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ادن بطذووضز میىنویا ایون     یىی اظ ؾوواتیی ووه هنمواس جؿودرو زض نوت د یوا زض انر ون هوای بطناموه نویؿوی بوا           

 «؟ؽضدیس اؾدوزیو بهدط اؾت یا اولیپانس»ت وه هؿ

جووا  زهوس.  وؽ اگوط جوع آن       زض این مماله آیؽ وت زض مماله اذدصاصوی ذووز ؾودی زاضز بوه ایون ؾووا  قو ا       

قوس  ایوسب بوه قو ا  یكونهاز میىنیوس زض ازاموه ایون          زؾده اظ زدؾدانیس وه زض  اؾد بوه ایون ؾووا  ز واض مكوى      

 .وانسن نظط نویؿنسگان آیؽ وت بدوانیس یص یا ذوز ضا بمیطیسبا ذ مطلب با ما ه طا  باقیس یا

انسضدیووسب یوؾووده زهنووسگان آن بایووس   بمصاضیووس بوواظگطزیا بووه ضدظهووایی ابدووسایی یوؾووده انسضدیووس.  ووؽ اظ ؾوواذت  

بووطای انسضدیووس  App زهنوسگان زیمووط بدواننووس الووساس بووه ؾوواذت  محوی  د قووطایطی ضا هووطاها میىطزنووس یووا یوؾووده 

  یوا  ADT آن بوه  ووه  وطزنوس  اولیوپؽ  بوطای   الگینوی  ؾواذت  بوه  الوساس  انسضدیوس  زهنمان یوؾده نوننس. زض آن ظما

Android Developer Tools      گفدوه میكوس. ظموانی ووه قو ا SDK  زانلووز میىطزیوس ووالد  بوط     انسضدیوس ضا Software 

Development Kit بؿدهADT    ولیوپؽ بوطای انسضدیوس    میىطزیوس یوا بوا اؾودفاز  اظ آن بدوانیوس یوؾو  ا       ضا نیوع زانلووز

 .بنویؿیس بطنامه

 ADT        بوطای انسضدیوس بطناموه بؿواظیس. اگوط       به ونوان  الگینی بوطای اولیوپؽ ایون امىوان ضا هوطاها میىوطز یوا زض آن

بووسدن قووه بووا مكووىال  اولیووپؽ وووامال، آقوونا هؿوودیسب مرصوصووا،   اظ بطنامووه نویؿوویان لووسی ی انسضدیووس باقوویس 

 !ض آنب اظ ؾاذت  طدغ  گطهده یا ططاحی اودیویدی د حدی وس نویؿیباي های بؿیا د IDE بؿده قسن وام 
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ـ          ممالوه ای ایون  ؿوت بروای اینىوه       اما ولت بطدظ ایون مكوىال   وه بووز؟ اجواظ  زهیوس بوطای بواتیط بوطزن اضظ

  M.I.T) -زد یوای آنهوا اظ  )موسضن زانكوماهی    5جوادا د زاضنوس     مكوادض  -  Ken Kousen نظط ذووزس ضد بموا بوه نظوط    

 :بپطزاظیا ADT  ز اولیپؽ دزض موض

  

بپسر  و بسرتتپر شپده بپود و بپا       هپا  بهتر از اکلیپس ووشته شده بود. اکلیپپس در یپس سپا      ADT به عقیده مه

 .وقص و بدون هیچ مشکلس بود بس Android SDK  دیگر مشکل حفظ پایداری مواجه شده بود، اما از سوی

  

هوای اذیوط زاقودهب  ایوساضی      ه زلیو  گؿدطقوی ووه زض ؾوا     ه انمونه وه ون واظن به آن اقاض  ووطزب اولیوپؽ بو   

 Android SDK  بوجووز آموس  اظ زؾوت زاز  بووز د بوا اینىوه       ذووز ضا بوه زلیو  ووسس ضهوع بواي هوای        Stability یوا 

 .بطوض  یا ی با مكىال  بؿیاضی زض هنماس واض با اولیپؽ مواجه میكسیا بسدن نمص بوزب مداؾفانه

  

بوطای حو  ایون مكوى  زض      زض ونفوطانؽ ذووز اووالس ووطز     2103زض ؾوا    Google I/O  به زلی  ه وین مكوىال   

قووز. ه ننوین یوؾوده     ADT جوایمعین اولیوپؽ د   اؾوت یوا   InteliJ Idea  حوا  ؾواذت انسضدیوس اؾودوزیو بوط  ایوه      

 .زاقت انسضدیس اؾدوزیو ولت زیمطی نیع

 ووه بوه هنمواس ؾواذت هایو        یوعی  میؿواذدیا د هطگوع   IDE زض گصقده ما بطنامه هوای ذووز ضا ووامال، زض زاذو     

APK      ه وین زلیو  آنهوا الوساس بوه ؾواذت یوه        زض آن میمصقوت ضا ن یدوانؿودیا وندوط  ونویا. بوه Build Tool   بوه

 .وطزنس Gradle ناس

Build Tool           ووس بوه ووسهای بواینطیب  وه       به ابعاضی گفدوه میكووز ووه طووض ذوزوواض الوساس بوه وامپایو  ؾووضؼ

هایوو  یولیووس قووس  میپووطزاظز. )مداؾووفانه مدوواز   یؿووت هووای ایوماییووه بووط ضدیوووطزن وووسهای بوواینطی د انروواس 

 (سنىطز  یسا Build Tool هاضؾی بطای

ووه   InteliJ Idea نیؿوتب اموا   نوه زض گصقوده د نوه هوا اونوون بوه هینوجوه مناؾوب         Gradle   كودیبانی اولیوپؽ اظ  

 كوودیبانی میىنووس د ه ووین  Gradle لوووی د موووزط اظ انسضدیووس اؾوودوزیو بووط  ایووه آن ؾوواذده قووس  اؾووت بؿوویاض  

د آمووظـ   Gradle  بؿویاض بؿویاض ظیوازی زاقوده باقویا. )زض آینوس  زض مووضز        موضوو  باووم میكووز ووه امىانوا      

 )مطالبی لطاض زاز  ذواهس قس آن

انسضدیوس  هوای   ضؾو ی یوؾوده بطناموه    IDE بنابطاین با یوجه به مطالب گفدوه قوس  انسضدیوس اؾودوزیو بوه ونووان ینهوا       

 .ؾاذده قس
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 طؾویس  میكووه ووه آیووا دلووت    مداؾوفانه مسیهاؾووت ووه زض دبؿووایت هوا د انر وون هوای هاضؾووی ظبووان ایون ؾوووا      

ووه قواهس آن هؿودیا ایون اؾوت ووه بؿویاضی اظ         ووچ وطزن بوه ؾو ت انسضدیوس اؾودوزیو هوطا ضؾویس ؟ د  یوعی       

س بوه ضاهن وایی طلو  وواضبطان ووطز  د آنوان       اؾودوزیو اؾودفاز  ووطز  باقونس الوسا      اهطاز بسدن آنىه ذوز اظ انسضدیوس 

 .نیع اظ نصب انسضدیس اؾدوزیو باظ میساضنس ضا

 :به ق ا زتی  ظیط ضا میسهیا یا هط  ه ظدزیط به انسضدیس اؾدوزیو ووچ ونیس ماما ا

كىال  د بؿده  ایساض وه هطگع م نوقده قس  اؾتب محیطی به قس  InteliJ Idea   انسضدیس اؾدوزیو بط  ایه .0

د ی اس وؿانی وه  Java نرواهیس وطز. واهیؿت اظ بطنامه نویؿان قسن های  یا ی اولیپؽ ضا زض آن مكاهس 

آن ضا موضز ی ریس لطاض  ؾط د واض زاقده انس ؾوا  ونیس یا ه ه به ایفاق لسض  د  ایساضی InteliJ Idea  با

 .زهنس

ذوز ضا وندط  ونیس د  APK  طدؾه ؾاذت ابطاین ق ا میدوانیس كدیبانی میىنسب بن Gradle انسضدیس اؾدوزیو اظ .2

 .یولیس ونیس بطنامه ذوز ضا با دیػگیهای گوناگون

اظ مكىالیی وه اولیپؽ زض  انسضدیس اؾدوزیو وامال، اظ ظبان هاضؾی  كدیبانی میىنسب زیمط تظس نیؿت .3

 . كدیبانی اظ ظبان های یونیىس زاقت ضنج ببطیس

بطوض هدا  بطدظضؾانی میكوز. بیاز  ضؾ ی یوؾده بطنامه به ظبان انسضدیس میباقس وه IDE انسضدیس اؾدوزیو ینها .4

 .یوؾده زاز  ن یكوز ADT اؾت د زیمط  الگین زاقده باقیس وه اولیپؽ ابعاضی منؿوخ قس 

ضا به بطنامه ذوز داضز ونیسب  ودابرانهب آن انسضدیس اؾدوزیو به ق ا این امىان ضا میسهس یا ینها با نوقدن ناس .5

 د داضز وطزن زؾدی ودابرانه ها به  طدغ  ذوز وه زض اولیپؽ با آن مواجه زیمط نیاظ نیؿت با مكىال  زانلوز

 .بوزیا زؾت د  نره نطس ونیا

 .بؿیاض لوی یط د ؾاظگاضیطی نؿبت به اولیپؽ زاضز XML انسضدیس اؾدوزیو دیطایكمط یصویطی .6

س وندط  های ؾفاضؾی ضا زض  لت ذوز ن ایف میسهس د نیاظ به داضز وطزن وس آن زض انسضدیس اؾدوزیو ی ا .7

 .نیؿت XML  لؿ ت

انسضدیس اؾدوزیو هوق نس اؾتب والد  بط قناؾایی ذطاهای موجوزب ضاهىاض ح  آنطا نیع به ق ا مدطهی  .8

 (میىنس. )بؿیاض زلیمدط اظ اولیپؽ

9.  Refactoration زلیك د بسدن ذطا 
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 Google Cloud Messaging  ظ ؾطدضیؽ كدیبانی محلی ا .01

 طدغ  های لسی ی ق ا وه زض اولیپؽ یوؾده زاز  قس  انس به ؾازگی یوؾ  انسضدیس اؾدوزیو لاب  یبسی   .00

 .اؾت

 ...د 

میىنیوسب بوه قو ا یوصویه میىنویا       اگط ق ا نیع هنوظ بوا اؾودفاز  اظ اولیوپؽ الوساس بوه یوؾوده بطناموه هوای ذووز         

منظووض موا ایون اؾوت ووه دالدوا امدحوان ونیوسب نوه اینىوه بوه             یو ضا امدحوان ونیوس د  حد ا، ذوزیان انسضدیس اؾودوز 

 .اؾدفاز  یا وسس اؾدفاز  اظ آن بمیطیس حطف زیمطان یص یا به

یوؾووده زهنووسگان بطنامووه  مط دوون باقوویس زلیلووی دجوووز زاقووده وووه یوؾووده زهنووسگان ودابرانووه هووای انسضدیووس د

 .اؾدوزیو ضد آدضز  انس . به انسضدیسهای مدطدهی  ون یلمطاس د اینؿداگطاس د..

بیاز زاقده باقیس وه زض جوا ظزن د ووسس یؿوت یىنولووغی هوا د ابعاضهوای جسیوس یوؾو  یوه بطناموه نوویؽ ینهوا             

 .باوم ومب مانسنف اظ زیمطان میكوز

 شما چه فکر میکىید؟ اکلیپس یا اودريید استًدیً؟


