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Korzystanie
z edytora kodu
Skoro juĝ utworzyliĂmy nasz pierwszy projekt i umiemy poruszaÊ siÚ po róĝnych katalogach,
podkatalogach i plikach, nadszedï czas, by zabraÊ siÚ do programowania. Czy kiedykolwiek chcieliĂmy programowaÊ efektywniej? W jaki sposób moĝemy przyspieszyÊ proces powstawania kodu?
Czy przy okazji nie chcielibyĂmy poznaÊ uĝytecznych skrótów klawiszowych? Na przykïad w jaki
sposób moĝna umieĂciÊ w komentarzu kilka wierszy kodu jednoczeĂnie, jak odszukaÊ i zastÈpiÊ
ïañcuch znaków, przechodziÊ szybciej pomiÚdzy poszczególnymi parametrami w wywoïaniu
metody?
W tym rozdziale zostanÈ przedstawione moĝliwoĂci dostosowywania sposobu dziaïania edytora
kodu, dziÚki którym bÚdziemy mogli pracowaÊ bardziej komfortowo. Warto takĝe poznaÊ podstawowe moĝliwoĂci edytora, by poprawiÊ wydajnoĂÊ pracy. Poznamy automatyczne uzupeïnianie oraz generowanie kodu. Na samym koñcu przedstawione zostanÈ najbardziej uĝyteczne
skróty klawiszowe, które pozwolÈ jeszcze bardziej przyspieszyÊ i usprawniÊ pracÚ.
W tym rozdziale zostanÈ opisane nastÚpujÈce zagadnienia:
Q
Q
Q
Q
Q

Kup książkę

Dostosowywanie dziaïania edytora kodu
Uzupeïnianie kodu
Generacja kodu
Odnajdowanie powiÈzanych treĂci
Przydatne skróty klawiaturowe

Poleć książkę
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Dostosowywanie ustawieñ edytora
Aby wyĂwietliÊ ustawienia edytora, naleĝy wybraÊ z menu gïównego opcjÚ File/Settings, a nastÚpnie w oknie dialogowym Settings rozwinÈÊ opcjÚ Editor dostÚpnÈ na hierarchicznej liĂcie
z lewej strony okna i kliknÈÊ opcjÚ General. W rezultacie w panelu z prawej strony okna dialogowego wyĂwietlÈ siÚ ogólne opcje edytora. ZachÚcam do zaznaczenia dwóch z nich, które
domyĂlnie nie sÈ wybrane:
Q

Change font size (Zoom) with Ctrl+Mouse Wheel — zaznaczenie tej opcji pozwala
zmieniaÊ wielkoĂÊ czcionki uĝywanej w edytorze przy uĝyciu kóïka myszy,
podobnie jak moĝna to robiÊ w innych programach, takich jak przeglÈdarki WWW.

Q

Show quick doc on mouse move — zaznaczenie tej opcji pozwala na wyĂwietlanie
krótkich informacji o kodzie w niewielkim oknie dialogowym, jeĂli wskaěnik myszy
zostanie umieszczony na wybranym fragmencie kodu na dïuĝej niĝ 500 milisekund.
Po ponownym przesuniÚciu wskaěnika myszy okienko zostanie automatycznie
ukryte, jeĂli jednak wskaěnik zostanie przesuniÚty na okienko, to bÚdzie moĝna
dokïadnie przejrzeÊ caïÈ zawartoĂÊ prezentowanego w nim dokumentu. To, ĝe
moĝna przeczytaÊ informacje o przeznaczeniu metody oraz o jej parametrach bez
odnajdowania jej w dokumentacji, jest niezwykle uĝyteczne. Przykïadowa postaÊ
takich informacji zostaïa przedstawiona na rysunku 4.1.

Rysunek 4.1. Okienko dialogowe z informacjami o wybranej metodzie

40

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 4. • Korzystanie z edytora kodu

Okno dialogowe Settings udostÚpnia takĝe wiele innych ustawieñ okreĂlajÈcych wyglÈd i sposób dziaïania edytora. SÈ one dostÚpne za poĂrednictwem kilkunastu opcji dostÚpnych na liĂcie z lewej strony, w gaïÚzi opcji Editor. Poniĝej zamieszczone zostaïy krótkie informacje na
temat kilku wybranych spoĂród nich:
Q Smart Keys — ta kategoria pozwala skonfigurowaÊ akcje, które bÚdÈ wykonywane

automatycznie podczas wpisywania kodu, takie jak: automatyczne dodawanie
nawiasów zamykajÈcych, znaczników zamykajÈcych bÈdě automatyczne dodawanie
wciÚcia po naciĂniÚciu klawisza Enter.
Q Appearance — ta kategoria zawiera opcje okreĂlajÈce wyglÈd edytora. Moĝna tu

zaĝÈdaÊ wyĂwietlania numeracji wierszy, róĝnego rodzaju ikon przekazujÈcych
dodatkowe informacje o kodzie, odstÚpów itd. Sugerowaïbym zmianÚ dwóch
ustawieñ, które domyĂlnie nie sÈ zaznaczone:
Q

Q

Show line numbers — ta opcja pozwala wyĂwietlaÊ numeracjÚ wierszy z lewej
strony edytora. Numery wierszy sÈ bardzo przydatne podczas debugowania
programów oraz weryfikacji informacji zapisywanych w dzienniku aplikacji.
Show method separators — ta opcja pozwala na wizualne oddzielenie metod klasy.

Q Colors & Fonts — ta grupa opcji konfiguracyjnych pozwala na okreĂlanie czcionek

i kolorów. Jest ona bardzo obszerna i udostÚpnia moĝliwoĂci okreĂlania postaci
wielu róĝnych elementów (sïów kluczowych, liczb, ostrzeĝeñ, bïÚdów, komentarzy,
ïañcuchów znaków itd., a wszystko to z podziaïem na róĝne jÚzyki programowania
obsïugiwane przez edytor). Wszystkie te ustawienia moĝna zapisywaÊ w formie
schematów.
Q Editor Tabs — ta kategoria pozwala konfigurowaÊ karty edytora. SugerujÚ

zaznaczenie opcji Mark modified tabs with asterisk, dziÚki której z ïatwoĂciÈ bÚdzie
moĝna okreĂliÊ, które ze zmodyfikowanych plików jeszcze nie zostaïy zapisane.
Q Code Folding — w tej kategorii sÈ dostÚpne opcje zwiÈzane z mechanizmem

zwijania i rozwijania kodu. Zwijanie kodu (ang. code folding) pozwala na ukrywanie
bloków kodu, które nie sÈ aktualnie edytowane, dziÚki czemu prezentowany kod
staje siÚ prostszy i czytelniejszy. Fragmenty kodu moĝna zwijaÊ, a nastÚpnie rozwijaÊ,
korzystajÈc z ikon wyĂwietlanych w edytorze (patrz rysunek 4.2) lub przy uĝyciu
opcji dostÚpnych w menu Code/Folding.

Rysunek 4.2. Ikony pozwalajÈce na zwijanie i rozwijanie bloków kodu
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Q Code Completion — opcje dostÚpne w tej kategorii pozwalajÈ na konfiguracjÚ

mechanizmu uzupeïniania kodu, który zostanie bardziej szczegóïowo opisany
w nastÚpnym podrozdziale.
Q Auto Import — opcje dostÚpne w tej kategorii pozwalajÈ skonfigurowaÊ dziaïanie

edytora w przypadku wklejania kodu korzystajÈcego z klas, które nie zostaïy jeszcze
zaimportowane w bieĝÈcym pliku. DomyĂlnie w takim przypadku wyĂwietlane jest
okienko dialogowe sugerujÈce dodanie odpowiednich instrukcji import (patrz
rysunek 4.3). JeĂli jednak zostanie zaznaczona opcja Add unambiguous imports
on the fly1, to instrukcje import bÚdÈ dodawane automatycznie, bez zmuszania nas
do interakcji z IDE.

Rysunek 4.3. Okienko sugerujÈce dodanie odpowiedniej instrukcji import

Uzupeïnianie kodu
Mechanizm automatycznego uzupeïniania kodu pomaga zwiÚkszyÊ szybkoĂÊ pisania kodu. Jego
dziaïanie polega na wyĂwietlaniu listy sugestii, której zawartoĂÊ zaleĝy od tego, co w danej
chwili piszemy.
Przykïad takiej podstawowej listy sugestii wyĂwietlanej przez mechanizm automatycznego
uzupeïniania podczas wpisywania kodu przedstawia rysunek 4.4. JeĂli lista nie zostaïa wyĂwietlona,
to moĝna to zrobiÊ, uĝywajÈc kombinacji klawiszy Ctrl+spacja.

1

Na bieĝÈco dodawaj jednoznaczne instrukcje import — przyp. tïum.
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Rysunek 4.4. Lista sugestii mechanizmu automatycznego uzupeïniania kodu

Teraz moĝna kontynuowaÊ wpisywanie, a nastÚpnie wybraÊ jednÈ z opcji z listy i nacisnÈÊ klawisz
Enter lub dwukrotnie kliknÈÊ tÚ opcjÚ, by dodaÊ jÈ do kodu. JeĂli wpisywanym fragmentem kodu
jest wyraĝenie, a my chcemy wstawiÊ je w zanegowanej formie, wystarczy je wybraÊ z listy sugestii,
a nastÚpnie zamiast naciskaÊ klawisz Enter lub dwukrotnie klikaÊ, naleĝy nacisnÈÊ klawisz ze
znakiem wykrzyknika (!). Spowoduje to dodanie zanegowanego wyraĝenia.
Kolejnym typem uzupeïniania kodu jest inteligentne wpisywanie (ang. smart type). JeĂli wpisujemy wywoïanie metody, która ma parametr typu String, to sugerujÈc dostÚpne argumenty,
edytor bÚdzie prezentowaï wyïÈcznie obiekty typu String. Tego typu inteligentne wpisywanie
jest wykonywane w kilku przypadkach: z prawej strony operatora przypisania, w wywoïaniach
metod, w instrukcji return oraz w inicjalizatorach zmiennych. By wyĂwietliÊ listÚ inteligentnych
sugestii, naleĝy nacisnÈÊ klawisze Ctrl+Shift oraz klawisz spacji.
W prosty sposób moĝna samemu przekonaÊ siÚ, czym siÚ róĝniÈ te oba typy list sugestii. W tym
celu naleĝy zdefiniowaÊ w kodzie dwie zmienne, typu String oraz int, a nastÚpnie wywoïaÊ
metodÚ wymagajÈcÈ przekazania argumentu typu String, na przykïad metodÚ i klasy Log.
Podczas wpisywania argumentu typu String naleĝy zwróciÊ uwagÚ na róĝnicÚ pomiÚdzy zwyczajnÈ listÈ sugestii (Ctrl+spacja) przedstawionÈ na rysunku 4.5 a listÈ inteligentnych sugestii
(Ctrl+Shift+spacja) przedstawionÈ na rysunku 4.6.
W przypadku pierwszej listy, przedstawionej na rysunku 4.5, sugerowane sÈ obie zmienne,
choÊ typ drugiej z nich nie odpowiada typowi parametru. W przypadku drugiej listy zasugerowana zostaïa wyïÈcznie zmienna typu String.
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Rysunek 4.5. Zwyczajna lista sugestii automatycznego uzupeïniania kodu

Rysunek 4.6. Lista inteligentnych sugestii

Ostatnim zastosowaniem mechanizmu automatycznego uzupeïniania kodu jest uzupeïnianie
instrukcji. Wystarczy wpisaÊ instrukcjÚ, nacisnÈÊ klawisze Ctrl+Shift+Enter, a wszystkie pozostaïe elementy instrukcji zostanÈ automatycznie dodane do kodu. JeĂli na przykïad uĝyjemy
tej kombinacji klawiszy po wpisaniu sïowa kluczowego if, to edytor automatycznie doda do
kodu parÚ nawiasów oraz parÚ nawiasów klamrowych. Tej samej kombinacji klawiszy moĝna
uĝywaÊ do uzupeïniania deklaracji metod. Wystarczy zaczÈÊ wpisywaÊ metodÚ, a nastÚpnie,
po wpisaniu nawiasu otwierajÈcego, nacisnÈÊ klawisze Ctrl+Shift+Enter. W efekcie edytor
doda nawias zamykajÈcy oraz parÚ nawiasów klamrowych.

Generowanie kodu
W celu wygenerowania bloków kodu podczas tworzenia klas moĝna skorzystaÊ z opcji Code/
Generate, dostÚpnej w menu gïównym, bÈdě teĝ z kombinacji klawiszy Alt+Insert. W ten sposób
moĝna generowaÊ konstruktory, akcesory get i set, metody equals oraz toString, jak równieĝ
przesïaniaÊ i delegowaÊ metody.
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InnÈ formÈ generowania kodu jest umieszczanie wybranego bloku w jakiejĂ instrukcji (if,
if/else, while, for, try/catch itd.). Moĝna to zrobiÊ, zaznaczajÈc wiersz kodu i wybierajÈc z menu
gïównego opcjÚ Code/Surround With lub naciskajÈc klawisze Ctrl+Alt+T.
TrzeciÈ formÈ generowania kodu jest wstawianie gotowych szablonów. Aby to zrobiÊ, naleĝy wybraÊ z menu gïównego opcjÚ Code/Insert Live Templates lub nacisnÈÊ klawisze Ctrl+J. Wykonanie kaĝdej z tych czynnoĂci powoduje wyĂwietlenie listy dostÚpnych szablonów. PozwalajÈ
one na wstawianie gotowych fragmentów kodu przeglÈdajÈcego w pÚtli kolekcje, tablice, listy
itd., kodu do wyĂwietlania odpowiednio sformatowanych ïañcuchów znaków, a takĝe kodu do
zgïaszania wyjÈtków lub deklaracji zmiennych statycznych i sfinalizowanych. Z lewej strony listy
wyĂwietlany jest prefiks danego szablonu — wystarczy wpisaÊ ten prefiks w edytorze i nacisnÈÊ
klawisz Tab, aby szablon zostaï automatycznie wstawiony do kodu.
W ramach testu moĝna wpisaÊ w metodzie onCreate aktywnoĂci gïównej naszego przykïadowego
projektu ïañcuch inn i nacisnÈÊ klawisz Tab, a nastÚpnie Enter. W rezultacie w kodzie pojawi siÚ
blok instrukcji warunkowej, a kursor zostanie umieszczony wewnÈtrz pary nawiasów klamrowych.
JeĂli teraz wpiszemy soutv i ponownie naciĂniemy klawisze Tab i Enter, to uzyskamy wynik
przedstawiony w poniĝszym przykïadzie:
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
if (savedInstanceState != null) {
System.out.println("savedInstanceState = " + savedInstanceState);
}
}

Poruszanie siÚ po kodzie
Najprostszym sposobem przejĂcia do deklaracji lub deklaracji typów jest naciĂniÚcie klawisza Ctrl
i klikniÚcie nazwy metody, kiedy zostanie ona wyĂwietlona w sposób charakterystyczny dla odnoĂników. Ten sam efekt moĝna uzyskaÊ, wybierajÈc z menu gïównego opcjÚ Navigate/Declaration.
KorzystajÈc z ikon wyĂwietlanych w kolumnie z lewej strony okna edytora, moĝna poruszaÊ siÚ po
hierarchii metod. Obok deklaracji metody, która naleĝy do hierarchii, jest wyĂwietlana ikona informujÈca, czy dana metoda stanowi implementacje metody interfejsu, klasy abstrakcyjnej, czy
teĝ przesïania metodÚ klasy bazowej albo czy jest zaimplementowana lub przesïoniÚta przez
metody klas pochodnych. Aby przejĂÊ do nastÚpnej metody w hierarchii, wystarczy kliknÈÊ tÚ
ikonÚ. To samo moĝna zrobiÊ, wybierajÈc z menu gïównego opcjÚ Navigate/Super Method lub
Navigate/Implementations(s). Moĝna to w kaĝdej chwili sprawdziÊ w aktywnoĂci gïównej naszego przykïadowego projektu (pliku MainActivity.java), co pokazano na poniĝszym rysunku 4.7.
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Rysunek 4.7. Ikona pozwalajÈca przejĂÊ do deklaracji nastÚpnej metody w hierarchii

KolejnÈ przydatnÈ moĝliwoĂciÈ zwiÈzanÈ z poruszaniem siÚ po kodzie ěródïowym sÈ tak zwane
regiony niestandardowe (ang. custom regions). Taki region to fragment kodu, który moĝna potraktowaÊ jako pewnÈ caïoĂÊ i nadaÊ mu nazwÚ. JeĂli na przykïad tworzona klasa skïada siÚ z wielu
metod, to moĝna utworzyÊ kilka takich regionów, a nastÚpnie dodawaÊ do nich metody. Takie
regiony majÈ nazwy lub opisy i moĝna je zwijaÊ lub rozwijaÊ przy wykorzystaniu mechanizmu
zwijania kodu.
Regiony niestandardowe moĝna tworzyÊ, korzystajÈc z mechanizmu generowania kodu —
wystarczy zaznaczyÊ fragmentu kodu, wybraÊ z menu gïównego opcjÚ Code/Surround With,
a nastÚpnie jednÈ z dwóch poniĝszych moĝliwoĂci:
Q <editor-fold...> Comments,
Q region...endregion Comments.

Wybór kaĝdej z tych opcji spowoduje utworzenie regionu, lecz utworzone regiony bÚdÈ prezentowane w róĝny sposób.
W przypadku stosowania regionów niestandardowych, moĝemy wygodnie poruszaÊ siÚ pomiÚdzy
nimi, korzystajÈc z opcji Custom Region dostÚpnej w menu Navigate. W tym menu dostÚpne sÈ
takĝe pozostaïe opcje zwiÈzane z poruszaniem siÚ po kodzie. Poniĝsza lista przedstawia najwaĝniejsze z nich:
Q Class/File/Symbol — ta opcja pozwala odnajdowaÊ klasy, pliki lub symbole

na podstawie nazwy.
Q Line — ta opcja pozwala przejĂÊ do wiersza o podanym numerze.
Q Last Edit Location — wybranie tej opcji spowoduje przejĂcie do miejsca,

w którym zostaïy wprowadzone ostatnie modyfikacje.
Q Test — wybór tej opcji powoduje przejĂcie do klasy sïuĝÈcej do testowania

aktualnie edytowanej klasy.
Q File Structure — ta opcja powoduje wyĂwietlenie okienka dialogowego prezentujÈcego

strukturÚ pliku. Warto wyĂwietliÊ to okno dialogowe dla aktywnoĂci gïównej
naszego przykïadowego projektu, by przekonaÊ siÚ, w jaki sposób jest prezentowana
jego struktura. BÚdzie to lista nazw metod wraz z ikonami okreĂlajÈcymi ich typ
lub poziom dostÚpu (przykïadowÈ postaÊ takiego okna przedstawia rysunek 4.8).
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Rysunek 4.8. Przykïadowe okno struktury pliku
Q File Path — wybranie tej opcji powoduje wyĂwietlenie okna dialogowego

przedstawiajÈcego peïnÈ ĂcieĝkÚ dostÚpu do pliku aktualnie otworzonego w edytorze.
Q Type Hierarchy — ta opcja powoduje wyĂwietlenie okna dialogowego

pokazujÈcego hierarchiÚ typów dla aktualnie wybranego obiektu.
Q Method Hierarchy — wybranie tej opcji powoduje wyĂwietlenie okna dialogowego

przedstawiajÈcego hierarchiÚ metod dla aktualnie wybranej metody.
Q Call Hierarchy — wybranie tej opcji powoduje wyĂwietlenie okna dialogowego

przedstawiajÈcego hierarchiÚ wywoïañ dla aktualnie wybranej metody.
Q Next Highlighted Error — ta opcja pozwala przejĂÊ do nastÚpnego bïÚdu.
Q Previous Highlighted Error — ta opcja pozwala przejĂÊ do poprzedniego bïÚdu.
Q Next Method — ta opcja pozwala przejĂÊ do nastÚpnej metody.
Q Previous Method — ta opcja pozwala przejĂÊ do poprzedniej metody.

Przydatne skróty klawiszowe
Lista wszystkich skrótów klawiszowych stosowanych w Android Studio jest dostÚpna w oknie
dialogowym Settings, w opcji Keymap. Moĝna tam takĝe zmieniaÊ zdefiniowane kombinacje klawiszy. Tabela 4.1 przedstawia wybrane skróty klawiszowe stosowane w Android Studio w systemie Windows.

Podsumowanie
Rozdziaï ten przybliĝyï nam kilka uĝytecznych sztuczek, dziÚki którym bÚdziemy w stanie w peïni
wykorzystaÊ moĝliwoĂci edytora kodu Android Studio. Wiemy juĝ, jak korzystaÊ z automatycznego
uzupeïniania kodu, jak go generowaÊ, oraz znamy uĝyteczne skróty klawiszowe, pozwalajÈce
na bïyskawiczne wykonywanie przeróĝnych operacji. Potrafimy juĝ takĝe modyfikowaÊ sposób
dziaïania edytora i jesteĂmy gotowi, by rozpoczÈÊ kodowanie.
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Tabela 4.1. Wybrane skróty klawiszowe stosowane w Android Studio
Kombinacja klawiszy Opis

Ctrl+W

Zaznacza wyraĝenie. Kolejne naciĂniÚcia tej kombinacji klawiszy bÚdÈ rozszerzaÊ
zaznaczony obszar kodu. Odwrotny efekt daje naciskanie klawiszy Ctrl+Shift+W.

Ctrl+/

Powoduje umieszczenie na poczÈtku wiersza symbolu komentarza. Aby dodaÊ
komentarz blokowy, naleĝy skorzystaÊ z kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+/.

Ctrl+Alt+I

Powoduje wciÚcie zaznaczonego fragmentu kodu. Ta kombinacja jest bardzo uĝyteczna
do porzÈdkowania gotowego bloku kodu lub metody.

Ctrl+Alt+O

Powoduje optymalizacjÚ instrukcji import — usuniÚcie niepotrzebnych
i uporzÈdkowanie pozostaïych.

Ctrl+Shift+strzaïka

Powoduje przeniesienie zaznaczonego bloku kodu o jeden wiersz niĝej lub wyĝej.

Alt+strzaïka

Pozwala na przeïÈczanie siÚ pomiÚdzy otwartymi kartami edytora.

Ctrl+F

Pozwala wyszukiwaÊ tekst w aktualnie wyĂwietlonej karcie edytora.

Ctrl+R

Pozwala wyszukiwaÊ i zastÚpowaÊ tekst w aktualnie wyĂwietlonej karcie edytora.

Ctrl+A

Zaznacza caïy kod w aktualnie edytowanym pliku.

Ctrl+D

Kopiuje zaznaczony fragment kodu i wkleja go poniĝej. JeĂli w chwili naciĂniÚcia
tych klawiszy nie jest zaznaczony ĝaden fragment kodu, to powielony zostanie
bieĝÈcy wiersz.

Ctrl+Y

Usuwa caïy wiersz kodu bez pozostawiania pustego wiersza.

Ctrl+Shift+U

Zmienia wielkoĂÊ liter.

Tab

Przechodzi do nastÚpnego parametru.

W nastÚpnym rozdziale zajmiemy siÚ tworzeniem pierwszych ukïadów interfejsu uĝytkownika aplikacji. Zostanie w nim opisany sposób tworzenia ukïadów przy wykorzystaniu kreatora
graficznego, jak równieĝ w drodze rÚcznej edycji plików XML. Stworzymy takĝe naszÈ pierwszÈ aplikacjÚ — klasyczny program typu Witaj, Ăwiecie!, w którym wykorzystamy kontrolkÚ
TextView. BÚdÈ przedstawione informacje o tym, jak przygotowaÊ aplikacjÚ do wyĂwietlania jej na
ekranach o róĝnych wielkoĂciach oraz jak przygotowaÊ jÈ do zmiany orientacji ekranu. Na samym
koñcu zamieszczone zostaïy takĝe informacje o tematach interfejsu uĝytkownika oraz o sposobach
obsïugi zdarzeñ.
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A
accelerometer, Patrz: akcelerometr
akcelerometr, 69
akcesor
get, 44
set, 44
aktualizacja, 111
aktywnoĂÊ, 24, 25
gïówna, 24, 34
przejĂcie, 73
pusta, 24
tworzenie, 73
Android Device Monitor, 95
Android Glass, 23
Android SDK, 15, 37, 65, 66, 82
konfiguracja, 19
Ăcieĝka dostÚpu, 19
Android SDK Manager, 23, 65, 66, 82
uruchamianie, 66
Android Studio
aktualizacja, Patrz: aktualizacja
instalacja, Patrz: instalacja
karta, Patrz: karta
pobieranie, 16
Android Support Library, 66
Android TV, 23, 56
Android Virtual Device Manager, Patrz: AVD
Manager
Android Wear, 23, 56
API, 23
APK, 103

Kup książkę

aplikacja
certyfikat, 105
debugowanie, Patrz: debugowanie
do publikacji, 104
do testowania, 104
identyfikator, 22
nazwa, 22
nazwa zastÚpcza, 104
pakiet, Patrz: APK
rozpowszechnianie, 104, 105
tryb
debug, 104
release, 104
uruchamianie, 89, 90
wersja, 35, 106
wydanie, 103, 105
AVD Manager, 65, 67

B
biblioteka, 33, 37
kliencka Google Play, 80
dodawanie, 81
Blank Activity, 24

C
custom region, Patrz: region niestandardowy
czujnik zbliĝeniowy, 69
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D
Dalvik Debug Monitor Server, Patrz: DDMS
DDMS, 89, 95
debugowanie, 89, 91, 95
dokumentacja, 75, 109, 110
generowanie, 75, 76
domain-specific language, Patrz: DSL
dp, 58
DSL, 35

Google Play Developer Console, 87
Google Play Games, 80
Google Play In-App Billing, 81, 86
Google Play Services, 26
Google Wallet, 81
Google+, 79, 80, 85
Google+ Platform for Android, 80, 85
GPS, 69
Gradle, 35, 37
gyroscope, Patrz: ĝyroskop

H

E
edytor
graficzny, 50
kodu, 39, 45
karta, 41
ustawienia, 40, 41
nawigacji, 72, 73
tekstowy, 49, 51
ekran, 55
do logowania, 26
gÚstoĂÊ, 35, 56, 57
orientacja, Patrz: urzÈdzenie orientacja
rozdzielczoĂÊ, 56, 69
wielkoĂÊ, 56, 57, 68
wirtualny, 55
emulator, 89, 90, 104
exclusive time, Patrz: metoda czas wyïÈczny

F
fragment, 24
Fullscreen Activity, 25

G
garbage collector, Patrz: pamiÚÊ odzyskiwanie
GCM, 81, 87
Git, 76
GitHub, 76
Google Analytics, 81
Google Cloud Messaging, Patrz: GCM
Google Drive, 81
Google Glass, 23
Google Maps, 25, 79, 84
Google Maps Activity, 25
Google Play, 66, 79
usïuga, Patrz: usïuga

hdpi, 56
historia lokalna, 77

I
identyfikator, 87
ikona, 35
inclusive time, Patrz: metoda czas ïÈczny
instalacja, 15, 16
IntelliJ IDEA, 109
intencja, 34
interfejs
obiektu nasïuchujÈcego, 63
programowania aplikacji, Patrz: API
uĝytkownika, 57, 59, 60
komponent, Patrz: komponent

J
Java Development Kit, Patrz: JDK
Javadoc, 65, 75
JDK, 15
jÚzyk
DSL, Patrz: DSL
programowania obsïugiwany przez edytor, 37

K
karta
Allocation Tracker, 99
Console, 90
Debugger, 91, 93
Emulator Control, 100
File Explorer, 100
Heap, 98
LogCat, 93, 95
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Network Statistics, 100
System Information, 101
Threads, 96, 97
karta podarunkowa, 81
katalog
/.navigation/app/raw, 72
/app, 35
/src/res/values, 59
build, 33
color, 35
drawable, 35
java, 34
layout, 35
libs, 33
menu, 35
mipmap, 35
res, 34
src/androidTest, 33
src/main, 33
values, 35
klasa, 75
BasicMapDemActivity, 84
GoogleMapOptions, 85
Javy, 34
Log, 94
MapFragment, 84, 85
MapView, 84
testowa, 33
View, 60
wïaĂciwoĂÊ, 61
klikniÚcie, 60, 61
klucz
magazyn, 105, 106
prywatny, 104
testowy, 104
kod
edytor, Patrz: edytor kodu
generowanie, 44, 45
region niestandardowy, Patrz: region
niestandardowy
rozwijanie, 41
uzupeïnianie automatyczne, 42, 43, 44
uzupeïnianie instrukcji, 44
wpisywanie inteligentne, 43
zwijanie, 41
ěródïowy, 33
kolor, 35
komentarz, 75
kompilator, 36

komponent, 50, 53, 61, 65
RalativeLayout, 53
komunikat, 94
filtrowanie, 93, 95
wyĂwietlanie, 95
konstruktor, 44
kontrolka
EditText, 61
Spinner, 61
TextView, 54, 62

L
ldpi, 56
lista opcji, 28
Login activity, 26


ïañcuch znaków, 35

M
magazyn kluczy, 105, 106
manifest, 34, 36, 59, 105
Master/Detail Flow, 27
mdpi, 56, 57
menu, 34
rozwijane, 28
Mercurial, 76
metoda, 75
addMarker, 84
czas
ïÈczny, 97
wyïÈczny, 97
findViewById, 61
getMap, 85
getPurchases, 87
getSkuDetails, 87
getText, 61
hierarchia wywoïañ, 92
isBillingSupported, 87
onAcceptClick, 75, 91, 97
onCreate, 45, 62
onMapReady, 84
parametr, 75
potomna, 97
profilowanie, 97
setOnClickListener, 62
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metoda
setOnCreateContextMenuListener, 62
setOnFocusChange, 62
setOnKeyListener, 62
sortowanie, 97
zwrotna, 61
moduï, 37

N
Navigation Drawer Activity, 27
navigation Editor, Patrz: edytor nawigacji

O
obiekt
nasïuchujÈcy, 60, 61
implementacja, 62
interfejs, Patrz: interfejs obiektu
nasïuchujÈcego
OnCheckedChangeListener, 61
OnClickListener, 60
OnCreateContextMenu, 60
OnDragListener, 61
OnFocusChange, 61
OnItemClickListener, 61
OnKeyListener, 61
OnLongClickListener, 61
OnTouchListener, 61
odbiornik GPS, 69
okno
powitalne, 17, 19, 21
Quick Start, 18

P
pakiet
aktualizacja, 67
APK usïug Google Play, 80
aplikacji, 103
com.google.android.gms.smaples.plus, 86
filtrowanie, 66
instalacja, 66
nazwa, 34, 66
numer API, 66
status, 66
wersja, 34, 66
pamiÚÊ
odzyskiwanie, 98
RAM, 69

statystyka wykorzystania, 98
sterty, 98
panel nawigacyjny, 27
Panorama, 81
para klucz-wartoĂÊ, 35
pasek
akcji, 24, 25, 28
narzÚdzi, 36, 50, 52
powiadomieñ, 25
przesuwania, 28
piksel niezaleĝny od gÚstoĂci, Patrz: dp
plik, 100
AndroidManifest.xml, 34
APK, 103
podpisany cyfrowo, 106
build.gradle, 34, 35
graficzny, 34
kodowanie, 36
main.nvg.xml, 72
manifestu, Patrz: manifest
styles.xml, 59
podpis, 36
pole wyboru, 61
porada dnia, 110
program lojalnoĂciowy, 81
projekt
panel nawigacyjny, 31
struktura, 33
tworzenie, 21
ustawienia, 36
proximity sensor, Patrz: czujnik zbliĝeniowy
przycisk PlusOneButton, 86

R
region niestandardowy, 46

S
SDK, Patrz: Android SDK
SDK Manager, Patrz: Android SDK Manager
Settings Activity, 28
skrót klawiszowy, 47, 48
SKU, 87
smartwatch, 23
software development kit, Patrz: Android SDK
sterta, 98
styl kodowania domyĂlny, 36
Subversion, 76
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system
kontroli wersji, 37, 76
pliku, 76, 77
pomocy, 109
szablon, 45

T
Tabbed Activity, 28
temat, 59
tvdpi, 56

V
VCS, 76

W
wÈtek, 96
widok, 35
widĝet, 59, 60
wtyczka, 37
wyjÈtek, 75

U
ukïad, 52
aktywnoĂÊ, 52
tworzenie, 52
wersja, 57
uprawnienia, 34
urzÈdzenie, 23, 49
czujnik, 69
definiowanie, 68
konfiguracja sprzÚtowa, 68, 69
kopiowanie, 68
lista, 95
nazwa, 68
orientacja, 57
stan, 69
ubieralne, 23
wirtualne, 65
tworzenie, 69, 70
uruchamianie, 71
usïuga, 80
dodawanie, 81
Games, 80
instalowanie, 82
Location, 80
Panorama, 81

X
xhdpi, 56, 57
xxhdpi, 56, 57

Z
zakïadka, 28
zaleĝnoĂci, 36
zdarzenie, 60
znacznik, 75
@param, 75
@throws, 75
@version, 75
android/signingConfigs, 36
buildTypes, 36
productFlavors, 36
znak
*/, 75
/**, 75

¿
ĝyroskop, 69
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