcat. In comparatie cu 

abordarea programatica nu trebuie facut altceva pentru a le adauga pe 
display (in solutie programatica se construieste instanta si se adauga 

cu addView() in layout). 

http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html#attr_android:text
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html#attr_android:textSize
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html#attr_android:typeface
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html#attr_android:textStyle
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html#attr_android:textColor
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html#attr_android:text
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7. Pentru a gestiona pozitia (pe ambele axe, verticala si orizontala) 

continutului in interiorul layout-ului este folosit 
atributul android:layout_gravity. Acest atribut utilizeaza ca valori o 

combinatie de constante predefinite ce sunt separate prin | (SAU logic). 
Pentru combinatia "center_vertical | center_horizontal" centram continutul 

layout-ului pe verticala si pe orizontala: 
<LinearLayout 

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

    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 

    android:gravity="center_vertical|center_horizontal" 
    > 

8. Incarcam layout-ul pentru a fi afisat de Activitatea. Acest lucru se face in 
metoda onCreate()din clasa derivata din Activity prin apelul 

metodei setContentView(): 

Daca rulati aplicatia Android ar trebui sa obtineti acelasi display ca cel 
generat programatic in prima sectiune a acestui articol. 

 

Exemplu de aplicatie Android 

  

Design procedural vs. declarativ de interefete Android 

Aceasta ultima comparatie a celor doua abordari va poate ajuta sa trageti 
propriile concluzii cu privire la avantajele si posibilitatile fiecarei metode 

http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.LayoutParams.html#attr_android:layout_gravity
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utilizata pentru a proiecta interfata cu utilizatorul a aplicatiilor mobile 

Android: 

Design 

Procedural/Programatic 

al interfetei Android 

Design Declarativ al interfetei Android 

- utilizand cod sursa Java 

in metoda onCreate() a 

clasei Activity 

- definind element XML in 

fisierul main.xml din 

subdirectorul\res\layout\ al proiectului 

Android 

//definire text din title bar 
this.setTitle( 

"First Android 
Application"); 

editarea elementului 

<string name="app_name"> 

    First Android Application 
</string> 

in fisierul strings.xml al proiectului 

//definire layout iniar 
LinearLayout mainLayout; 

mainLayout = 
    new LinearLayout(this); 

 
//center the content 

mainLayout.setGravity( 
    

Gravity.CENTER_HORIZON
TAL | 

    
Gravity.CENTER_VERTICAL

); 

//set vertical orientation 
mainLayout.setOrientation

(1); 

<LinearLayout 
    

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

    android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 
    android:gravity= 

"center_vertical|center_horizontal" 
    > 

</LinearLayout> 

* – elementul xmlns:android este afisat partial 

TextView txtInfo = 

        new TextView(this); 
txtInfo.setText( 

        "Hello World Android 
!"); 

 

<TextView 

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

    android:text="Hello World Android !" 
    android:textSize="20dp" 

    android:textColor="#0f0" 
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//definire LayoutParams 
//width - egala cu 

continutul 
//height - egala cu 

continutul 
LinearLayout.LayoutParam

s txtLayoutParams = 
    new 

LinearLayout.LayoutParam
s( 

       

ViewGroup.LayoutParams.
WRAP_CONTENT, 

       
ViewGroup.LayoutParams.

WRAP_CONTENT); 
 

//setare LayoutParams 
txtInfo.setLayoutParams( 

        txtLayoutParams); 
 

txtInfo.setTextSize(20); 
txtInfo.setTypeface( 

    Typeface.SANS_SERIF, 
    

Typeface.BOLD_ITALIC); 

txtInfo.setTextColor(Color.
GREEN); 

    android:typeface="sans" 
    android:textStyle="bold|italic" 

/> 

Button btnClick = 
    new Button(this); 

//definire text buton 
btnClick.setText( 

        "Click me !"); 
 

//definire LayoutParams 
//width - 120 px 

//height - egala cu 
continutul 

LinearLayout.LayoutParam

s btnLayoutParams = 
    new 

LinearLayout.LayoutParam
s( 

<Button 

    android:layout_width="120px" 
    android:layout_height="wrap_content" 

    android:text="Click me !" 
/> 
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        120, 
        

ViewGroup.LayoutParams.
WRAP_CONTENT 

        ); 
//setare LayoutParams 

btnClick.setLayoutParams(
btnLayoutParams); 

//adaugare controale la 

layout 
mainLayout.addView(txtInf

o); 
mainLayout.addView(btnCli

ck); 

definirea 

elementelor <TextView> si <Button> intre<Lin

earLayout> si  </LinearLayout> 

//definire layout pentru 

activitate 
this.setContentView(mainL

ayout); 

//definire layout pentru activitate 
this.setContentView(R.layout.main); 

Cum se defineste o clasa de tip Activity cu editorul vizual Android Manifest 

sau fara 

1 comment - This post in english  

In spatele oricarei fereastre sau fomular al aplicatiei mobile Android exista o 

instanta de tip Activity. Pentru a dezvolta o aplicatie mobila cu mai multe 
ferestre, trebuie construita pentru fiecare activitate o noua clasa care 

extinde clasa Activity. 

In acest articol, sunt descrise doua modalitati prin care se poate defini o 
activitate noua, programatic prin editarea directa a fisierului .java sau 

folosind editorul vizual WYSIWYG (What You See Is What You Get), Android 
Manifest, care este inclus in plugin-ul Android ADT pentru Eclipse. 

Alte subiecte care fac parte din acest tutorial Android sunt accesibile 
prin intermediulTutorial Android – Descriere si cuprins. 

  

Cum se defineste o clasa de tip Activity cu editorul vizual de tip WYSIWYG, 

integrat in plugin-ul ADT 

  

http://www.itcsolutions.eu/2011/10/01/tutorial-android-5-cum-se-defineste-o-clasa-de-tip-activity-cu-editorul-vizual-android-manifest-sau-fara/#comments
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/android-tutorial-how-to-create-a-new-activity-class-with-manifest-editor/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-descriere-si-cuprins/
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1. Deschideti fisierul manifest al proiectului Android, AndroidManifest.xml , 

printr-un dublu-clic pe el în continutul proiectului. 

 

Android Manifest Graphical Editor 

2. In editorul WYSIWYG al fisierului manifest selectati tabul Application sau 

link-ul cu acelasi nume. Ultimul tab, AndroidManifest.xml , va deschide 
editorul XML pentru fisierul manifest. 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/09/Android_Manifest_Graphical_Editor.jpg
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Graphical Editor for Android Manifest Application 

3. In sectiunea Android Manifest Application a editorului, identificati 

zona Application Nodesdin partea de jos a ferestrei si selectati 
butonul Add. 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/09/Android_Manifest_Application_Graphical_Editor.jpg
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Android Manifest Graphical Editor for a new Activity 

4. In fereastra de dialog pentru noua componenta, 

selectaticategoria Activity (1) si apoi clic pe OK(2). 
5. Dupa etapa anterioara am obtinu un nou element/nod al aplicatiei de 

tip Activity. Selectati-l (ar trebui sa fie selectat implicit) pentru a edita 
atribute sale utilizand panoul din dreapta, Attributes for Activity: 
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New Android Activity Attributes 

5.1. Selectati link-ul Name din zona Attributes for Activity. 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/09/Android_New_Activity_Attributes.jpg


Next step. Android – Dan Rîmniceanu 
 

117 
 

 

New Android Activity Class Dialog 

5.2. Editati numele clasei in fereastra New Java Class si selectati Finish. 
Alte proprietati, cum ar fi Source folder (directorul sursa), Package (pachet), 

Superclass (clasa de baza) sunt deja editate. In acest exemplu numim noua 
clasa NewClass. 

5.3. Editorul va genera o forma initiala pentru noua clasa. 

package eu.itcsolutions.eu; 
  

import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 

  
public class NewClass extends Activity { 

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

 @Override 
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 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

     super.onCreate(savedInstanceState); 
  

     // TODO Auto-generated method stub 
 } 

  
} 

5.4. Puteti edita alte atribute, cum ar fi Theme (Tema), Label (Text din bara 
de titlu), Icon(Pictograma), etc utilizand panoul Attributes. 

  

Cum se defineste programatic o clasa noua de tip Activity 

Daca nu doriti sa utilizati editorul vizual Android Manifest, aveti posibilitatea 

sa definiti o clasa noua de tip Activitate la fel ca orice alta clasa Java. 

1. Clasa este creata ca orice clasa Java, folosind File -> New -> Class. O 

denumim NewActivitysi o derivam din android.app.Activity (superclasa sau 
clasa de baza): 

 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/08/New_Activity.jpg


Next step. Android – Dan Rîmniceanu 
 

119 
 

New Activity dialog 

2. Deoarece plugin-ul ADT nu este atat de utila cand creati o clasa noua de 
tip Activity în acest mod, trebuie sa editati fisierul .java de la zero: 

package eu.itcsolutions.android.tutorial; 
  

import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 

  
public class SecondActivity extends Activity { 

    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
  

    } 
} 

Cum sa construiesti si sa afisezi o noua activitate, fereastra sau formular 

5 comments - This post in english  

In acest articol vom sunt descrise elementele de baza necesare pentru 
dezvoltarea unei aplicatii mobile Android, care are mai multe ferestre sau 

activitati. Pentru a face acest lucru, trebuie sa stim cum sa construim si sa 
afiseze o noua fereastra (formular) sau activitate (pentru restul articolului ne 

rezumam la vocabularul Android si vom folosi termenul de activitate pentru 

a indica o fereastra sau formular). 
Am vazut in articolele anterioare ale Tutorialului Android, care sunt 

fundamentele unei aplicatii Android si ale componentelor sale. De asemenea, 
am vazut ca in spatele unei ferestre exista o instanta de tip activitate care 

are un ciclu de viata si un display (o interfata cu utilizatorul). 
Alte subiecte care fac parte din acest tutorial Android sunt accesibile 

prin intermediul articolului Tutorial Android – Descriere si cuprins. 

Schita aplicatiei mobile Android dezvoltata in acest articol (proiectul Eclipse 

pentru acest exemplu, este disponibil la sfârsitul acestui articol) este: 

http://www.itcsolutions.eu/2011/10/08/tutorial-android-6-cum-sa-construiesti-si-sa-afisezi-o-noua-activitate-fereastra-sau-formular/#comments
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/android-tutorial-how-to-create-and-display-a-new-form-window-or-activity/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-descriere-si-cuprins/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/31/tutorial-android-descriere-si-cuprins/
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Schema exemplului Android 

Pentru a atinge obiectivul propus, crearea si afisarea unei noi activitati, vom 

defini etapele solutiei: 

1. definim un widget pe display-ul activitatii principale; acesta va fi utilizat 

pentru a deschide noua activitate; 
2. definim noua activitate (Activity) si layout-ul ei; de asemenea, declaram 

activitatea in fisierul manifest al aplicatiei 
Android, AndroidManifest.xml; 

3. definim in activitatea principala un eveniment si handler-ul sau, care va 
afisa noua activitate; 

Solutia este construita pornind de la sablonul de proiect Android ce este 
generat de plugin-ul ADT pentru Eclipse. Proiectul are urmatoarele setari: 

 Project Name (Nume proiect): AndroidSecondActivity 
 Build target (Platforma): Android 2.3.3 

 Application Name (Nume aplicatie): Create and display a new 

Activity 
 Package name (Nume pachet): eu.itcsolutions.android.tutorial 

 Create Activity (Activitate): MainActivity 
 Min SDK Version (Versiune SDK): 10 

Pasul 1. Interfata cu utilizatorul a activitatii principale va fi construita intr-o 
maniera declarativa (folosind fisiere XML de layout), deoarece vom folosi 

codJ ava pentru lucruri mai complexe. Pentru a deschide noua activitate, 
vom plasa un buton (Button) pe ecran. Atunci când utilizatorul il va selecta, 

noua activitate va fi afisata. 
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1.1. Editati fisierul /res/values/strings.xml al proiectului si adaugati un 

element nou. Utilizati editorul text si nu editorul vizual pentru resurse 
(Resource View), deoarece in primul modificarile se fac mai rapid. Adaugati 

elementul nou dupa cele existente, pe linia 5 (hello este pentru TextView 
si app_name este pentru bara de titlu a activitatii principale) 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 2: <resources> 

 3:     <string name="hello">Hello World, MainActivity!</string> 
 4:     <string name="app_name">Create and display a new 

Activity</string> 
 5:     <string name="btnClick">Click me !</string> 

 6: </resources> 

  

1.2. AAdauga pe ecran o instanta de tip Button prin editarea 
fisierului /res/layout/main.xmldin proiect. Aveti posibilitatea sa stergeti 

elementul TextView existent, care este folosit pentru a afisa mesajul dat de 

sirul de caractere hello. Proprietatile instantei de tip Button care sunt 
initializate: 

 Text: sirul de caractere btnClick din fisierul strings.xml. Daca utilizati 
design-ul declarativ, atunci elementul este accesat cu ajutorul 

sintaxei “@string/btnClick“. Pentru abordarea procedurala, resursa de tip 
sir de caractere este accesata cu ajutorulgetString(R.string.btnClick). 

 Width: wrap_content care indica o dimensiune egala cu dimensiunea 
textului; 

 Height: wrap_content 
 Id: buttonClick. Daca utilizati abordarea declarativa, atunci ID-ul 

instantei Button este definit utilizând proprietatea android:id. 
Proprietatea este initializata cu o valoare ce are sintaxa 

“@+id/id_name“. Proprietatea android:id este echivalentul referintei 
de tip Button atunci când scrieti cod Java si va fi folosita pentru a 

desemna acea instanta buton (amintiti-va ca atunci când utilizati 

proiectarea declarativa a interfetei nu scrieti cod Java, insa mai târziu, 
poate este nevoie sa accesati din cod butonul). Daca utilizati editorul 

vizual pentru a plasa butonul pe ecran, se va genera un ID implicit 
(android:id = “@+id/button1″) pentru instanta de tip Button. Daca nu 

utilizati editorul grafic, atunci adaugati proprietatea in descrierea 
elementului<Button>. 

Fie ca utilizati editorul vizual pentru layout sau nu, fisierul main.xml trebuie 
sa arate ca acesta (am sters elementul TextView existent si am centrat 

continutul utilizand atributul android:gravity al elementului LinearLayout: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

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

    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 

    android:gravity="center_vertical|center_horizontal" 
    > 

<Button 
    android:text="@string/btnClick" 

    android:id="@+id/buttonClick" 
    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content"> 
</Button> 

</LinearLayout> 
Pasul 2. Pentru a defini o noua activitate trebuie sa cream o noua clasa care 

extinde Activity si, de asemenea, un nou layout pentru ea. Pentru a face 
acest lucru avem doua posibilitati: 

  

 sa avem o abrodare muncitoreasca si sa scriem totul de la zero 
 sa utilizam editorul vizual pentru fisierul manifest (un editor WYSIWYG – 

What You See Is What You Get cu mai multe tab-uri in partea de jos, 
care este deschis in mod implicit când selectati fisierul manifest) care sa 

genereaza o parte din codul necesar (a se vedea Cum se defineste o 
clasa de tip Activity cu editorul vizual Android Manifest sau fara). 

  

In acest exemplu voi folosi prima abordare. Pentru a deschide editor text 

pentru XML, selectati tab-ul ce contine numele fisierului manifest (ultimul 
tab) din editorul WYSIWYG. 

2.1. Clasa este creata ca orice clasa Java, folosind File -> New -> Class. 
Numele ei esteSecondActivity iar android.app.Activity este superclasa sa: 

http://www.itcsolutions.eu/2011/10/01/tutorial-android-5-cum-se-defineste-o-clasa-de-tip-activity-cu-editorul-vizual-android-manifest-sau-fara/
http://www.itcsolutions.eu/2011/10/01/tutorial-android-5-cum-se-defineste-o-clasa-de-tip-activity-cu-editorul-vizual-android-manifest-sau-fara/
http://www.itcsolutions.eu/2011/10/01/tutorial-android-5-cum-se-defineste-o-clasa-de-tip-activity-cu-editorul-vizual-android-manifest-sau-fara/
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Fereastra New Activity 

2.2. Deoarece plugin-ul ADT pentru Eclipse nu este de ajutor cand se 

construieste o noua activitate in aceasta maniera, trebuie sa editam clasa de 
la zero: 

package eu.itcsolutions.android.tutorial; 
  

import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 

  
public class SecondActivity extends Activity { 

    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
  

    } 

} 
2.3. Definim un layout pentru noua activitate. Pentru aceasta, Eclipse este 

oarecum de ajutor deoarece exista wizard-ul New Android XML File. 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/08/New_Activity.jpg
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Pentru a-l deschide , selectati proiectul si apoi folositi optiunea File -> New 

-> Other din meniul Eclipse. Din categoria Android selectatiAndroid XML 
File. 

 

Fereastra New Android XML File 

Numiti noul fisier de layout, second.xml si editati-l prin adaugarea unui 
TextView. Textul controlului TextView este definit direct in fisierul de layout 

(NU este recomandat). 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

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

  android:orientation="vertical" 
  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="match_parent"> 
<TextView 

  android:layout_width="match_parent" 

  android:layout_height="match_parent" 
  android:text="This is the second Activity" 

/> 

http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/08/New_Android_XML_File.jpg


Next step. Android – Dan Rîmniceanu 
 

125 
 

</LinearLayout> 

2.4. Facem legatura intre fisierul de layout second.xml si 
activitatea SecondActivity prin apelul functiei setContentView() in 

metoda onCreate() a clasei: 
        this.setContentView(R.layout.second); 

2.5. Important ! Declarati activitatea SecondActivity in fisierul 
manifest al proiectului Android, AndroidManifest.xml. Pentru a face 

acest lucru, puteti utiliza tabul Android Manifest Application sau puteti 
utiliza editorul text pentru XML (tabul AndroidManifest.xml). In acest 

exemplu vom folosi ultima optiunea si vom adauga urmatoarea linie in 
fisierul XML, intre<application> si </application> (dupa declaratia activitatii 

principale): 
<activity 

        android:name="SecondActivity" 
        android:label="Second Activity"> 

</activity> 

  

Pasul 3. Evenimentul care va afisa a doua activitate este generat atunci 

când utilizatorul face clic pe buton. Arhitectura event-handler este aceeasi ca 
in orice aplicatie Java JSE. Evenimentul este administrat de catre sistem si 

aplicatia defineste si inregistreaza handler-i pentru acel eveniment. 
3.1. Controlul care ofera handler sau care reprezinta listener-ul pentru 

eveniment este butonul din activitatea principala. Pentru a-l inregistra ca 
listener trebuie sa referim instanta butonului din codul Java. Dar avem o 

problema, butonul a fost definit in fisierul XML pentru layout. 

Important ! 

Pentru a obtine referinta unui element de tip View, definit in fisierul 

layout XML, aveti posibilitatea sa folositi metoda findViewById(int 

ID) din clasa View. Ca argument, se utilizeaza constanta statica ce 

este generata in clasa R. De asemenea, element XML trebuie sa aiba 

un atribut android:id cu o valoare de tipul “@+id/id_name“. 

Dupa ce obtinem referinta butonului, printr-un apel al 
metodei findViewById(int ID), o vom inregistra ca listener 

folosind setOnCLickListener(). Acest lucru se face in metoda onCreate(), 
supradefinita in activitatea principala, dupa apelul 

functiei setContentView(): 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 
  

        setContentView(R.layout.main); 
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 //get the Button reference 

 //Button is a subclass of View 
 //buttonClick if from main.xml "@+id/buttonClick" 

        View v = findViewById(R.id.buttonClick); 
 //set event listener 

        v.setOnClickListener(this); 
    } 

Dupa adaugarea codul anterior, veti primi o eroare de compilator. O vom 
rezolva imediat. 

Dupa cum puteti vedea, metoda setOnCLickListener(OnCLickListener 
l) necesita o instanta a unei clase care implementeaza 

interfata OnClickListener, si care ofera astfel un handler pentru acest 
eveniment. 

3.2. Pentru a defini un handler pentru evenimentul OnClick, vom 
implementa interfataandroid.view.View.OnClickListener. Interfata are o 

metoda abstracta, onClick(), ce trebuie fie supradefinita. Modificati clasa 

MainActivity prin adaugarea urmatoarei secvente: 
//implement the OnClickListener interface 

public class MainActivity extends Activity 
 implements OnClickListener { 

  
     ... 

  
     //overrides the OnClickListener interface method 

 @Override 
 public void onClick(View arg0) { 

  
 } 

} 
3.3. Parametrul metodei OnClick(View arg0) reprezinta referinta la 

widget-ul care a lansat evenimentul atunci când a fost selectat. Comparam 

aceasta referinta cu cea a butonului de pe interfata (avem un singur buton, 
dar este mai bine sa verifici). 

3.4. Dupa cum va amintiti din articolul Concepte, activitati si resurse ale 
unei aplicatii Android, componenta de tip Intent reprezinta un mesaj 

asincron utilizat pentru a activa activitati. Deci, daca vrem sa afisam o noua 
activitate, trebuie sa utilizam o referinta de tip Intent. A doua activitate este 

afisata folosind metoda startActivity() a clasei Activity. 
@Override 

public void onClick(View arg0) { 
 if(arg0.getId() == R.id.buttonClick){ 

  //define a new Intent for the second Activity 
  Intent intent = new Intent(this,SecondActivity.class); 

http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
http://www.itcsolutions.eu/2011/09/08/android-tutorial-concepte-activitati-si-resurse-ale-unei-aplicatii-android/
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  //start the second Activity 
  this.startActivity(intent); 

 } 
} 

  

Asta este tot. Rulati si testati aplicatia Android. Pentru a reveni la activitatea 

principala, folositi butonul return de pe tastatura emulatorului. 

Important ! 

NU UITATI sa declarati SecondActivity in fisierul manifest. Fara 

a face acest lucru, veti primi un mesaj de eroare si o exceptie 

de tip ActivityNotFoundException. 

  

Cum sa depanezi aplicația mobil Android cu logcat 

 

În informatică și în special în programare, lucrurile pot merge prost 

cu ușurință. Chiar lucruri simple, pe care le-ați făcut-o înainte, 

poate genera excepții de rulare accidentul cererea. Cele mai multe 

ori, motivul este incapacitatea de a gândi la toate aspectele de 

fiecare dată când faci ceva. Și pentru că acest lucru nu se va 

întâmpla, cel mai bun prieten programator este debugger. 

 

În acest articol vom vedea cum pentru a depana aplicația mobilă 

Android folosind Android logcat. În ciuda acestui instrument SDK 

Android, aplicația poate fi depanat în Eclipse ca orice altă aplicație 

Java (de exemplu, folosind puncte de oprire). 

 

 

Alte subiecte care fac parte din acest tutorial Android sunt accesibile 

prin intermediul Android Tutorial - Prezentare generală și 

conținutul. 

 

La elaborarea și testarea unei aplicatii mobile Android puteți obține 

un mesaj de genul: 



Next step. Android – Dan Rîmniceanu 
 

128 
 

 

Android Application Runtime Error Message 

Fereastra de dialog anunță că cererea sa prăbușit, în principal din 

cauza unui excepții de rulare sau de eroare. Motive pentru acest 

lucru situatii sunt multiple și depinde în întregime de ceea ce ați 

făcut în cadrul proiectului Android. Deci, acum că ceva este greșit, 

dar nu avem aa întrebare: 

 

Cum pentru a afla care este problema care a fortat aplicarea 

Android pentru a opri în mod neașteptat 

Programatori Java, care folosesc Eclipse, știu că, dacă cererea 

generează o excepție de execuție, se vor obține detalii excepție în 

fereastra consolei. 

 

Când dezvoltarea de aplicații Android în Eclipse mesajele excepțiile 

de rulare nu sunt afișate în fereastra consolei. În schimb, Android 

SDK-ul vine cu un instrument, numit logcat, care înregistrează 

toate mesajele platforma. 

 

Cum de a deschide fereastra logcat 

În Eclipse puteți vizualiza fereastra logcat selectând Window -> 

Arata View -> Alte ... și alegerea logcat din categoria Android: 
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The LogCat view displays logs 
generated by the Android emulator and by the mobile application: 
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LogCat View window in Eclipse 

Also, using the LogCat top toolbar you can filter logs based on 
their Tag, pid or Log Level (Error, Warning, Info, Debug, Verbose) or you 

can define your own custom filter. 

 

LogCat Custom Filter Editor 

Cum să afișeze mesaje în fereastra logcat la codul 
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O tehnică de depanare simplu este de a afișa propriile mesaje în 

fereastra Log. Pentru aplicații Java, acest lucru se face prin 

imprimare mesaje în fereastra de consola folosind 

System.out.println (mesaj String) metoda. 

 

Pentru proiectele Android, există o soluție mai bună. Clasa Log are 

unele metode statice utilizate pentru a imprima mesaje în jurnalul 

de sistem, care este afișat de vedere logcat. Fiecare metodă 

imprimă un mesaj cu un nivel jurnal predefinit: 

        Log.e("MyTag", "Error message with my own tag"); 
        Log.w("dalvikvm", "VM Warning message"); 

        Log.d("MyTag", "Debug message"); 
        Log.i("MainActivity","Information message"); 

        Log.v("MyTag", "Verbose message"); 

        Log.wtf("WTF", "What a Terrible Failure"); 

Metodele au mai multe semnături. Exemplul anterior arată numai 

(String eticheta, mesaj String) cea. Pentru etichete este 

recomandat să folosiți propriile tag-uri sau numele clasei. Acest 

lucru vă va permite să le filtra cu ușurință. 

 

 

How to add a menu, programmatic vs. declarative solution 

9 comments -  

Android mobile applications have the advantage of being 

deployed on mobile devices that have touch displays. This 

enhance the user experience and allows developers to 
design the user interface so it will be dynamic, easy to use 

and efficient. Despite this advantage, the display size and 
usability concepts (one golden rule is to have all the 

window controls visible on the display) limit the number of 
buttons and visual controls that can be placed on a single 

window/form. So, application wide options and functions 
can be made available using a menu, leaving the display 

for particular and contextual options. 

A menu is a group of options (items) that are accessed 

using the device Menu key. The menu items are represented by single 
options or by groups of options, which are organized in submenus. 

http://www.itcsolutions.eu/2011/09/26/android-tutorial-how-to-add-a-menu-programmatic-vs-declarative-solution/#comments
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In this article, we will see how to add a menu to the Android application. The 

solution is implemented using both the programmatic and the declarative 
solution that usesmenu.xml files. For the declarative solution we will use 

also the Android visual editor for menus. 
Other topics that are part of this Android tutorial are accessible 

through Android Tutorial – Overview and contents. 

The structure of the menu that we are defining for the Android mobile 

application is: 

 

The structure of the Android Menu 

The menu is activated using the device Menu key (1) and it looks like this: 

 

Example of Android application Menu 

http://www.itcsolutions.eu/2011/08/26/android-tutorial-overview-and-contents/
http://www.itcsolutions.eu/wp-content/uploads/2011/09/Android_Application_Menu.png
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For each of the two examples, we modify the Android skeleton application 

generated by the ADT plugin in Eclipse: 

 Project name: MenuExample 

 Create new project in workspace: checked (default value) 
 Use default location: by default in the Eclipse workspace or you can 

change it 
 Build target: select Android 2.3.3 (Gingerbread); 

 Application name: Android Menu Example (name in the application title 
bar) 

 Package name: eu.itcsolutions.tutorial.android 
 Create Activity: MenuExampleActivity (leave the option checked and 

set the Activity name) 
 Min SDK Version: 10 

  

How to add a menu in a programmatic manner, using Java code. 

Any Android mobile application has by default a menu, but it has no items. 

When the Activity is created, the system provides an empty menu managed 
by an android.view.Menu reference. Also, the Android platform generates 

an event that has a handler in the Activity class, 
theonCreateOptionsMenu(Menu menu) method. The method receives 

the Menu reference as its argument and it will allow us to define the 
application menu. 

The steps needed to add a menu to the Android application using Java code: 

1. We must get the Menu reference to the application menu. 

Because android.view.Menurepresent an interface, we can’t construct a 

new menu object and we are limited to the one constructed by the system. 
To do that, we will override the Activity classonCreateOptionsMenu(Menu 

menu) method: 
    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
    { 

   // call the base class method 
     super.onCreateOptionsMenu(menu); 

     return true; 
    } 

2. Menu options are managed by android.view.MenuItem objects which 
are created using theadd() method of the Menu reference: 

 add(CharSequence title) – adds a new menu item with a text given by 
the title argument 

http://developer.android.com/reference/android/view/Menu.html#add%28java.lang.CharSequence%29
http://developer.android.com/reference/java/lang/CharSequence.html
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 add(int titleRes) – adds a new menu item that has its text defined as a 

resource; most probably in strings.xml; for any String value defined 
in string.xml it is generated an integer ID, a string resource identifier, 

in the R class (R.string.stringName) (Android Tutorial (02) – 
Applications key concepts, activities and resources); 

 add(int groupId, int itemId, int order, int titleRes) – adds a new 
menu item with a text defined probably in strings.xml; the method 

allows you to define the order of menu items; by default, menu options 
are added based on the add() calls order; the menu item can be part of 

a  menu group, identified by an id; menu groups are useful because they 
represent collections of menu items that share certain traits; 

 add(int groupId, int itemId, int order, CharSequence title) 
If we define String resources, exitOption and aboutOption, 

in strings.xml we can use them for menu options titles because we can 
access them using their ID generated in the R class: 

<resources> 

    <string name="hello">Hello World, MenuExampleActivity!</string> 
    <string name="app_name">Android Menu Example</string> 

    <string name="exitOption">Exit</string> 
    <string name="aboutOption">About</string> 

</resources> 
If you want to define IDs for the menu options it is recommended NOT to 

use constant values, but to define final variables in your Activity class 
public class MenuExampleActivity extends Activity { 

  
    //ID for the menu exit option 

    private final int ID_MENU_EXIT = 1; 
  

    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.main); 
    } 

} 
Each form of the add() method returns a MenuItem reference that can be 

used to define other properties. For example, you can set a shortcut key for 
that option. In this example, we will define the „x‟ key as shortcut for 

the Exit option. 
The next Java code sequence defines a menu with three options 

(About, Exit and Restart): 
@Override 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
    { 

    //the menu option text is defined in resources 

http://developer.android.com/reference/android/view/Menu.html#add%28int%29
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/17/android-tutorial-%e2%80%93-applications-key-concepts-activities-and-resources/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/17/android-tutorial-%e2%80%93-applications-key-concepts-activities-and-resources/
http://developer.android.com/reference/android/view/Menu.html#add%28int,%20int,%20int,%20int%29
http://developer.android.com/reference/android/view/Menu.html#add%28int,%20int,%20int,%20java.lang.CharSequence%29
http://developer.android.com/reference/java/lang/CharSequence.html
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    menu.add(R.string.aboutOption); 

  
    //it is better to use final variables for IDs than constant values 

    //menu.add(Menu.NONE,1,Menu.NONE,"Exit"); 
  

    //get the MenuItem reference 
    MenuItem item =  

    
 menu.add(Menu.NONE,ID_MENU_EXIT,Menu.NONE,R.string.exitOptio

n); 
    //set the shortcut 

    item.setShortcut('5', 'x'); 
  

    //the menu option text is defined as constant String 
    menu.add("Restart"); 

  

    return true; 
} 

Important ! 

If you want to define handlers that will respond to menu 

options selection it is recommended to assign unique IDs to 

menu items. The ID will be used to identify the selected option. 

3. Submenus are managed by android.view.SubMenu objects which are 

created using theaddSubMenu() method of the Menu reference: 
 addSubMenu(CharSequence title) – adds a new submenu with a text 

given by the title argument 
 addSubMenu(int titleRes)- adds a new submenu that has its text defined 

as a resource, (Android Tutorial (02) – Applications key concepts, 

activities and resources); 
 addSubMenu(int groupId, int itemId, int order, CharSequence title) – 

adds a new submenu; the text is given as a constant String and you can 
control the option order in the menu; the itemIdargument is used to 

identify the menu option when the user makes a selection; the submenu 
can be part of a menu group, identified by an id; menu groups represent 

collections of menu items that share certain traits; 
 addSubMenu(int groupId, int itemId, int order, int titleRes) 

To the previous menu, we will add an Options… submenu that has two menu 
items (Theme andSettings): 

@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 

{ 
    //the menu option text is defined in resources 

http://developer.android.com/reference/android/view/Menu.html#addSubMenu%28java.lang.CharSequence%29
http://developer.android.com/reference/java/lang/CharSequence.html
http://developer.android.com/reference/android/view/Menu.html#addSubMenu%28int%29
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/17/android-tutorial-%e2%80%93-applications-key-concepts-activities-and-resources/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/17/android-tutorial-%e2%80%93-applications-key-concepts-activities-and-resources/
http://developer.android.com/reference/android/view/Menu.html#addSubMenu%28int,%20int,%20int,%20java.lang.CharSequence%29
http://developer.android.com/reference/java/lang/CharSequence.html
http://developer.android.com/reference/android/view/Menu.html#addSubMenu%28int,%20int,%20int,%20int%29
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    menu.add(R.string.aboutOption); 

  
    //get a SubMenu reference 

    SubMenu sm = menu.addSubMenu("Options..."); 
    //add menu items to the submenu 

    sm.add("Theme"); 
    sm.add("Settings"); 

  
    //it is better to use final variables for IDs than constant values 

    //menu.add(Menu.NONE,1,Menu.NONE,"Exit"); 
  

    //get the MenuItem reference 
    MenuItem item =  

    
 menu.add(Menu.NONE,ID_MENU_EXIT,Menu.NONE,R.string.exitOptio

n); 

    //set the shortcut 
    item.setShortcut('5', 'x'); 

  
    //the menu option text is defined as constant String 

    menu.add("Restart"); 
  

    return true; 
} 

4. The handler for events generated by the selection of menu items is the 
ActivityonOptionsItemSelected(MenuItem item) method. By overriding 

this method, you can define what will happen when the user selects a menu 
option. In this case, the problem is to identify correctly which menu item has 

been selected. The MenuItem reference, received as the method argument, 
can be checked using its getXXX() methods. It is recommended to use 

unique IDs for each menu option and to check them with 

the getItemId() method. 
If the user selects the Exit option we should close the application: 

    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) 

    { 
     //check selected menu item 

     if(item.getItemId() == ID_MENU_EXIT) 
     { 

      //close the Activity 
      this.finish(); 

      return true; 
     } 

     return false; 
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    } 

How to add a menu in a declarative manner, using a menu.xml file. 

The declarative manner is the Google recommended development path as it 

allow future modifications without recompiling the Java source code and it is 
easier to understand for non Java programmers. 

As you recall from Android Tutorial (02) – Applications key concepts, 
activities and resources, the Android project has some special subfolders 

used to manage its resources. One is \res\menu\ and its role is to manage 
xml files that describe Activity’s menus. 

Ho to add a new menu.xml file in the \res\menu\ subfolder 

If you want to add a new menu.xml file in the 
project \res\menu\ subfolder, you can create the menu subfolder (the 

generated Android project doesn’t have one) and add an 
empty menu.xml file, or you can use the ADT plugin: 

1. Select the Android project in the Eclipse Package explorer panel; 
2.Use File -> New -> Other in the Eclipse menu 

 

Add Android XML File dialog 

3. Select Android XML File from the Android category and click Next; 

http://www.itcsolutions.eu/2011/08/17/android-tutorial-%e2%80%93-applications-key-concepts-activities-and-resources/
http://www.itcsolutions.eu/2011/08/17/android-tutorial-%e2%80%93-applications-key-concepts-activities-and-resources/
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Add a new Android menu file 

4. Set the file name as main_menu.xml (1),  select the Menu resource 

type (2) and press Finishbutton: 

Observation ! 

In the previous example it was better (as visibility) to name the file as 

menu.xml but the idea is to understand that the file name can have 

any value you want. 

The content of the generated main_menu.xml file is: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

</menu> 
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The first statement is required by any XML file as it defines the character 

encoding used in the file. The second statement defines the XML root 
element, which is the <menu> element. 

  

How to edit the menu file using the XML editor 

To edit the menu file using the XML editor, select it in the project folder and 
choose themain_menu.xml (if you used another name for the menu file, 

you will see a tab with its name) tab. The Layout tab will open the menu 
visual editor, described later in this article. 

 

The Android Menu tab 

In order to define the XML description of the Android menu you must keep in 

mind: 

 XML rules (case sensitive, parent-child structure, …) 

 each menu item is represented by a <item>…</item> node; 
 each submenu is represented by a <menu>…<menu> node defined 

inside a <item> one; 
1. Menu options are managed by<item>…</item> elements which are 

defined as  child elements for <menu> ones. Properties for menu options 
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are defined using attributes. For example,android:title is used to set the 

menu item text. 
As we did earlier, we define two String 

resources, exitOption and aboutOption, in strings.xml. : 
<resources> 

    <string name="hello">Hello World, MenuExampleActivity!</string> 
    <string name="app_name">Android Menu Example</string> 

    <string name="exitOption">Exit</string> 
    <string name="aboutOption">About</string> 

</resources> 
We can this String resources for menu options titles because we can access 

them using the“@string/resourceName” syntax. 
Also, if you want to define IDs for the menu options you can do it using 

the android:id attribute and the “@+id/item1″ syntax. 
The option shortcut is set with the android:alphabeticShortcut attribut. 

The next XML description sequence defines a menu with three options 

(About, Exit and Restart): 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
    <item android:id="@+id/about" 

android:title="@string/aboutOption"></item> 
    <item android:id="@+id/exit" android:title="@string/exitOption" 

android:alphabeticShortcut="x"></item> 
    <item android:title="Restart"></item> 

</menu> 

Important ! 

If you want to define handlers that will respond to menu 

options selection it is recommended to assign unique IDs to 

menu items. The ID will be used to identify the selected option. 

2. Submenus are managed by <menu>…</menu> elements which are 

defined inside <item>elements. To the previous defined menu, we will add 
an Options… submenu that has two menu items (Theme and Settings): 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

    <item android:id="@+id/about" 
android:title="@string/aboutOption"></item> 

 
    <item android:title="Options..."> 

        <menu> 
            <item android:title="Theme"></item> 

            <item android:title="Settings"></item> 
        </menu> 
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    </item> 

 
    <item android:id="@+id/exit" android:title="@string/exitOption" 

android:alphabeticShortcut="x"></item> 
    <item android:title="Restart"></item> 

</menu> 

  

3. As seen earlier, each Android Activity has a default empty menu. In order 
to edit its menu, we must get the Menu reference. 

Because android.view.Menu represent an interface, we can’t construct a 
new menu object and we are limited to the one constructed by the system. 

To do that, we will override the Activity 
class onCreateOptionsMenu(Menu menu) method. 

    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 

    { 

   // call the base class method 
     super.onCreateOptionsMenu(menu); 

     return true; 
    } 

4. In order to use the menu description from the main_menu.xml file, we 
must get the XML file content and inflate it into a Menu object. To do that, 

we will use the MenuInflater class which represents an Android framework 
class specialized in parsing and constructing menus from menu resource 

files: 
    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
    { 

     //creates a menu inflater 
     MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 

     //generates a Menu from a menu resource file 

     //R.menu.main_menu represents the ID of the XML resource file 
     inflater.inflate(R.menu.main_menu, menu); 

     return true; 
    } 

5. The handler for menu items selection events is the 
ActivityonOptionsItemSelected(MenuItem item) method. Overriding 

this method, you can define actions for user selections. In this case, the 
problem is to identify correctly which menu item has been selected. 

The MenuItem reference, received as the method argument, can be 
checked using its getXXX() methods. It is recommended to use unique IDs 

for each menu option and to check them with the getItemId() method. Fro 
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each android:id=”@+id/idName” attribute value it is generated an unique 

ID value in the R class, R.id.idName. 
Since Android 3.0, it has been added the android:onClick attribute that 

allows programmers to define the click event handler in the menu resource 
file. The selected method will be called instead 

ofonOptionsItemSelected() method. 
If the user selects the Exit option we should close the application: 

    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) 

    {   
     //check selected menu item 

     // R.id.exit is @+id/exit 
     if(item.getItemId() == R.id.exit){ 

      //close the Activity 
      this.finish(); 

      return true; 

     } 
     return false; 

    } 

  

Important ! 

In declarative design, the android:id=”@+id/idName” syntax is 

used to define unique IDs for XML elements. Each ID can be 

referenced from the Java code using the generated constant 

value, R.id.idName. 

How to edit the menu file using the Layout visual editor 

To edit the menu using the Layout visual editor, select the XML menu file in 
the project folder and choose the Layout tab. 

 

Visual Layout editor for Menu in Android 
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The Android Menu visual editor allows you to 

manage existing menu elements: items, groups and submenus; 

add new elements with the Add… button. 

 

The Android Menu visual editor 

When you add the first menu element, by clicking the Add… button, you 

have two possibilities: an item or a group. 
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New menu element dialog 

If you add an item, the visual editor allows you to set some of its attributes: 
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Item editor panel in the Android Menu window 

You can use the Browse button to select resource values for attributes 

like Title, shortcut, id: 
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Resource Chooser Dialog in the Android Menu editor 

After you had added a menu element, clicking again on the Add… button 
gives you the possibility to add a submenu or another item: 

 

New menu element dialog 

The menu generated by editing the XML file can be easily defined with the 
Android Menu editor. It will look like this: 
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Menu example in Android Menu editor 
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