
 Activity زیکوئ :Android Studio و Android بر یمقدمه ا

 

: viewکیبتوان  نکهیا یبرا view که در یا xml میکرده ا فیتعر ( کیمثال TextView) را در activity و متن آن را  میکن دایمربوطه پ

 ست شده باشد؟ دیحتما با view مربوط به آن یها attribute از کیکدام  میده رییتغ

Orientation                  id                                  text                                gravity 

2- MainActivity: 

 شود؟ یاز کدام تابع شروع م MainActivity برنامه در یاجرا

 swap تابع        onCreate تابع                        findViewById تابع                             sort تابع

3- setContentView : 

 تابع setContentView یبرا یچه نقش Activity دارد؟ 

 تعداد TextView یها activity 

 به activity چه دیگو یم layout خود بسازد یبرا دیرا با یا 

4-onCreate 

 افتد؟ یم یچه اتفاق میرا صدا نکن setContentView تابع MainActivity در onCreate در اگر

 شود یبسته م عایسر شنیکیاپل

 کند یم crash شنیکیاپل

 شوند یداده م شینما اهیو س دیها به صورت سف view رنگ

 شود یداده نم شینما یا view چیه

5-xml: 

از کدام تابع  میاز همان نوع نسبت ده object کیو به  میکن دایپ activity را در میکرده ا فیتعر xml لیکه در فا view کی نکهیا یبرا

 م؟یکن یاستفاده م

onCreate                        findViewById                    setContentView 

 :قطعه کد -6

 :دیرینظر بگ را در ریکد ز قطعه

activity_main.xml 

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

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

                                     ماره دانشجویی:     ش                                                                                                           نام و نام خانودگی :                    



    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical"> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/my_text" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Hello World!" /> 

</LinearLayout> 

 

MainActivity.java 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

    TextView myText; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        myText = (TextView) findViewById(R.id.text_view); 

    } 

 

  

 .پاس داده شده است یمقدار نادرست setContentView تابع به

 گذاشته شود textView دیشده با فیکه تعر یا TextView اسم

 .پاس داده شده است یمقدار نادرست findViewById تابع به

 .شود فیتعر onCreate داخل تابع دیحتما با myText آبجکت

7-button: 

 م؟یکن یفراخوان دیرا با Button کرده است کدام تابع مربوط به کالس کیکل button کی یکاربر رو میمتوجه شو نکهیا یبرا

setOnClickListener 

setText 



setVisibility 

setEnabled 

 :تابع-8

 دهد؟ یم رییرا تغ button کی یتابع متن رو کدام

setOnClickListener                        setText                     setVisibility                    setEnabled 

 2تابع  :9

 کند؟ بیرا غ button کیتواند  یتابع م کدام -9

setOnClickListener                            setText                   setVisibility               setEnabled 

 دکمه یرو کیکل -10

 فتد؟ین یدکمه اتفاق خاص یرو کیبا کل گریتا بعد از آن د میتابع را صدا کن کدام

setOnClickListener                            setText                  setVisibility              setEnabled 

 :2قطعه کد  -11

 :دیریرا در نظر بگ ریکد ز قطعه

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.text_view); 

                functionOne(); 

    } 

        private void functionOne() { 

        textView.setText("one"); 

    } 

} 

 شود یمواجه م compile error با برنامه

 کند یم دایپ رییتغ "one" به textView یرو تکست


