
 برای برنامه نویسی اندروید در ویندوز: Qtسازی آماده 

 .و محل نصب آن را به خاطر بسپاریدرا نصب  JDK ابزار .1

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html 

 .شودهمراه با آن نصب می SDK را نصب کنید. Android Studio برنامه .2

https://developer.android.com/sdk/index.html 

 .بر روی سیستم عامل باز کنید VPNیک  .3

ا ر LAN Settingگزینه  Connectionاز تب را جستجو کنید.  Internet Optionاز بخش جستجوی ویندوز  .4

 یادداشت کنید. آن را Portو  IPو  کلیک کنید

 

 

 

 .کنید را وارد VPNمربوط به  IPپورت و  HTTP Proxyبخش  Android Studioدر تنظیمات  .5

 

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
https://developer.android.com/sdk/index.html


 

 

 

 )تیک حذف تنظیمات برداشته شده باشد( .را حذف کنید اما تنظیمات آن را حذف نکنید Android Studioبرنامه  .6

 را به خاطر بسپارید. SDKو محل نصب  نصب کنید را مجدداً Android Studioبرنامه  .7

 قیقه(د 15)حدود  آپدیت شود. Gradleو صبر کنید تا  ایجاد کنید Android Studioدر  جدید یک برنامه .8

تیک گزینه های  Android SDK -> SDK Toolsبروید و از بخش  Tools -> SDK Managerبه مسیر  .9

NDK (Side by side)  وCMake شود کلیه گزینه ها را نصب کنید()پیشنهاد می و آنها را نصب کنید. را بزنید 



 

 

 Android Studio از صفحه برنامه Command line tools onlyاز بخش را  SDK tools package ابزار .10

 .کپی کنید SDKدر مسیر  را toolsو از حالت فشرده خارج کنید. پوشه  دانلود کرده



 

 

 .را ببندید و مجددا باز کنید Android Studioبرنامه  .11

 (کنید Ok. )تیک گزینه مربوطه را بزنید و را آپدیت کنید SDK Toolsبروید و  SDK toolsبه بخش  .12

 .را انتخاب کنید Androidو تب  بروید tools -> Options ->Devicesبه مسیر   Qt Creatorدر  .13

بوطه وارد را در قسمتهای مربه شکل زیر است(  10)در ویندوز  NDKو  SDKو مسیر  1از مرحله  JDKمسیر  .14

 .کنید Okضربدر قرمز به تیک سبز تبدیل شود و  حالت ها ازکنید تا همه گزینه

C:\Program Files\Java\jdk******* 

C:\Users\*******\AppData\Local\Android\Sdk 

C:\Users\*******\AppData\Local\Android\Sdk\ndk\******** 



 

 

 Androidاز مورد نی USBدر ویندوز باز کنید و دستور زیر را در آن بزنید تا درایور  Command Promptیک  .15

SDK .نصب شود 

sdkmanager.bat "extras;google;usb_driver" 

ا باالتر که درایور آن ی 5اکنون کیت اندروید ساخته شده و الزم است برای بیلد کردن پروژه یک گوشی با اندروید  .16

 نصب شده باشد به سیستم متصل کنید.


