Első fejezet

Az Android platform
bemutatása
A fejezet célja, hogy az Android platformot bemutassa, és a szerkezeti felépítését ismertesse, továbbá az olvasó megismerkedhet a platform kialakulásának
történetével is, amely sok esetben magyarázatot ad a platform architekturális
megoldásaira.

1.1. Az Android sikerességének okai
Az Android platform napjaink egyik legsikeresebb mobil-operációsrendszere.
A legutóbbi statisztikák szerint több mint 200 millió Android-alapú készülék
van már a piacon, és ez a szám rohamosan nő. Naponta mintegy ~700 ezer új
Android készüléket aktiválnak.
A rendszernek egy ideig külön verziója létezett telefonokra (2.x) és táblaPC-kre (3.x) optimalizálva, ám a most megjelent (2012. január) 4.0-s verzió
egyesíti ezt a két vonalat, így a jövőben várhatóan minden eszközön ugyanaz
a verzió fut majd.
A platform a népszerűségét sok tényezőnek köszönheti, ezek közül kiemelendő a látványos felhasználói felület, az egyszerű használhatóság, a magas
fokú kompatibilitás és a nyíltság. A népszerűség másik tényezője az Androidot
futtató készülékek fejlett hardverképességei, ez egyrészt a gyors processzort,
valamint a nagyméretű memóriát, másrészt a multimédia-eszközök gazdagságát, harmadrészt pedig a fejlett vezeték nélküli kapcsolatok támogatását
jelenti.
Könyvünk írásakor a Google gondozásában készülő, 4.0-t futtató Nexus
Prime pontos specifikációja még nem volt ismert, ezért a korábbi Google„zászlóshajó”, a Nexus One specifikációt ismertetjük példaként.
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1.1. táblázat. A Nexus One specifikációja

Rendszer

Android 2.1

Technológia

GSM, UMTS

Méret

119 x 59,8 x 11,5 milliméter

Tömeg

130 gramm

Kijelző átlója

3,7 hüvelyk

Kijelző felbontása

480 x 800 pixel

Kijelző típusa

Kapacitív TFT-érintőkijelző multitouchcsal

Memória

512MB RAM, 512MB ROM

Frekvenciasávok

GSM 850/900/1800/1900 MHz,
UMTS 900/1700/2100 MHz

GPRS / EDGE

Class 10 (4+1/3+2) / Class 10

UMTS / HSDPA / HSUPA

Van / 7,2 Mbps / 2 Mbps

IrDA / Bluetooth

Nincs / 2.1 (A2DP is)

WiFi

802.11b/g

USB

2.0 (microUSB)

Push-to-talk / RSS

Nincs / van

GPS vevő

Van

Profilok

Nincsenek, csak néma mód

Fő kamera

5 megapixeles, autofókuszos, LED-es villanófény

A Nexus One készülék 2010 januárjában került a piacra, ám a fenti táblázatból látható, hogy hardverképességeivel még a mai igényeket is kielégíti.
Az Android platformot napjainkban is folyamatosan fejlesztik, és az
Android-alapú készülékek egyik jellemzője az, hogy lehetőség van a rendszer
frissítésére, ha az adott készülékgyártó úgy ítéli meg, hogy engedélyezi az eszközre a frissítést. Emellett a platform nyíltságából következik, hogy számos
egyedi szoftververzió is készült már. Ennek eredményeképpen többek között a
Nexus One készülék is frissíthető a 2.3-as Android-verzióra.
A fejezet további részeiben elsőként a platform rövid történetét mutatjuk be, ezt követi az Android-verziók ismertetése és az Android Market rövid
leírása, majd rátérünk a platform mérnöki szempontú bemutatására, és ismertetjük az Android mobil-operációsrendszer szerkezetét, ahol kitérünk a
telepítőállományok felépítésére és a biztonsági kérdésekre is. A fejezet végén
az Android-alkalmazások fejlesztéséhez szükséges fejlesztőeszközök telepítését és használatát mutatjuk be röviden.
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1.1. ábra. Nexus One készülék

1.2. Az Android platform története
Az Android napjaink egyik legnépszerűbb, és bátran állíthatjuk, hogy egyik
legfejlettebb operációs rendszere. A népszerűség egyik fő oka a rengeteg médiareklám. Az Android előtt kevés mobileszközt reklámoztak az azt futtató
operációs rendszerrel, így az Android mint operációsrendszer-név kellően
újszerű volt a felhasználók számára. Megfigyelhető, hogy új mobileszköz vásárlásakor a felhasználók már nem is feltétlenül a készülékgyártó alapján,
hanem operációs rendszer szerint keresnek eszközöket. A sikerhez természetesen az is hozzátartozik, hogy az Android mögött, az „IT-óriás”, a Google áll.
Az Android további előnye, hogy egy rendkívül egységes és kiválóan működő
rendszerképet tükröz a felhasználóknak, és elfedi az egyes verziószámokat,
valamint a köztük lévő különbségeket. Az Android az iOS-szel karöltve tulajdonképpen forradalmasította az operációs rendszerekről alkotott képet, és a
felhasználói igények kielégítése is egyre nagyobb hangsúlyt kapott a mobiloperációsrendszerek piacán.
Az Android jellemzője, hogy nemcsak mobiltelefonokon, hanem táblagépeken is fut, ezek elterjedése pedig napjainkban rohamosan nő. Továbbá az
Androidot úgy tervezték, hogy akár más eszközökön is könnyen futtatható legyen: akár televíziókról, gépjárművek fedélzeti számítógépéről, ipari automatizálási rendszerről vagy háztartási eszközökről. Tulajdonképpen az Android
minden olyan helyen kényelmesen használható, ahol relatíve limitáltak az
erőforrások, és az adatbevitel nem feltétlenül egérrel és/vagy billentyűzettel
történik.
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Az Androidon egyrészt magát a mobil-operációsrendszert értjük, másrészt
pedig a rendszert futtató eszközök (telefonok, táblagépek stb.) összességét.
A Google 2005-ben felvásárolta az Android Incorporated nevű vállalatot, és
ezután saját maga kezdte meg a mai operációs rendszer fejlesztését, így tulajdonképpen az Android részben (vagy akár teljes egészében) a Google fejlesztése. 2007-ben láttak napvilágot az első olyan hírek, amelyek szerint a Google
saját mobil-operációsrendszerrel kíván piacra lépni, majd 2007. november
5-én az akkor már létrejött Open Handset Alliance bejelentette az Android
platformot. Az első készülék (HTC G1) a T-Mobile forgalmazásában 2008 végén került piacra.
Az Android így ingyenes és nyílt forráskódú operációs rendszerré nőtte ki
magát, amelyet hivatalosan az Open Handset Alliance konzorcium fejleszt, és
amelynek a Google vezetője. A konzorciumnak mintegy 80 különböző szoftver-, hardver- és telekommunikációs cég tartozik a tagjai közé. A rendszer
egy monolitikus Linux-kernel köré épül, ahol az alkalmazásfejlesztés elsődleges nyelve a Java. A rendszer a Java nyelven megírt Android-alkalmazások
futtatásához a Dalvik virtuális gépet használja: ez egy Java virtuális géphez
hasonló VM, amely olyan hordozható eszközökre van optimalizálva, amelyek
korlátozott memóriával és CPU-sebességgel rendelkeznek. A fejlesztőknek
ingyenes fejlesztést biztosít, és az elkészített alkalmazások értékesítésére a
központi Android Market alkalmazásbolton kívül is van lehetőség.
Az Android sikerének legfőbb okai közé sorolható a látványos felhasználói
felület, a piacon megjelent sok és arányaiban olcsó modell, a kis hardverigény,
a nyílt forráskód és az ingyenes használat, valamint a sikeres marketingstratégia. Ezek az okok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy napjaink egyik legjelentősebb mobil-operációsrendszereként emlegessük az Androidot.

1.2. ábra. Az Android piaci részesedése 2012 első negyedévében1
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Forrás: Canalys

1.3. Android-verziók

Az Android a megjelenésekor mind a nagy gyártók, mind pedig a kisebb
vállalatok számára ideális alternatíva volt. A nagy gyártók szemszögéből
nézve: az Android megjelenésének idején eladásaik csökkenőben voltak, és
tulajdonképpen létkérdéssé vált számukra, hogy támogatják-e az Androidot.
Emellett pedig a nagyobb cégek nem rendelkeztek erőforrással saját rendszer
fejlesztésére (kivéve a Samsung Badát).
A kisebb vállalatok számára pedig az Android ugródeszkát jelentett, hiszen ingyenessége miatt ezek a vállalatok könnyen a piacra tudtak kerülni,
és nagyon jó ár/érték arányú készülékeket tudtak nyújtani a felhasználóknak. Részben ennek köszönhető, hogy a világ új márkaneveket ismert meg
(pl. ZTE, Huawei stb.). A kis cégek szempontjából további előny volt az is, hogy
az Android-alapú készülékeikkel a szolgáltatók/operátorok közé is be tudtak
lépni, és készülékeikkel megjelentek az operátorok készülékpalettáin.
Az Android ingyenességét már többször hangsúlyoztuk, ám az ingyenességnek vannak bizonyos korlátai. A gyártók valóban ingyen hozzáférhetnek
a rendszerhez, a Google Maps-alkalmazáshoz, a YouTube-hoz és az Android
Markethez azonban csak akkor enged hozzáférést a Google, ha a készülék eleget tesz bizonyos minimális követelményeknek, így a rendszer terjedése és
megbízhatósága kezelhető.
Ezek a minimális követelmények a következők:
• legalább QVGA-felbontású kijelző,
• 128 MB RAM és 256 MB flashmemória,
• Bluetooth,
• mini- vagy microSD,
• wifi.
Látható, hogy a felsorolt három alkalmazás nélkül a készülék funkciói jelentős mértékben korlátozottak, ezek nélkül csupán egy átlagos feature phone
kategóriába sorolhatók azok a készülék, amelyek nem tesznek eleget a minimális követelményeknek.
Az Android sikere az eddig felsoroltak mellett még a rendszer mögött álló
számos népszerű Google-szolgáltatásának is köszönhető, amelyek teljes értékű alkalmazásként elérhetők az Android-alapú készülékeken. Ilyen szolgáltatások például a GMail, a GTalk, a Picasa és a Latitude.

1.3. Android-verziók
Az Android platform értékelésekor az egyik legnagyobb hátrányként a különféle
verziókat és a verziók közti különbségeket szokták hangsúlyozni. Az érvelések
sokszor azonban tévesek, hiszen az Android-verziók visszafelé teljes mértékben
kompatibilisek, és egy korábban megírt alkalmazás garantáltan fut a legújabb
Android-verziókon is. Mindezek mellett fejlesztőként nagyon fontos nyomon
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követni az Android fejlődését, hiszen egy új verzió számos újítást is hozhat, ezek
pedig megkönnyítik a fejlesztői munkát, illetve elképzelhető az is, hogy az egyes
verzióváltásokkor a fejlesztésre vonatkozó szabályok/ajánlások is megváltoznak, amelyeket mindenképpen érdemes betartani. A következőkben ismertetjük a könyv írásakor aktuális Android-verziókat és ezek fő képességeit.
Android 1.0
• 2008. október 21-én jelent meg.
• Apache-licenc.
• Egy szűk fanatikusokból álló rétegen kívül nem nyerte el igazán az
átlagfelhasználók tetszését.
• A platform stabilitása megfelelő volt, a használhatósága azonban
nehézkesnek bizonyult.
• A UI nem volt megfelelő.
• A HTC által gyártott G1 is inkább csak koncepciótelefon volt, hogy
elősegítse a fejlesztők munkáját, illetve felkeltse a cégek érdeklődését.
Android 1.1
• 2009 februárjában jelent meg.
• Felkerült a G1 telefonokra (frissíthetőség tesztelése).
• Sok apró hibát javított, ezeket az 1.0-s kiadásától fogva gyűjtötték.
• Látványos változtatásokat nem tartalmazott.
Android 1.5 (Cupcake)
• 2009 áprilisában jelent meg.
• 2.6.27 verziójú Linux-kernelen alapul.
• A szoftveres billentyűzet automatikus kiegészítési funkciójával
rendelkezik.
• A2DP Bluetooth-támogatása, illetve automatikus headsetcsatlakozása
van.
• Új UI-komponensek jelentek meg benne.
• Animációkat vezettek be a képernyőváltások között.
• Feljavították másolás-beillesztés funkciót.
• Videók és képek közvetlen feltöltése vált lehetségessé a YouTube és
a Picasa portáljaira.
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1.3. ábra. Android Cupcake-logó

Android 1.6 (Donut)
• 2009 szeptemberében jelent meg.
• Az előző verzió javítása.
• Android Market-javításokat tartalmaz.
• Feljavított galériafunkcionalitásokkal rendelkezik (több kép kijelölése
közös művelethez).
• Hangfelismerésen alapuló funkciók vannak benne.
• Teljes platformban képes keresni az alkalmazás megjelenését.
• A használt technológiák frissítését, a WVGA-felbontás támogatását,
egyéb optimalizálásokat tartalmaz.

1.4. ábra. Android Dontu-logó

Android 2.0 és 2.1 (Eclair)
• 2009 októberében jelent meg.
• Nagyobb verzióváltás történt.
• 2.6.29-es Linux-kernel-támogatás.
• Hardveroptimalizációt is tartalmaz.
• Változatos képernyőméretek és felbontások támogatása (netbook- és
táblagép-támogatás).
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• Újraértelmezett grafikus felület HTML5 támogatással.
• Multitouch támogatása.
• Bluetooth 2.1-es támogatás.
• „Élő” háttér megjelenése.
• A 2.0 kiadása után nem sokkal érkezett a 2.0.1-es verzió, amely több
apró – de bosszantó – hibát javított.
• 2010 januárjában jelent meg a 2.1-es verzió, amely további javításokat
hozott.
• Az Eclair legsikeresebb verziója a 2.1 lett, a 2.0 és a 2.0.1 minimálisan
terjedt el, az OHA-tagok eszközeire csak 2.1 került fel.
• Néhány ismert eszköz: Samsung Galaxy Spica (GT-I5700), Galaxy 3
(GT-I5800), Galaxy S (GT-I9000), Motorola Defy (Motorola MB525).

1.5. ábra. Android Eclair-logó

Android 2.2 (Froyo)
• 2010 májusában jelent meg.
• Feljavított böngészője van: Flash 10.1 és akár háromszor gyorsabb
JavaScript.
• JIT-támogatással rendelkezik, amely a CPU-igényes feladatokat
400–500 százalékkal gyorsíthatja.
• Stream és push támogatása.
• Ad hoc wifimegosztás.
• Teljesítménybeli és felületi javítások történtek.
• Az alkalmazások nagy részét a MicroSD-kártyára lehet másolni és
ugyanígy vissza is helyezni.
• Hangalapú tárcsázás.
• Névjegymegosztás Bluetoothon keresztül.
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1.6. ábra. Android Froyo-logó

Android 2.3 (Gingerbread)
• 2010. december 6-án jelent meg.
• A Samsunggal közös Nexus S telefon.
• Új felhasználói interfésze van.
• Nagyobb felbontású kijelzőket támogat.
• 2.6.35.7 Linux-kernelt alkalmaz.
• Támogatja a WebM-videolejátszást.
• Near Field Communication (NFC) támogatása.
• Továbbfejlesztett másolás-beillesztés funkció.
• Átalakított gyári virtuális billentyűzet, multitouch támogatás.
• Javított energiagazdálkodás, hosszabb üzemidő.
• Optimalizáció (gyorsabb, hatékonyabb működés).
• Internethívás (VoIP) támogatása.
• Letöltéskezelő a hosszú ideig tartó HTTP-letöltésekhez.
• Új szenzorok (pl. giroszkóp) támogatása és kezelése.
• YAFFS helyett ext4-es fájlrendszer használata.

1.7. ábra. Android Gingerbread-logó
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Android 3.0 (Honeycomb)
• 2011 januárjában jelent meg.
• Táblagép-támogatással rendelkezik.
• Újragondolt felületet kapott.
• Táblagép PC-hez optimalizált kezelése van (pl. átalakított, megnövelt
méretű virtuális billentyűzet).
• Többmagos processzorok támogatása.
• Teljes kompatibilitás a korábbi verziókra készült programokkal.
• Fejlettebb szövegkijelölés, másolás-beillesztés.
• USB és Bluetooth külső billentyűzetének kezelése.
• Javított wifihálózat-keresés és Bluetooth-tethering.
• Felújított, kibővített gyári alkalmazások (böngésző, kamera, galéria,
névjegyzék, e-mail).
• 3.0.1: kisebb update a Flash Player 10.1-es támogatáshoz.

1.8. ábra. Android Honeycomb-logó

Android 3.1
• 2011 májusában jelent meg.
• Fejlettebb UI-effektek találhatók benne.
• Gyorsabb és látványosabb animációkkal rendelkezik.
• UI-elemek fejlesztése (szín, méret, kezelhetőség stb.).
• USB-eszközök támogatása (egér, billentyűzet, játékvezérlő, kamera
stb.).
• Átméretezhető widgetek.
• Minden wifi access pointhoz külön HTTP-proxy-beállítás tartozik.
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• Beépített alkalmazások fejlesztése.
• USB-host-API.
• Külső kameraintegráció (MTP – Media Transfer Protocol, PTP –
Picture Transfer Protocol).
• RTP API (Real-time Transport Protocol): streaming támogatása.
Android 3.2 (Ice Cream Sandwich)
• 2011 júliusában jelent meg.
• Kisebb frissítés.
• További optimalizáció táblagépek számára.
• Nagyítás támogatás kisebb kijelzőkre készített alkalmazások számára
(iPhone-iPadhez hasonlóan).
• Media sync támogatása SD-kártyára.
• További támogatás a táblagép-UI fejlesztéséhez.
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
• 2011 októberében jelent meg.
• Új készenléti kijelzője, gyorsindítója és feladatkezelője van.
• Skálázható kezelőfelülettel rendelkezik.
• Az alkalmazások könnyen alkalmazkodhatnak az eltérő felbontású és
fizikai méretű kijelzők adottságaihoz, amelyet az osztott képernyős
megoldásokat támogató Fragments API is tovább segít.
• Az integrált arckövető megoldás révén a képernyőn megjelenő 3D-s
alakzatok mindig a nézőnek megfelelő perspektívában jelennek meg.

1.9. ábra. Android Ice Cream Sandwich-logó
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A platform tehát a megjelenésétől számítva olyan újításokon ment keresztül,
amelyekre sokszor mérföldkőként tekinthetünk a mobilplatformok területén.
A következő adatok azt mutatják, hogy hogyan alakult azoknak a készülékverzióknak az eloszlása, amelyek 2011. november 3-ig bezárólag, egy
14 napos időszakban az Android Market alkalmazásboltot meglátogatták.
1.2. táblázat. Android platform verziók eloszlása2

Platform

Kódnév

API Level

Eloszlás

Android 1.5

Cupcake

3

0,9%

Android 1.6

Donut

4

1,4%

Android 2.1

Eclair

7

10,7%

Android 2.2

Froyo

8

40,7%

Android 2.3 2.3.2

Gingerbread

9

0,5%

10

43,9%

11

0,1%

Android 3.1

12

0,9%

Android 3.2

13

0,9%

Android 2.3.3 Android 2.3.7
Android 3.0

Honeycomb

Az adatok között még nem szerepel a mostanában bejelentett Ice Cream
Sandwich kódnevű 4.0-s változat elterjedtsége, ez ugyanis még olyan friss
platformverzió, hogy hivatalosan nem volt elérhető egy készülékre sem az
adatgyűjtéskor. Az adatokból jól látszik, hogy a készülékek közel 98%-a legalább Android 2.1-es verziójú, és közel 90%-a legalább 2.2-es verziójú. A 2.3-as
verzió már csak körülbelül a készülékek felére érhető el, a 3.0-s, kizárólag tábla-PC-kre megjelent változat pedig mindössze néhány százalék elterjedtségű.
A gyártók szempontjából a platform mellett a legkomolyabb érv az ingyenes elérhetőség és a nyíltság. Emellett a Google folyamatos innovatív megoldásainak köszönhetően a legújabb és legnépszerűbb fejlesztések is szinte
azonnal elérhetővé válnak az Android-alapú készülékeken (pl. arcfelismerés).

2

http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html
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1.4. Android Market (Google Play)
Mielőtt a platform szerkezetét ismertetnénk, röviden bemutatjuk az Android
Marketet, hiszen ez az alkalmazások publikálásának elsődleges felülete.
Az Android Market 2008. október 22-től érhető el a felhasználók számára. Ez tulajdonképpen egy Google által fejlesztett és karbantartott alkalmazásbolt Android készülékek számára. A Market mint alkalmazás, a platform
nyíltságával ellentétben, nem nyílt forráskódú, ennek okai között biztonsági
kérdések is vannak. A legtöbb Android-alapú készüléken, amely megfelel a
minimális hardverkövetelményeknek, előre megtalálható a Market-alkalmazás, így a Google-azonosítónk megadásával azonnal használhatjuk is.
Egyes jóslatok szerint 2011 végére / 2012 elejére az Android Market az
alkalmazások számát tekintve megelőzheti az Apple AppStore-t. 2011 végére
körülbelül 10 milliárd letöltést számoltak meg.
Az Android Market főbb jellemzői a következők:
• A bevétel 70%-a a fejlesztőé, 30%-a pedig a szolgáltatóé és a fizetést
biztosító cégé.
• A fejlesztő beállíthatja, hogy az adott alkalmazás milyen típusú
készülékeken futtatható, és mely országokban kívánja publikálni.
• A Market szűri az alkalmazásokat a futtató készülék típusának
megfelelően.
• A szolgáltatóknak lehetőségük van letiltani bizonyos tartalmakat.
• A Market biztosít egy úgynevezett Android licensing service-t,
amelynek segítségével a letöltött alkalmazás futás közben ellenőrzi,
hogy megvásárolta-e a felhasználó.
• A Market-eladásból származó nyereség 15 perc alatt a fejlesztőhöz
kerül (2010 decemberétől).
• Weben keresztül is elérhető a Market (2011 februárjától).
• Újragondolt kategorizálási rendszere van, amelynek célja, hogy minél
több alkalmazást előtérbe helyezzen.
Publikálás esetén az alkalmazás védelme komplex kérdést jelent. Az Android
platformon lehetőség van egy úgynevezett Market Licensing szolgáltatás használatára, amellyel a fizetős alkalmazások ellenőrizhetik, hogy az adott készülékre valóban a Marketről töltötték-e le őket. A Market üzleti célú használata
előtt mindenképp érdemes a megfelelő használati módról tájékozódni a Google
adott oldalán.3

3

Market: http://developer.android.com/guide/publishing
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1.5. A platform szerkezete
Az Android egy Linux-kernel-alapú mobil-operációsrendszer. A következőkben a platform szerkezetét tekintjük át, és megvizsgáljuk az egyes rétegek
szerepét. A következő ábrát gyakran használják az Android fejlesztői táborában, ezért magyar fordítást nem adunk hozzá.

1.10. ábra. Az Android platform szerkezete4

Összességében a platform felépítése logikusnak és áttekinthetőnek mondható. A legalsó szinten található a Linux-kernel, amelynek feladata a memória
kezelése, a folyamatok ütemezése és az alacsony fogyasztást elősegítő teljesítménykezelés. Ezen a szinten találhatók továbbá a hardvert kezelő eszközmeghajtók programjai. Ezeket a programokat tipikusan azok a cégek készítik el,
amelyek az Android platformot saját készülékükön szeretnék használni, hiszen
a gyártónál jobban más nem ismerheti a mobileszközbe integrált perifériákat.
A kernel fölött találhatók a különféle programkönyvtárak vagy szolgáltatások, például: libc, SSL (titkosítás), SQLite, OpenGL/ES, WebKit stb. Ezek a
könyvtárak jellemzően C/C++ nyelven készültek. Részben a felsorolt könyvtárakra épül az Android-futtatókörnyezet, amelynek fő eleme a Dalvik virtuális
gép. A Dalvik feladata az Androidra készített Java-alkalmazások futtatása
a személyi számítógépek világában megszokott Java Virtual Machine-hez
(JVM) hasonlóan. A Dalvik ezen JVM egyik jelentősen újratervezett, átdolgozott, optimalizált verziója.
4

Forrás: http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html
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A Dalvik fő jellemzői a következők:
• Nem kompatibilis a korábbi Sun virtuális géppel.
• Megújult utasításkészlettel dolgozik.
• A Java-programok nem egy-egy .class állományba kerülnek fordítás
után, hanem egy nagyobb Dalvik Executable formátumba, amelynek
kiterjesztése .dex, és általában kisebb, mint a forrásul szolgáló .class
állományok mérete, mivel például a több Java-fájlban megtalálható
konstansokat csak egyszer fordítja bele a Dalvik-fordító.
• A Java csak mint nyelv jelenik meg.
A Dalvik virtuális gépen tehát a Javában készített úgynevezett felügyelt
kód (managed code) fut. Ez a megoldás az Android-alkalmazások futtatását
rendkívül biztonságossá teszi, hiszen így egy alkalmazás nem vagy csak nagyon ritkán tudja megbénítani az egész rendszert. A Dalvik-környezetben a
memóriakezelés tipikusan garbage collectorral történik, ám ennek ellenére
ügyelnünk kell arra, hogy hatékony kódot írjunk, és kerülni kell a felesleges
memóriafoglalásokat.
A legfelső rétegben már csak Java-alapú megoldásokat találunk, amelyet
a virtuális gép futtat, és ez adja az Android lényegét: a látható és tapintható
operációs rendszert, illetve a futó programokat. A virtuális gép akár teljesen
elrejti a Linux által használt fájlrendszert, és csak az Android Runtime által
biztosított fájlrendszert láthatjuk. Az Android Runtime két fő egységre bontható: az alkalmazás-keretrendszerre (Application Framework) és magukra a
rendszeren futó alkalmazásokra. A keretrendszer feladata. hogy kiszolgálja
az alkalmazásokat, és hozzáférést biztosítson a rendszer különféle erőforrásaihoz, a legfelső alkalmazásréteg feladata pedig a felhasználó által elérhető
programok kezelése.

1.5.1. Az apk állomány felépítése
Android platformra úgynevezett apk állományokat telepíthetünk, amelyek
tulajdonképpen becsomagolva tartalmazzák az Android-alkalmazást. Az apk
állomány leginkább a Symbian platformon megszokott sis állományhoz hasonló. Bármilyen formában eljuttatva a telefonra az apk-t, utána könnyedén
telepíthetjük. Ha a Marketről töltünk le, akkor is egy apk állomány települ.
A telepítést az úgynevezett PackageManagerService végzi.
Az alkalmazás telepítésének a lépései a következők:
• metainformációk áttekintése,
• céltároló kiválasztása (készülékmemória vagy SD-kártya, ha a
platformverzió támogatja),
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• alkalmazás hozzáférési jogosultságának a jóváhagyása (milyen
műveleteket hajthat végre a program), például:
◦◦ internetelérés,
◦◦ telefonhívás,
◦◦ üzenetküldés,
◦◦ telefonkönyv elérése,
◦◦ írás/olvasás memóriakártyára/memóriakártyáról.
Ki kell emelni a felsorolás utolsó pontját: ennek értelmében tehát telepítéskor ellenőrizhetjük, hogy pontosan milyen technológiákat is használ az alkalmazás. Érdemes gondosan áttekinteni ezt a listát, hiszen előfordulhat, hogy
valamilyen kártékony alkalmazást telepítünk. Tipikusan gyanús például, ha
egy játék telefonhívás-jogosultságot tartalmaz. Egyes felmérések szerint a
Marketen lévő alkalmazások 5%-a képes telefonhívást indítani a felhasználó
beavatkozása nélkül, ezekre mindenképpen oda kell figyelni.
Az apk tulajdonképpen egy tömörített állomány, amely a lefordított forráskódot, az erőforrásokat és néhány metainformációt tartalmaz.
Az apk tipikus tartalma a következő:
• META-INF könyvtár:
◦◦ CERT.RSA: alkalmazástanúsítvány,
◦◦ MANIFEST.MF: metainformációk kulcs-érték párokban,
◦◦ CERT.SF: erőforrások listája és SHA-1 hashértékük, például:
Signature-Version: 1.0
Created-By: 1.0 (Android)
SHA1-Digest-Manifest: wxqnEAI0UA5nO5QJ8CGMwjkGGWE=
...
Name: res/layout/exchange_component_back_bottom.xml
SHA1-Digest: eACjMjESj7Zkf0cBFTZ0nqWrt7w=
...
Name: res/drawable-hdpi/icon.png
SHA1-Digest: DGEqylP8W0n0iV/ZzBx3MW0WGCA=

• Res könyvtár: az erőforrásokat tartalmazza;

• AndroidManifest.xml: név, verzió, jogosultság, könyvtárak;
• classes.dex: lefordított osztályok a Dalvik számára érthető
formátumban;
• resources.arsc: erőforrásadatok.
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1.5.2. A platform jellemzői és a fordítás mechanizmusa
A következőkben röviden bemutatjuk az Android-alkalmazások felépítését fejlesztői szemszögből. (Az egyes elemeket részletesebben lásd a későbbi fejezetekben.) Android platformon tehát az alkalmazások fejlesztéséhez általánosan
a Java nyelvet használhatjuk, amelyhez egy SDK-t (Software Development
Kit) biztosít a Google. Alacsonyabb szintű funkciók eléréséhez lehetőségünk
van natív kódot is készíteni az NDK (Native Development Kit) segítségével.
A natív kód hívásához használhatjuk a JNI-t (Java Native Interface), ám a
rendszer támogatja az osztott könyvtárak (shared libraries) használatát is.
A fejlesztés megkönnyítésére egy projekten belül elhelyezhetjük a Java- és
C++-kódrészeket is.
Android-alkalmazások fejlesztésekor magasabb szintű Java nyelvi elemeket is használhatunk, ellentétben például a Java ME-vel, ahol csak a 3-as
nyelvi eszköztár van támogatva.
A Java nyelven írott alkalmazások külön a Dalvik virtuális gép példányon
futnak felügyelten, a memóriakezelésért a futtatókörnyezet és a virtuális
gép a felelős. A memória felszabadítását ennek megfelelően egy GC (Garbage
Collector) végzi, ám ez nem jelenti azt, hogy felelőtlenül bánhatunk az objektumok létrehozásával. Törekedni kell azok folyamatos felszabadítására,
hiszen a GC csak a már nem hivatkozott és nem használt objektumok memóriaterületét tudja felszabadítani. Az eseménykezelés a Javában megszokott
módon történik, a megfelelő objektumokhoz úgynevezett Listenereket definiálhatunk, és a megfelelő interface függvényeken keresztül kapunk értesítéseket
az események bekövetkezésekor. A kivételkezeléshez szintén a standard Java
try-catch-finally kivételkezelő módszer használatos.
Android-fejlesztés esetén a forráskód és a felhasználói felület definíciója
különválik, a felhasználói felület definiálására XML-állományokat használhatunk, így lehetőségünk van arra, hogy a felületet deklaratív módon adjuk meg.
Ez azonban nem zárja ki, hogy a forráskód szintjén is létrehozzuk, elérjük és
manipuláljuk a felhasználói felületet. „Ökölszabályként” elfogadott: a felhasználói felület definíciója minél inkább különöljön el a forráskódtól. A projektleíró állomány szintén XML-formátumban érhető el (Android Manifest).
Egy új Android-projekt létrehozása után a forráskód az src könyvtárban,
míg a felhasználói felület leírására szolgáló XML-állományok a res könyvtárban
találhatók. Az erőforrás-állományokat egy R.java állomány köti össze a forráskóddal, így könnyedén elérhetjük Java-oldalról az XML-ben definiált felületi
elemeket. Az Android-projekt fordításának eredménye a korábban bemutatott
apk állomány, amelyet tehát közvetlenül telepíthetünk mobileszközre.
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A fordítás mechanizmusa a következő lépésekből áll:
• A fejlesztő elkészíti a Java-forráskódot, valamint az XML-alapú
felhasználói felületleírást a szükséges erőforrás-állományokkal.
• A fejlesztőkörnyezet az erőforrás-állományokból folyamatosan
naprakészen tartja az R.java erőforrásfájlt a fejlesztéshez és a
fordításhoz.
• A fejlesztő a manifest állományban beállítja az alkalmazás hozzáférési
jogosultságait (pl. internetelérés, szenzorok használata stb.).
• A fordító a forráskódból, az erőforrásokból és a külső könyvtárakból
előállítja a Dalvik virtuális gép byte-kódját.
• A byte-kódból és az erőforrásokból előáll a nem aláírt apk állomány.
• Végül a rendszer végrehajtja az aláírást, és előáll a készülékekre
telepíthető aláírt apk.
A következő ábrán bemutatjuk a fordítás lépéseit.

Dalvik-byte-kód
előállítás

1.11. ábra. A fordítás lépései

A fordítás teljes folyamata a fejlesztői gépen megy végbe, a készülékekre már
csak a bináris állomány jut el. A külső könyvtárak általában JAR állományként vagy egy másik projekt hozzáadásával illeszthetők az aktuális projekthez.
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A manifest állományban meg kell adni a támogatandó Android-verziót, amely
felfelé kompatibilis az újabb verziókkal, régebbi verzióra azonban már nem telepíthető a program. Látható tehát, hogy a teljes folyamat a szoftverfejlesztők
számítógépein megy végbe, az ügyfélhez a futtatható gépi kód jut el.

1.6. A fejlesztőkörnyezet bemutatása
A következőkben ismertetjük az Android-fejlesztőkörnyezet telepítésének fő
lépéseit, valamint a fejlesztőeszköz és az emulátor legfőbb funkcióit.

1.6.1. Telepítés
A lépéseket a Windows operációs rendszerhez adjuk meg, ezek azonban Linux
és MacOS alatt is nagyon hasonlóak.
Az Android SDK-t (Software Development Kit) érdemes a C meghajtóra
telepíteni egy szóközöket nem tartalmazó könyvtárba, valamint azt javasoljuk, hogy a windows felhasználónévben se legyen szóköz. Ellenkező esetben
a virtuális gépek alapértelmezett helyét meg kell változtatni a telepítés után
(ANDROID_SDK_HOME környezeti változó), ugyanis az SDK hibásan kezeli
a szóközt tartalmazó könyvtárakat.
Az SDK egy olyan teljes fejlesztői csomag, amely nemcsak a fordításhoz
szükséges eszközöket tartalmazza, hanem emulátort, dokumentációt, példaprogramokat, USB drivert és még számos eszközt, köztük az adb-t, amellyel
konzolos interfészen lehet az Android rendszerrel kommunikálni, legyen szó
akár emulátorról, akár konkrét eszközről.
A telepítés fő lépései a következők:
• Számítógép előkészítése, előkövetelmények ellenőrzése
• SDK letöltése és telepítése
• Eclipse ADT plugin telepítése
• Megfelelő Android platformverzió telepítése az SDK segítségével
• Emulátor létrehozása (AVD)
Az előkövetelmények a következők:
• JDK 6: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/
jdk-6u32-downloads-1594644.html
• Eclipse: http://www.eclipse.org/downloads/
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A telepítés részletes lépései az alábbi weboldalakon találhatók (itt nem
fejtjük ki részletesen, hiszen a folyamatos fejlődés következtében esetenként változhat egy-egy lépés):
• http://developer.android.com/sdk/index.html
• https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
A telepítéskor elsőként az Android SDK-t kell telepítenünk, utána az
Eclipse plugint, amely összekapcsolja az Eclipse-et az Android SDK-val, és
lehetővé teszi az Android-projektek kezelését az Eclipse-en belül.
A telepítést követően érdemes az Android SDK könyvtárát szemügyre venni:
• add-ons/: kiegészítők külső könyvtárak használatához
• docs/: offline dokumentáció
• platform-tools/: eszközök, például az adb az emulátorok/készülékek
vezérléséhez
• platforms/: az egyes platformverziók
• samples/: példakódok platformverziónként
• tools/: platformverzió-független eszközök, például: emulátor, ddms stb.
• SDK Manager.exe: SDK- és AVD- (emulátor) kezelő eszköz
Az SDK Manager segítségével frissíthetjük az SDK-komponenseket, újakat tölthetünk le, valamint kiválaszthatjuk, hogy melyik Android-verziót szeretnénk letölteni az SDK-val. Csak a letöltött Android-verzióknak megfelelő
emulátorokat (AVD) lehet létrehozni. Az emulátor egy úgynevezett Android
Virtual Device (AVD) emulátorkonfiguráció megadásával indítható. Az SDK
Manageren keresztül elérhető AVD Manager segítségével állítható össze egy
AVD-konfiguráció, ahol tipikusan a következőket kell megadni:
• név,
• Android platform verziója,
• SD-kártya,
• skin / megjelenítési mód,
• képernyő-tulajdonságok.

20

1.6. A fejlesztőkörnyezet bemutatása

1.12. ábra. Új AVD létrehozása

Az Android-emulátor a teljes Android rendszert emulálja, éppen ezért nem
minden esetben olyan gyors, mint egy megszokott alkalmazás, ám a rendszer
teljes viselkedésének megismerésére jól használható, továbbá az Android beépített alkalmazásait is tartalmazza.

1.13. ábra. Android-emulátor
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Az emulátor elindítása után érdemes kipróbálni a korábban említett adb eszközt (\android-sdk\platform-tools\adb.exe) például a következő parancsokkal:
• adb devices: számítógép által látható Android-eszközök listája (az
emulátort is listázza),
• adb shell: shellparancssor nyitása.
Az emulátor bal felső sarkában látható egy portszám is, amelyen az emulátor figyel, és különféle parancsok küldhetők neki. Ha például egy Telnetklienssel rácsatlakozunk, akár SMS-t és hanghívást is szimulálhatunk:
• sms send <küldő száma> <üzenet>
• gsm call <hívó száma>

1.6.2. A fejlesztőkörnyezet használata
Android-alkalmazások fejlesztéséhez tehát az Eclipse fejlesztőkörnyezetet használjuk. Az Eclipse közkedvelt fejlesztő környezet Java-, Java EE-, C++- és egyéb
projektek fejlesztéséhez, sőt akár LaTeX-projektek kezelésére is használható.
Létezik Windows-, Linux- és Mac OS-verzió egyaránt. Számos pluginnal kiegészíthető, így a fejlesztők rugalmasan testre szabhatják. Az Android SDK és az
Eclipse plugin megfelelő telepítése után a fejlesztőkörnyezet képes az elkészült
projekteket egy emulátorban elindítani, ez pedig nagymértékben megkönnyíti a
fejlesztést. A fejlesztőkörnyezet támogatja az USB-vel csatlakoztatott készülékeken való fejlesztést is, továbbá az on-device debug is támogatva van.

1.14. ábra. Android-projekt szerkesztése Eclipse-ben
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Az Eclipse fejlesztői környezet felhasználói felületére nagymértékben jellemző a rugalmasság, hiszen minden segédablak áthelyezhető és átméretezhető.
Ez a szabadság azonban néha problémákkal, illetve nem várt működéssel is jár.
A következőkben az alapértelmezett elrendezés szerint mutatjuk be a környezetet.
• Tipikusan bal oldalt található a Project Tree, ahol a Workspace-ben
megnyitott projektek találhatók.
• A fenti menüsorban az Eclipse-re vonatkozó funkciók érhetők el.
• Középen a szerkesztőnézet található, ahol az éppen megnyitott
állomány jelenik meg, vagy éppen egy megfelelő dizájner.
• Az Eclipse különféle olyan perspektívákat támogat, amelyek a
teljes elrendezést és a megnyitott ablakokat fogják egybe. Tipikus
példa a Debug-perspektíva, amely csak a debugoláshoz szükséges
ablakokat jeleníti meg, hogy a fejlesztő azonnal láthassa a szükséges
információkat.
• Android esetében a DDMS-perspektívát szokás még használni, ahol
az emulátor vagy a mobilkészülék beállításai, jellemzői érhetők el.
Például: fájlrendszer, aktuális pozíció stb.
• Az alkalmazások futtatása és a kódkiegészítés a megszokott módon
működik, az emulátor első indításkor eléggé lassú.
A fentiekből látható az Eclipse fejlesztőkörnyezet számos előnye, amely
az évek során sokat fejlődött a fejlesztői közösség véleményei alapján. A fejlesztőkörnyezet rendkívül sok, jól használható billentyűkombinációt (hotkey)
támogat, ezek alkalmazását feltétlenül javasoljuk például a fejlesztői idő lecsökkentésére.
Néhány gyakran használt billentyűkombináció a következő:
• Ctrl + click: navigálás a kódban
• Ctrl + PageUP/PageDown: navigálás a megnyitott állományok között
• Ctrl + Bal/Jobb: ugrás a kód korábban használt szakaszára
• Ctrl + 1: Eclipse automatikus javaslat az adott helyen
• Ctrl + space: IntelliSense és „kódgenerálás”, ha egy felüldefiniálandó
metódus első pár betűjét ütjük le, majd Entert nyomunk
• Alt + Shift + R: átnevezés (mindenhol)
• Ctrl + Shift + T: típus keresése
• Ctrl + Shift + R: erőforrás keresése
• F3: deklaráció megnyitása metóduson, osztályon
• Ctrl + Alt + H: híváshierarchia megjelenítése
• Ctrl + Shift + O: importfix,
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• Ctrl + Shift + F: forrás formázása
• Ctrl + F6: forrásfájlok közti váltás
• Ctrl + Shift + G: használat listázása
• Alt + Shift + A, majd S: szöveges konstans kihelyezése a szöveges
értékeket tartalmazó Android strings.xml állományba
• Ctrl + Shift + L: gyorsbillentyű (hotkey) lista
Emellett az Eclipse használatakor javasoljuk az úgynevezett Save Actionök beállítását, ezekben megadhatjuk, hogy mi történjen egy adott forrásállomány elmentésekor (például automatikus importfix, formázás stb.).
Új Android-mobilalkalmazás létrehozásához válasszuk a „New -> Android
project” funkciót, amely alapértelmezetten egy HelloWorld alkalmazást generál a megfelelő állományokkal és könyvtárstruktúrával. A futtatás szokásos
módon a „Run” paranccsal történik, ennek hatására alapértelmezetten elindul az emulátor. Az emulátor használatához elsőként létre kell hoznunk egy
Android Virtual Device-t (AVD) az Android SDK- és AVD Manager-alkalmazásban. Létrehozáskor az a legfontosabb, hogy megadjuk az virtuális eszköz
nevét, az emulált SD-kártya méretét, valamint a célfelbontást. Ha USB-kábellel csatlakoztatunk egy androidos készüléket a számítógéphez, lehetőség van
az alkalmazás azonnali telefonos tesztelésére is, ha a telefon beállításaiban
engedélyezzük az „USB-hibakeresés” funkciót.
Az Eclipse plugin feltelepítése után egy úgynevezett Dalvik Debug Monitor
Server- (DDMS) perspektíva is elérhetővé válik, amely számos eszközt ad a
fejlesztők kezébe:
• debugeszköz az Eclipse alá,
• port forwarding,
• képernyőképmentés,
• szál-, heap- és egyéb memóriainformációk,
• LogCat nézet,
• processfelügyelet,
• mobilrádió-állapot,
• hívás és SMS kezelése,
• helymeghatározás,
• stb.
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1.15. ábra. DDMS-perspektíva
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