
 نصب و راه اندازی اندروید استودیو

 Android Studio معرفی محیط توسعه

ی یکپارچه( است  )محیط توسعه Integrated Development Environment یا IDE به نام خدا. اندروید استودیو یک

توسط گوگل برای توسعه و ساخت اپلیکیشن )نرم افزار / برنامه( های سیستم عامل  ۲۰۱۳که برای اولین بار در سال 

 .اندروید معرفی شد

به صورت اختصاصی و رایگان برای توسعه  JetBrains IntelliJ IDEA یهی محیط توسعاندروید استودیو بر پایه

 .شده است customize های اندرویدی سفارشی سازی یااپلیکیشن

 

 برنامه نویسی اندروید استودیو  محیط

تهیه   Eclipse که بر پایه ADT Bundle گوگل تا قبل از تمرکز بر روی محیط توسعه اندروید استودیو، از محیط توسعه

 یاندروید استودیو، گوگل پشتیبانی از محیط توسعه (stable) کرد. پس از انتشار نسخه پایدارشده بود پشتیبانی می

Eclipse ف کرده ورا متوق Android Studio را به عنوان جایگزین رسمی آن اعالم نمود. 

ی جدیدترین نسخه Dolphin 2021.3.1.17 اندروید استودیو در حال حاضر که مشغول تهیه این مبحث آموزشی هستم،

 .گرددها رفع شده و یا امکانات جدیدی اضافه می های جدیدتر عموما باگمنتشر شده است. در نسخه

تغییر کرده   (Version Numbering) اندروید استودیو، شیوه نامگذاری در انتشار نسخه های جدید ۴.۳بعد از نسخه  :هنکت

 IntelliJ که تیم اندروید، علت آن را همخوانی بیشتر نامگذاری بروزرسانی های اندروید استودیو با بروزرسانی های

IDEA رمت جدید، عنوان کرده است. اولین نسخه منتشر شده در فAndroid Studio Arctic Fox 2020.3.1  .نام دارد

 !را با تاریخ میالدی اشتباه نگیرید ۲۰۲۰٫۳٫۱عدد 



های اخیر اندروید استودیو نیز عالوه بر رفع ایرادات، تغییراتی صورت گرفته و امکانات جدیدی اضافه شده که به  در نسخه

 :کنممهمترین آنها اشاره می

ی مختلف ایجاد توان چند پنجرهبهبود یافته. برای مثال می Logcat کارایی Dolphin 2021.3.1.17 در نسخه •

 .جا شدها جابهها یا کوئریکرد و بین دیوایس

دهندگان قرار گرفته که  نمایش انیمیشن جدید در دسترس توسعهیک پیش Chipmunk 2021.2.1.15 در نسخه •

 .کندتر میرا ساده Jetpack Compose انیمیشن بر اساس ساخت

شود. توسط این پشتیبانی می Jetpack Compose به صورت پیش فرض از  Arctic Fox 2020.3.1در نسخه •

 .گرددانجام میابزار، طراحی رابط کاربری با سرعت باالتری 

با دیوایس فیزیکی یا مجازی نسبت به   Wear OS شدن اموالتور  (Pair) جفت Arctic Fox 2020.3.1 در نسخه •

 .قبل بهبود یافته و این فرایند سریع تر و بهینه تر انجام می گردد

های توسعه داده  تعبیه شده که فرایند تست و عیب یابی اپلیکیشن Google TV اموالتور Arctic Fox همچنین در •

 .بخشدرا بهبود می Android TV شده برای

در اختیار توسعه دهنده و  Responsive Activity Template هایی با نامقالب یا تمپلیت Arctic Fox در •

را برای   Responsive برنامه نویس اندروید قرار گرفته که فرایند ساخت رابط های کاربری واکنشگرا یا

موبایل، تبلت، ابزارهای پوشیدنی مانند ساعت هوشمند،  ) های مختلف صفحات نمایشدازههای با اندیوایس

 .(Automotive های ویژه اتوموبیل یاتلویزیون هوشمند و همچنین دیوایس

شد، درون  ای جداگانه اجرا میهای قبل که اموالتور یا شبیه ساز پیش فرض در پنجرهبر خالف نسخه  ۴٫۱در نسخه 

اندروید استودیو اجرا شده که نتیجه آن سرعت بیشتر توسعه دهنده در کار با شبیه ساز است. همچنین   محیط داخلی

 امکان اجرا و تست پروژه برای نمایشگرهای تا شدنی نیز در شبیه ساز فراهم شده 

.

 

 به محیط داخلی اندروید استودیو AVD انتقال شبیه ساز •

https://developer.android.com/jetpack/compose


قابلیت جدیدی در ابزار بررسی دیتابیس اضافه شده که به واسطه آن توسعه دهنده و برنامه نویس اندرویدی  •

پروژه اندرویدی درحال اجرا بوده تا تواند مقادیر متغیر را در حالی اصالح کند که اپلیکیشن یا به عبارتی می

 .واکنش آن را نسبت به تغییر مقادیر بررسی و مشاهده نماید

 )ویرایشگر حرکت( اضافه شده که طراحی انیمیشن به صورت بصری را در Motion Editor قابلیتی با عنوان •

MotionLayout طور مستقیم با ها الزم بود بهسازد. تا قبل از این برای طراحی انیمیشنممکن می XML   کار

 .کنیم

 

 

 

 (ویرایشگر حرکت) Motion Editor اضافه شدن قابلیت •

به عنوان مثال رفرش یا بروزرسانی آنی محتوا به   انجام شده است. Layout Inspector بهبودهای فراوانی در •

 .این قابلیت اضافه شده است

 



 

 

 Layout Inspector بود قابلیتبه •

های مختلف اندرویدی با اندازه متفاوت در صفحه نمایش یکی از  سازگاری رابط کاربری برنامه در دیوایس •

 Layout Validation قابلیتی با عنوان ۴های برنامه نویسان و توسعه دهندگان اندرویدی است. در نسخه چالش

 .دهدهای مختلف نمایش میرنامه در اندازهمعرفی شده که یک پیش نمایش از صفحات ب

 Java در کنار زبان Kotlin پشتیبانی از زبان •

 (Gradle) افزایش سرعت بیلد سیستم گریدل •

 Instant App پشتیبانی از ویژگی •

نسخه های گذشته   Android Monitor که جایگزین Android Profiler معرفی ابزار جدید مانیتورینگ با نام •

 .است

ی فوق برای شما نا آشنا و مبهم است. اما جای نگرانی نیست. در ادامه مباحث آموزشی و در ال زیاد مفاهیم ذکر شدهبه احتم

 .جایی که نیاز باشد توضیحات الزم ارائه خواهد شد

است و از  Bundle سال قبل از ویرایش این آموزش لحاظ شده، حذف نسخه ۴یعنی حدودا   ۳یک تغییر دیگر که از ورژن 

مانند قبل بطور خودکار و آفالین نصب   SDK شود. یعنی ابزاراندروید استودیو منتشر می IDE این تاریخ به بعد فقط نسخه

 .شود. بنابراین اگر در جایی با مطلبی در خصوص نسخه باندل برخورد کردید بدانید در حال حاضر کاربردی نداردنمی

های الزم برای توسعه نرم  API / ل ابزار / کتابخانه / کامپوننتشام Software Development Kit یا SDK :نکته

 .باشدافزار می 

را روی سیستم عامل  Java SE Development Kit (JDK) در گذشته قبل از نصب اندروید استودیو الزم بود :نکته

 JDK زامی به نصباضافه شده و ال IDE به OpenJDK اندروید استودیو، یک نسخه از ۲٫۲نصب کنیم اما از نسخه 

 .نیست. مگر آنکه توسعه دهنده به یک نسخه خاص از جاوا نیاز داشته باشد

در کنار یکدیگر و در قالب یک فایل نصبی بود که  Android SDK و IDE که در باال اشاره شد، ترکیب Bundle نسخه

 .انتشار آن متوقف شد



متوقف   ۴بیتی اندروید استودیو از نسخه  ۳۲روزرسانی نسخه وعده داده بود، انتشار ب ۲۰۱۹همانطور که گوگل در سال 

 .بیتی بروزرسانی خواهد شد  ۶۴شده و از این پس تنها نسخه 

بیتی عنوان کرده است که به ویژه این تفاوت در  ۶۴گوگل دلیل این تصمیم را تجربه بهتر توسعه دهندگان در نسخه 

بیتی   ۳۲فظه مشهود است. البته لینک آخرین نسخه از اندروید استودیو دسترسی اموالتور پیش فرض اندروید استودیو به حا

ماند اما بطور قطع و یقین استفاده از نسخه قدیمی ابزار توسعه منطقی نیست و باعث بروز مشکالتی  روی سایت ما باقی می

 .خواهد شد

های ویندوز، لینوکس و  عاملبرای سیستم  android.com وب سایت Developer دانلود اندروید استودیو در قسمت 

 :مکینتاش فراهم شده است

https://developer.android.com/studio 

 

 

 Android Studio دانلود

شود. با اینحال  در این صفحه سیستم عامل شما به صورت خودکار شناسایی شده و لینک دانلود متناسب با آن نمایش داده می

 :ها نیز دسترسی خواهید داشتبه سایر لینک Download options ی دیگری دارید، با کلیک رویاگر نیاز به دانلود نسخه

https://developer.android.com/studio


 

 

 اندروید  Developer همه نسخه های اندروید استودیو در سایت

نابراین برای دانلود اندروید  را بر روی کاربران ایرانی مسدود کرده ب Developer متاسفانه گوگل دسترسی به بخش 

های دیگر از جمله وب سایت ما )در انتهای همین صفحه( فایل را دارید و یا اینکه از وب سایت پیتغییر آی استودیو نیاز به

که در روش نصب آفالین استفاده خواهد شد نیز   SDK ، ابزارIDE لینک دانلوددانلود کنید. در صفحه ذکر شده عالوه بر 

 .قرار داده شده است

 Android Studio سخت افزار مورد نیاز برای نصب

رسد این است که چه سخت افزاری مورد نیاز معموال اولین سوالی که قبل از نصب هر نرم افزار سنگینی به ذهن ما می

 :باشدندی سرعت مواجه نشویم. سخت افزار مورد نیاز محیط توسعه اندروید استودیو به شرح زیر میاست تا حین کار با ک

CPU: حداقل Core i5 اما چنانچه Core i7 در دسترس باشد نتیجه بهتری خواهید گرفت. 

RAM:  شودتوصیه می  ۱۶یا  ۱۲گیگابایت اما   ۸حداقل. 

سرعت   HDD قرار داشته باشد نسبت به SSD اندروید استودیو روی در صورتی که سیستم عامل و :فضای ذخیره سازی

 بیشتری تجربه خواهید کرد

 .اهمیت زیادی برای اندروید استودیو ندارد :کارت گرافیک

 

 Android Studio نصب

به صورت   SDK ، ابزار موردنیازIDE جدید اندروید استودیو، فرایند نصب به اینصورت است که بعد از نصب در نسخه

شود. مزیت این شیوه در این است که با اتصال اندروید استودیو به سرورهای مخزن آنالین آنالین و خودکار دانلود می

شوند. اما باز هم مسئله محدودیت دسترسی برای کاربران ایرانی  دانلود و نصب می SDK گوگل، آخرین نسخه از ابزار

https://android-studio.ir/how-to-bypass-software-sanctions/
https://android-studio.ir/how-to-bypass-software-sanctions/
https://android-studio.ir/how-to-bypass-software-sanctions/


 :مشکل ساز خواهد بود. در اینجا دو راه حل پیش رو داریم

های ایران و  IP های اعمال شده بر رویجهت دور زدن محدودیت IP های تغییراستفاده از روش :نصب آنالین – ۱

، این  SDK سهولت در فرآیند راه اندازی محیط اندروید استودیو و دریافت ابزار به صورت خودکار و آنالین. به لحاظ

شود. اما در نظر داشته  بطور خودکار انجام می SDK روش زمان کمتری نیاز داشته و نصب تک تک ابزار موردنیاز در

هایی است که دریافت  گیگابایت مجموع فایل ۱پی شما باید از سرعت باالیی برخوردار باشد زیرا حدود باشید ابزار تغییر آی

 .شودمی

به صورت آفالین و دستی و   SDK به صورت غیر مستقیم و ساخت دایرکتوری SDK دانلود ابزار :نصب آفالین – ۲

 .به آن SDK سپس نصب اندروید استودیو و معرفی محل قرارگیری

دو روش ذکر شده هرکدام مزایای مختص خود را داشته اما با توجه حجم نسبتا زیاد ابزار و سرعت پایین اینترنت کاربران 

 .پیشنهاد من استفاده از روش دوم است (IP بخصوص در زمان استفاده از ابزار تغییر) داخل ایران

دقیقه از وقت شما را بیشتر بگیرد اما در عوض با ساختار و جزئیات ابزار موجود  ۱۰این شیوه ممکن است برای یکبار 

 .آشنا خواهید شد که برای هر توسعه دهنده اندرویدی یک ضرورت است SDK در

کنیم. سپس توضیحات مربوط به نصب آنالین را برای آن دسته از کاربرانی که مایل ا روش نصب آفالین را بررسی میابتد

 .هستند نیز ارائه خواهم داد SDK به نصب خودکار و آنالین

در یک  کنم متن کامل این مبحث و هر دو روش نصب آنالین و آفالین را مطالعه کنید. برخی نکات فقط توصیه می :نکته

 .امقسمت بیان شده و از تکرار آن اجتناب نموده

 قبل از شروع مراحل نصب، ارتباط رایانه خود را کامال با اینترنت قطع کنید در غیر اینصورت بعد از معرفی مسیر :تذکر

sdk به اندروید استودیو با پیغام بروزرسانی ابزارهای SDK مواجه خواهید شد. 

منتشر شده و نیاز به نصب  zip و در قالب یک فایل (Portable) بیتی به صورت پرتابل ۳۲ی خهاندروید استودیو نس :تذکر

 .کنید مراحل مربوط به نصب را نادیده بگیریدبیتی استفاده می ۳۲ی ندارد. بنابراین اگر شما از نسخه

 .و استفاده از آن صحیح نیستبیتی مدت زیادی است از جانب گوگل بروزرسانی نشده  ۳۲الزم است یاداوری کنم نسخه 

 :کنمام را اجرا می فایل نصبی اندروید استودیو که قبال دانلود کرده



 

 آغاز فرایند نصب اندروید استودیو 



 

 (شبیه ساز پیش فرض اندروید استودیو) AVD تعیین نصب یا عدم نصب

لی اندروید استودیو یا همان شبیه ساز داخ AVD در این مرحله دو گزینه برای نصب تعیین شده که مورد دوم مربوط به

 .است

 شبیه ساز اندرویدی )اموالتور داخلی اندروید استودیو( از AVD جایبه ۱۴۰۱تا اوایل   ۱۳۹۴از سال 

Genymotion کردم که دلیل آن، برتری جنی موشن از نظر سرعت باالی اجرا و حجم کم فایل هراستفاده می API بود. 

و اعمال محدودیت بر روی نسخه دسکتاپ این اموالتور از این پس ترجیح   های اخیر جنی موشناما با توجه به سیاست

را هم انتخاب   Android Virtual Device فرض اندروید استودیو استفاده کنم. بنابراین گزینهدهم از اموالتور پیشمی

 .کنم تا نصب شودمی



 

 

 Android Studio تعیین محل نصب

 .روماین مرحله مربوط به تعیین محل نصب اندروید استودیو است که بدون تغییر به مرحله بعد می



 



 



 



 

 

شود که امکان ایمپورت کردن اندروید استودیو اجرا می شود. ابتدا پیغامی ظاهر می Finish نصب به اتمام رسید. با زدن

ذارد. منظور تنظیمات اصلی اندروید استودیو است )مانند تم محیط توسعه گهای قبل را در اختیار میتنظیمات از نسخه

 .و…(. من قصد بازگردانی تنظیمات را ندارم

 

 بازیابی تنظیمات نسخه قبلی اندروید استودیو روی نسخه جدید



 

 

 لودینگ اندروید استودیو 

 Powered برد. هنگام لودینگ عبارتاندروید استودیو در حال لود شدن است و بسته به سخت افزار ، چند لحظه زمان می

by intelliJ Platform کنید. گوگل محیط توسعهرا مشاهده می (IDE) شرکت معتبر jetBrains  را برای اندروید استودیو

که محیط   IntelliJ IDEA ها و امکانات موردنیاز بهافه کردن پالگینانتخاب کرده و در واقع با انجام تغییرات و اض

 .ی جاواست، آنرا برای توسعه دهندگان اندروید آماده و منتشر کرده استتوسعه

کنم. آیکون اندروید استودیو به ای را یاداوری میقبل از اینکه به ادامه مبحث بپردازم در خصوص آیکون نرم افزار نکته

شود و اگر مایلید آیکون را روی دسکتاپ داشته باشید، در منوی استارت ویندوز در  روی دسکتاپ اضافه نمی طور خودکار

 Open file راست کلیک کرده، با انتخاب روی آن Android Studio یا با جستجوی نام Recently added قسمت

location ل کنیدشود. آیکون را کپی کرده و به دسکتاپ منتقای باز میپنجره: 



 

 

 روی دسکتاپ  Android Studio نمایش آیکون

یک فایل با  bin تودیو، داخل پوشهموفق نشدید، در محل نصب اندروید اس start چنانچه در یافتن این گزینه از طریق منوی

 create وجود دارد که فایل اجرایی اندروید استودیو است. روی آن راست کلیک کرده گزینه studio64.exe نام

shortcut را انتخاب کنید تا یک شورت کات از آن ایجاد شده سپس آن را به دسکتاپ منتقل نمائید. البته اضافه کردن به 

Taskbar هتوسط گزین Pin to taskbar هم راه حل دیگر برای دسترسی سریعتر است. 

شود. چنانچه مشاهده می SDK بعد از لود شدن اندروید استودیو اخطاری مبنی بر عدم دسترسی به اینترنت و دریافت لیست

 ار گزینهو برای ادامه ک اتصال اینترنت همچنان باید قطع باشد را بصورت آفالین انجام دهیم SDK بخواهیم نصب

Cancel کنیمرا انتخاب می. 

کنیم )و یا  را اجرا می IP و برنامه تغییر  اتصال را برقرار کرده اما در صورت تمایل به نصب آنالین ابزار، در این مرحله

ها(. پس از اطمینان از تغییر آی پی سیستم به آی پی غیر از ایران، روی  هر روش مناسب دیگر برای دور زدن محدودیت

 و پورت استفاده کنید روی IP خواهید از یک پروکسی شامل آدرسمی IP کنیم. اگر برای تغییرکلیک می Cancel ینهگز

Setup Proxy کلیک کنید. 

 



 

 

های موجود بر روی اندروید استودیو شما را در هنگام کار با  دهید برخی از داده خواهد که اجازهدر اینجا گوگل از شما می

های بعدی آن، به گوگل ارسال نماید. اینکه اجازه بدهیم یا نه به سلیقه هر فرد بستگی ها برای بهبود عملکرد نسخه پروژه

 .دارد



 

 

 خواهم محل قرار گیری پوشهکنم. دلیل انتخاب این گزینه این است که میرا انتخاب می Custom در مرحله بعد، گزینه

SDK را به محلی که خودم آن را ایجاد کرده و دسترسی به آن ساده تر است، تغییر دهم. 



 

 

 برای اعمال تنظیمات در نصب اندروید استودیو  Custom انتخاب حالت



 

 

 ای که قبال نصب شده JDK انتخاب محل

وجود دارد که نیازی به ایجاد تغییر در  JDK (Java Development Kit) در این پنجره امکان انتخاب و یا تغییر مسیر

 .کنیممیقرار گرفته استفاده  jre پیش فرض اندروید استودیو که در پوشه JDK این مرحله نبوده و از همان



 

 

 تخاب قالب روشن یا تاریک اندروید استودیو ان

پسندم زیرا در حین کار آسیب کمتری به چشم در این مرحله امکان انتخاب تم محیط برنامه وجود دارد. من تم تاریک را می

م تا  کنهای جدید از تم روشن استفاده میشود اما به دلیل درخواست تعدادی از کاربران وب سایت، در تهیه آموزشوارد می

 .جزئیات در تصاویر با وضوح باالتری دیده شود

بجز اتصال یا عدم اتصال اینترنت در مرحله دریافت اخطار عدم   SDK تا این مرحله، برای نصب آفالین یا آنالین ابزار

کنیم.  دسترسی به اینترنت، تفاوتی وجود نداشت. در ادامه آموزش هردو روش را بطور کامل و با بیان جزئیات بررسی می

 .و محتویات آن، هردو روش را مطالعه نمائید SDK کنم برای درک عمیق تر مفهومباز هم تاکید می

 SDK نصب آفالین 

کنیم الزم است بدون  هنگامی که اخطار عدم دسترسی به اینترنت دریافت می SDK در مرحله قبل گفتیم برای نصب آفالین

 .یک کرده و مراحل را ادامه دهیمکل Cancel برقراری اتصال اینترنت روی گزینه

را به برنامه بدهیم. به همین منظور فعال اندروید   SDK پس از انتخاب نوع تم محیط توسعه باید محل قرارگیری ابزار

سازم تا هنگام معرفی محل  را به همراه حداقل ابزار ضروری می  SDK استودیو را در همین مرحله رها کرده و ابتدا

 .مواجه نشوم SDK اندروید استودیو، با اخطار عدم شناساییدر  SDK قرارگیری

 .کنم. نام و درایو محل قرارگیری فولدر دلخواه استایجاد می C در درایو sdk یک فولدر با نام



 

 

 اندروید استودیو  SDK نصب آفالین

 SDK Tools نصب

را از حالت فشرده خارج   sdk-tools-windows-26.1.1.zip است. فایل Tools کنماضافه می sdk اولین ابزاری که به

 :کنممنتقل می sdk کرده و فولدر خروجی را به فولدر

 

 

 اندروید استودیو  SDK به Tools اضافه کردن ابزار

های را در درایوی که ویندوز نصب شده ایجاد کرده اید، فایل sdk توجه داشته باشید اگر سیستم عامل شما ویندوز است و

 .ر منتقل کنیدکرده سپس به مسیر مدنظ Extract ی دانلودها(فشرده را ابتدا در محل دیگری )مانند دسکتاپ یا پوشه

-sdk-tools-windows ی آن است. به عنوان مثال فایلعدد درج شده در انتهای نام فایل ابزار معرف نسخه :نکته

26.1.1.zip مربوط بهSDK Tools  شود. در وب سایت  های جدید منتشر میاست که به مرور زمان نسخه  ۲۶٫۱٫۱نسخه

 .گیردهای جدید در اختیار کاربران قرار میبروز شده و نسخهما نیز هر چند مدت یکبار لینک دانلود ابزار 



منظور از نصب ابزار، صرفا قرارگیری فولدر در مکان تعیین شده است و مانند نصب نرم افزارها نیاز به اجرای   :نکته

 .نیست Setup یک فایل

Platform Tools 

اضافه   sdk ارج کرده و فولدر خروجی را بهرا از حالت فشرده خ platform-tools_r33.0.2-windows.zip فایل

 :کنممی

 

 

 اندروید استودیو  SDK به Platform Tools اضافه کردن

Build Tools 

 :کنماضافه می  sdk به build-tools ابتدا یک فولدر با نام

 

 

 اندروید استودیو  SDK به Build Tools افه کردناض

را از حالت فشرده خارج کرده و فولدر خروجی را درون این فولدر قرار   build-tools_r33-windows.zip سپس فایل

 :دهممی



 

 

قرار گرفت   sdk مستقیما داخل فولدر Platform Tools و SDK Tools شاید این سوال در ذهن شما بوجود بیاید که چرا

 باید داخل یک فولدر فرعی اضافه شود؟  Build Tools اما

. به عنوان مثال توسعه استفاده کرد SDK توان دروندو مورد نخست، فقط یک نسخه از آن را می برخی از ابزار مانند

داشته و استفاده  SDK را در PlatformTools 29.0.2 و PlatformTools 31.0.3 یتواند همزمان دو نسخهدهنده نمی

 کند و هنگام نیاز به بروزرسانی آن الزم است ابتدا فولدر فعلی 

platform-tools از sdk به طور کامل حذف و سپس نسخه جدید جایگزین شود. 

نگهداری کرده و بنا به نیاز   sdk تواند چندین نسخه متفاوت از آن را دربرنامه نویس می Build Tools واردی ماننداما م

را در   BuildTools 27.0.3 و BuildTools 31 توانهای مختلف استفاده کند. یعنی میخود از هرکدام از آنها در پروژه

 .آنکه نیاز به حذف نسخه قبل باشدقرار داد بدون  build-tools کنار هم در فولدر

 چنانچه در هنگام ساخت یا اجرای پروژه با ارور :تذکر

 

Failed to install the following Android SDK packages as some licences have not been accepted. 

build-tools;30.0.2 Android SDK Build-Tools 30.0.2 

 .را نصب کنید Build Tools مواجه شدید، نسخه دیگری از

Platforms 

 :کنماضافه می sdk به platforms یک فولدر با نام



 

 

 اندروید استودیو  SDK پلتفرم ها در API اضافه کردن

-platform مختلف اضافه کرد. به عنوان مثال من API توان چندیننیز می platforms مانند مورد قبل، در فولدر

31_r01.zip و platform-30_r03.zip را از حالت فشرده خارج کرده و به فولدر platforms کنماضافه می: 

 

 API 31 مربوط به platform-31_r01.zip شود. به عنوان مثالمنتشر می API برای هر نسخه از اندروید یک

(Android 12) است. عدد r01 ی منتشر شده از اینمربوط به نسخه API است. گوگل معموال برای هر API   عمدتا تا(

معرفی شد بهتر   platform-31_r02 کند. بنابراین اگرقبل از معرفی نسخه بعدی اندروید( دو یا سه بروزرسانی منتشر می

حذف کرده و نسخه جدید را جایگزین کنید. توسعه دهنده بر حسب نیاز خود ممکن است   sdk است فولدر نسخه فعلی را از

 .گرددهای مختلفی استفاده کند. توضیحات بیشتر در مباحث آتی ارائه می  API از

کند و  شروع شده در ماهیت آن تفاوتی ایجاد نمی platform و تعدادی با android ها با API زاینکه نام فایل تعدادی ا :نکته

 .ها را بدون تغییر نام در اختیار شما بگذارمصرفا یک نامگذاری از طرف اندروید است که من ترجیح دادم فایل

ی منتشر  تا اپلیکیشن شما با جدیدترین نسخهموجود را دارید  API بجز در موارد خاص، شما تنها نیاز به نصب آخرین :نکته

 .شده از سیستم عامل اندروید سازگاری داشته باشد

شود که قرار است در آینده منتشر  که مربوط به نسخه آزمایشی اندرویدی می API یک Preview البته نسخه پیش نمایش یا

 .اضافه شود SDK اقبل آن نیز بهم (Stable) پایدار API شود، از این قاعده مستثنی بوده و الزم است

 منتشر شود الزم است Preview در حالت (API 32) ۱۳نسخه بعدی اندروید یعنی اندروید  API برای مثال در زمانی که

API پایدار قبل از آن یعنی API 31 نیز اضافه شود. یا اینکه بطور کل از نصب API های آزمایشی صرف نظر کنیم. 

Extras 



 :گیرندقرار می extras اضافه کنیم که هردو درون فولدر SDK را باید به دو ابزار دیگر

 

 

 :کنمایجاد می google یک فولدر دیگر با نام extras داخل

 

 

 :کنمرا به این فولدر منتقل می google_play_services_49.zip و usb_driver_r12-windows.zip سپس ابزارهای

 

 



بود در  support هایکه مربوط به کتابخانه Google repository و Android support repository ابزارهای :نکته

  .اندحذف شده SDK از لیست ابزار support بجای androidX و بعد از جایگزین شدن ۴نسخه 

با حداقل ابزار ضروری را آماده و تکمیل کنیم. بعدا در هر زمان که الزم بود  SDK خب! تا اینجای کار موفق شدیم یک

اضافه یا حذف یا بروزرسانی کنم، چه بصورت آفالین و مانند مراحل باال چه بصورت آنالین و از  SDK ابزاری را به

 .خواهد بود اندروید استودیو، امکانپذیر SDK Manager طریق

را به صورت کامل شده و در قالب یک فایل فشرده برای دانلود روی سایت قرار  sdk پرسید چرا این فولدراحتماال می

 ندادم؟ 

، آشنایی شما با محتوای آن بود تا در مدیریت آفالین ابزارها SDK کنم هدفم از ساخت مرحله به مرحلهدر پاسخ تاکید می

 .بروزرسانی( تسلط کافی داشته باشید)اضافه و حذف ابزار یا 

کامل شده را به  sdk چنانچه قصد داشتید روی یک رایانه دیگر هم از اندروید استودیو استفاده کنید، کافیست همین فولدر

سیستم دیگر منتقل کرده و اندروید استودیو را نصب کنید و نیازی نیست مراحل باال را تک به تک انجام دهید. یا اگر در 

شما   SDK نده قصد تعویض سیستم عامل خود را داشتید، در سیستم عامل جدید فقط باید اندروید استودیو را نصب کنید وآی

 .از قبل آماده شده

 .کنمکلیک می next گردم و در مرحله انتخاب تم، روی گزینهبه اندروید استودیو برمی

 

 

 ساخته شده به شیوه آفالین SDK تعیین محل



به درستی   SDK کنم. اگررا ساختم انتخاب می SDK مسیری که Android SDK Location در این مرحله و در قسمت

شناسایی شده   Android SDK شود با این مضمون کهنصب شده و مسیر هم به درستی معرفی شده باشد پیغامی دریافت می

 .امهای( نصب نشده یا تاریخ گذشته دانلود خواهند شد که البته قبال اتصال به اینترنت را قطع کردهو فقط ابزار )کامپوننت

 

 

 بازبینی تنظیمات نهایی در نصب اندروید استودیو 



 

 

 اندروید استودیو  SDK پیغام بروز بودن ابزار

کامل بود و توسط اندروید استودیو تایید شد. فقط به خالی بودن دایرکتوری اموالتور )شبیه ساز( پیش   SDK ابزار درون

 .وجود ندارد HAXM و Emulator فرض اشاره شده که قبال گفتیم امکان نصب آفالین

 SDK نصب آنالین 

به صورت آفالین و دستی نصب شد، تمامی ابزار بصورت خودکار و آنالین از  SDK قسمت قبل که در این روش برخالف

شود، اتصال اینترنت را نمایش داده می SDK شود. بعد از اتمام نصب که پیغام عدم دسترسی به لیستمخزن دریافت می

های نرم عبور از تحریم مایی نیاز دارید مطلبدهم. اگر به راهنرا به کشوری غیر از ایران تغییر می  IPبرقرار کرده و

 .را مطالعه کنید افزاری

ال را انتخاب کنید اما در صورتی که قب Setup Proxy چنانچه بخواهید پروکسی روی اندروید استودیو فعال کنید گزینه

 .کلیک کرده تا ادامه مراحل طی شود Cancel پی سیستم توسط یک برنامه یا کانکشن تغییر کرده کافیست رویآی

 گزینه Custom بجای حالت Install Type توان در مرحلهدر صورت تمایل به نصب به شیوه آنالین، می :نکته

Standard را انتخاب کرد تا مراحل اضافی (انتخاب محل JDK و SDK)   حذف شود. با اینحال با توجه به اینکه مسیر

را   Custom مسیری طوالنی بوده و دسترسی به آن زمان بر می باشد، ترجیحا باز هم گزینه SDK پیش فرض قرار گیری

https://android-studio.ir/how-to-bypass-software-sanctions
https://android-studio.ir/how-to-bypass-software-sanctions


 .انتخاب کنید و یک پوشه خالی در مسیر اصلی درایو ویندوز ساخته، به اندروید استودیو معرفی کنید

 .یا هر چیز دیگری تعیین کرد sdk توانن، نام پوشه خالی را می مانند روش نصب آفالی

اند تیکت خورده و حجم  های مورد نیاز که درون باکس سمت چپ لیست شدهکنید با برقراری اتصال اینترنت، آیتممشاهده می

 .دانلود هرکدام در مقابل آن ذکر شده است

در درایو ویندوز   sdk دهم. بنابراین یک پوشه خالی با نامغییر میرا ت SDK طبق نکته فوق، در اینجا هم محل قرار گیری

 :کنمایجاد کرده و آن را به اندروید استودیو معرفی می

 

 

 به شیوه آنالین SDK ل نصبتعیین مح

ای  RAM کند، تنظیمات مربوط به تعیین میزانپشتیبانی می HAXM در مرحله بعد، با توجه به اینکه سیستم من از قابلیت

 .که مایل هستم به شبیه ساز داخلی اندروید استودیو اختصاص داده شود نمایش داده شده است

شود درحالی که در صورت نصب آفالین، الزم است فرض نصب میشدر حالت نصب آنالین به صورت پی HAXM ابزار

 .و به صورت آنالین نصب شود SDK Manager این ابزار بعدا از طریق



 

 

 HAXM برای RAM تعیین میزان



 

 

 اندروید استودیو  SDK بازبینی جزئیات نصب آنالین

  ۶۰۰ها چیزی در حدود در آخرین پنجره، جزئیات مربوط به ابزاری که باید دانلود شود نمایش داده شده است. مجموع فایل

عملیات دانلود ابزار آغاز شده و تمام مراحلی که در قسمت قبل یعنی نصب   Finish لیک روی دکمهمگابایت است. با ک

در اینجا به طور خودکار انجام خواهد   (sdk دانلود و جایگزاری پوشه ابزارها در پوشه) آفالین به صورت دستی انجام دادیم

 .شد



 

 

 اندروید استودیو  SDK هایشروع دانلود کامپوننت

اندروید استودیو نمایش داده   Welcome یبه روش آفالین یا آنالین به درستی انجام شود، پنجره SDK چنانچه ساخت

 .محیط توسعه اندروید استودیو با موفقیت به پایان رسیده استخواهد شد. این یعنی نصب و راه اندازی 

 



 

 پنجره اصلی اندروید استودیو 

دهد این مساله نشان می SDK پس از نصب آفالین یا آنالین No Android SDK found در صورت مواجه شدن با پیغام

یک یا چند ابزار نصب نشده است. البته این پیغام پس از اولین اتصال اندروید استودیو به مخزن آنالین و بررسی خودکار  

 .شودابزارهای نصب شده نمایش داده می

 

 

 No Android SDK found پیغام

کلیک   Cancel توانید این خطا را نادیده گرفته و روی گزینهاید میرا نصب کرده SDK اگر مطمئنید که ابزار ضروری

 .را انتخاب کنید تا اطالع دقیقی از نواقص احتمالی داشته باشید Next کنید اما بهتر است گزینه



 



 

 

 برای نصب انتخاب شده. از آنجایی که من Android Emulator و SDK Patch Applier در تصویر باال دو ابزار

SDK را به صورت آفالین نصب کرده بودم این دو مورد از مخزن آنالین دریافت نشده است. 

شود امکان نصب آفالین آن وجود نداشته و  محسوب می SDK که یک وصله بروزرسانی SDK Patch البته موردی مانند

 .ا به صورت آنالین دریافت کرددر هر صورت باید آنر

حجم بسیار کمی دارد و فرایند  SDK Patch شود. ابزارعملیات دانلود این دو ابزار آغاز می  Finish با انتخاب گزینه

 .برددانلود آن تنها چند ثانیه زمان می

بیه ساز دیگری غیر از  شود چنانچه قصد استفاده از شانجام می SDK Patch بعد از Emulator از آنجایی که دانلود

مگابایتی را ندارید کافیست به  ۳۰۰اموالتور اندروید استودرو را دارید یا به هر دلیلی فعال تصمیمی برای دانلود این ابزار  

فرایند  Android Emulator و آغاز دانلود SDK Patch وضعیت دانلود ابزارها دقت کنید و بالفاصله بعد از اتمام دانلود

 .نیدرا متوقف ک

 SDK Manager کار با

بررسی کردیم. در ادامه الزم   Android Studio را بعد از نصب SDK های آفالین و آنالین ساختدر قسمت قبل روش

 .نیز آشنا شویم SDK Manager است با مدیریت ابزار در



 

 SDK Manager باز کردن

های قبلی از اندروید استودیو یا اکلیپس و… در اختیار  در این صفحه چند گزینه شامل ساخت پروژه جدید، ایمپورت پروژه

را مجدد   (IP ابزار تغییریا ) کنم. البته ابتدا اتصال به اینترنترا باز می SDK Manager .داریم. فعال با اینها کاری نداریم

 .کنم تا تفاوت نحوه نمایش ابزار در هردو حالت قطع یا وصل بودن اتصال به مخزن را نشان دهمقطع می

در محیط اصلی اندروید استودیو )محیط پروژه( نیز در دسترس است اما در این آموزش قصد   SDK Manager البته

 Android SDK ی خوش آمدگویی به قسمت مدیریتو از همین پنجرهساخت پروژه و ورود به محیط پروژه را ندارم 

 .روممی



 

 

 SDK حه مدیریت ابزارصف

 .ام اینجا لیست شده استقرار داده  sdk داخل دایرکتوری SDK کنید ابزاری که در روش نصب آفالینمشاهده می

platform (API) ها در تب SDK Platforms و سایر ابزار در تب SDK Tools گیردقرار می. 

قرار دادم که در این   platforms نمایش( را در فولدر نسخه پیش ۱۲)اندروید  API S و( ۱۱)اندروید  API 30 من قبال

-platform در ۰۳مانند عدد ) .است همان شماره نسخه Revesion لیست به همراه جزئیات نمایش داده شده است. ستون

30_r03.zip) 

ر موارد شود که عموما برای ما کاربردی ندارد )مگر د، ابزار دیگری هم منتشر میPlatform بجز API برای هر

شود که از مخزن آنالین دریافت و نمایش داده می Show Package Details خاص(. لیست این ابزار با انتخاب گزینه

 .نمایش داده خواهد شد platform چون در حال حاضر اتصال برقرار نیست باز هم فقط



 

 

 SDK نمایش جزئیات ابزار

 .نشان داده شده API به عنوان یک زیرمجموعه از هر Platformکنید با فعال شدن این گزینه، مالحظه می

 .کندمی های منسوخ شده و قدیمی را از لیست حذف API ها وکامپوننت Hide Obsolete Packages گزینه

 :کندهم به همین صورت ابزار نصب شده را لیست می SDK Tools تب



 

 

SDK Tools 

 Build از ۳۱٫۰٫۰ی . به عنوان مثال نسخهشودجزئیات بیشتری نمایش داده می Show Package Details با انتخاب

Tools  های دیگری نیز بهتوان نسخهدهد میبه صورت زیر مجموعه قرار گرفته که نشان می Build Tools   .اضافه کرد

و سایر ابزار نیاز داریم، مگر در موارد خاص. برای مثال  Build Tools البته در حالت عادی ما تنها به یک نسخه از

 ای کار کنیم که قبال توسط شخص یا تیم دیگری توسعه داده شده و فقط با یک نسخه خاص ازت روی پروژهممکن اس

BuildTools سازگار باشد. 

ندارد بنابراین در صورتی که تغییراتی را به صورت   (Refresh) ی بروزرسانی لیستگزینه SDK Manager :تذکر

 .بسته و مجدد باز شود SDK Manager یرهکنید الزم است پنجاعمال می  SDK آفالین روی

 تواند درسایر ابزار دارای زیر مجموعه نیستند که قبال اشاره کردم از این ابزار فقط یک نسخه می Build Tools بجز

SDK بایست فولدر مربوط به ورژن موجود ابتدا کامل موجود باشد و در صورت نیاز به تغییر نسخه در روش آفالین، می

 .سپس ورژن جدید جایگزین شودحذف و 

 SDK اندروید استودیو از لیست ابزار ۴با انتشار نسخه  Google Repository و Support Repository ابزار :تذکر

 .حذف شده است

می   SDK Manager کنم. الزم به یاداوری است که قبل از باز کردن مجدد حاال اتصال رایانه به اینترنت را برقرار می

 .ایران را تغییر دهم تا اندروید استودیو بتواند اطالعات را از مخزن آنالین فراخوانی کند IP بایست



 

 

 بعد از برقراری اتصال به مخزن  SDK ها در API Platform نمایش جزئیات



 

 

 بعد از برقراری اتصال به مخزن  SDK در Tools ایش جزئیاتنم

شود. ایم نیز در لیست نشان داده می، سایر ابزاری که قبال نصب نکردهIP کنید بعد از اتصال به اینترنت و تغییرمالحظه می

ی ین نسخهآخر SDK Platformخود داشته باشید،  SDK Platforms در حالت عادی تنها چیزی که شما باید در تب

 .دانید به آن نیاز داریداندروید است. مابقی موارد را فقط در صورتی نصب کنید که می

هم ابزار دیگری غیر از مواردی که نصب کردیم وجود دارد که فعال به آنها نیازی نداریم. چنانچه  SDK Tools در تب

 .کنیدکنجکاو هستید کاربرد آنها را بدانید نام هرکدام را در وب جستجو 

که برای افزایش سرعت شبیه ساز  Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer) در تصویر باال ابزار

 .به صورت آفالین نصب شده SDK شود زیرا اینرود به صورت نصب نشده نشان داده میاندروید استودیو بکار می

 توضیحات تکمیلی

SDK Platform: گوگل برای هر نسخه (API)  از اندروید ابزار مربوط به آن را نیز در اختیار توسعه دهنده قرار

 .شودمی Google APIs ها و SDK Platform ،Sources ،System image دهد که شاملمی

SDK Platform شود. الزم است توسعه دهنده  کدهای موردنیاز برای کامپایل کردن پروژه و ساخت اپلیکیشن را شامل می

سازد با آخرین نسخه اندروید موجود در بازار سازگاری داشته  را نصب داشته باشد تا اپلیکیشنی که می API همواره آخرین

 .باشد



است. حاال اگر   ۳۰منتشر شده اندروید نسخه  API دهم: در زمان تهیه این آموزش، آخرینبا یک مثال ساده توضیح می

 هایکامپایل شده و ممکن است با نسخه API 26 شن رویباشد، اپلیکی ۲۶ی من نسخه SDK موجود در API آخرین

 APIهای جدید اندروید، جدیدتر اندروید در مواردی خاص، ناسازگاری داشته باشد. پس الزم است همزمان با معرفی نسخه

زار، چندین ماه  های آن به بامربوط به آن را دریافت و نصب کنیم. البته از زمان معرفی نسخه جدید اندروید تا ورود دیوایس

های رده باال عموما بعد از یک بازه زمانی حدودا دو ماهه آپدیت های سازنده برای دیوایسفاصله وجود دارد اما شرکت

 .دهندارائه می 

بوده و الزامی در نصب آن نیست )مگر مواردی که مایل باشید از  API هایاست که شامل سورس Sources مورد بعدی

 .د(ها کمک بگیریسورس

 ها برای اجرای شبیه ساز داخلی اندروید استودیو یا همانشود. از سیستم ایمیجها می System image گزینه بعد مربوط به

AVD های حقیقی مانند گوشی و  شود. شبیه سازها توسعه دهندگان را از تست اپ خود روی دیوایسروی رایانه استفاده می

تست و خطایابی پروژه خود را دارید و سعی دارید اپلیکیشن خود را روی تعداد   کنند. فرض کنید قصدنیاز میتبلت بی

های مختلف اندروید تست کنید تا مطمئن شوید اکثر کاربران در استفاده از اپلیکیشن شما با هیچ  زیادی دیوایس و نسخه

گوشی  ۷بایست حداقل کنید می تست ۱۱تا  ۵شوند. اگر بخواهید اپ خود را روی اندرویدهای مشکل و باگی روبرو نمی

دیوایس! پس   ۱۴شود موبایل با سیستم عامل اندروید در اختیار داشته باشید! اگر به این لیست، تبلت را هم اضافه کنیم می

به   Emulator های حقیقی تست و خطایابی کنیم. اینجا شبیه ساز یاعمال غیر ممکن است بتوانیم اپ را روی تمامی دیوایس

 AVD های مختلف برای اندروید منتشر شده است. گوگل همآید. شبیه سازهای متعددی توسط شرکتمیکمک ما  

(Android Virtual Device  به معنی دیوایس مجازی اندروید)  را به صورت پیش فرض و رایگان درون اندروید

 .کندنیاز میبی Genymotion سازهای ثانویه ماننددهندگان را از شبیه استودیو تعبیه کرده که توسعه

اندروید استودیو است و   AVD فقط مربوط به شبیه ساز SDK Platforms های موجود در لیست System Image :نکته

 .ها نیستکنید نیازی به نصب این سیستم ایمیجاگر از شبیه سازهای دیگری مانند جنی موشن استفاده می

 API های هر System image را دارید ممکن است لیست (AVD) ستودیواگر قصد استفاده از شبیه ساز اندروید ا :نکته

 :سیستم ایمیج را شامل شده ۱۰تعداد  Android Pie شما را سردرگم کند. به عنوان مثال

 

 

 

System image های API های اندروید برای اجرای شبیه ساز AVD  

 ، مورد دوم مربوط به(Automotive) های ویژه اتوموبیلها دقت کنید. مورد اول مربوط به دیوایسبه نامگذاری

Android TV تلویزیون هوشمند اندرویدی( و مورد سوم و چهارم( Android Wear دنی( هستند. پس واضح )ابزار پوشی



 .های هوشمند داشته باشیمهای هوشمند یا ساعتاست ما با اینها کاری نداریم مگر آنکه قصد توسعه اپلیکیشن برای تلویزیون

بیتی   ۶۴مشخص شده که گزینه  Atom_64 و دومی Atom های معمولی هستند. اولی با نامدو مورد بعدی سیستم ایمیج

 .بیتی توسعه داده شده است ۶۴شود که اپلیکیشن بر پایه معماری می صرفا در مواردی استفاده

دهد دیوایس مجازی که با این سیستم ایمیج اجرا شود شده که نشان می Google APIs مورد بعدی در ابتدای نام آن اشاره به

دی که برنامه نویس و  هستند و در موار Google Play های گوگل نیز خواهد بود. دو مورد بعدی نیز شامل API شامل

 .ها مناسب استتوسعه دهنده اندروید به این آیتم نیاز داشته باشد استفاده از این گزینه

 از Intel هایی است که بجای پردازندهمشخص شده برای اجرای شبیه ساز روی سیستم ARM آخرین مورد که با نام

AMD کننداستفاده می. 

 R ،Q زنده رایانه شما برند اینتل است و قصد دارید اپلیکیشن خود را در اندرویدهایبه طور خالصه و برای مثال اگر پردا

 را برای Google APIs Intel x86 System imageتوانید تست و عیب یابی کنید می AVD روی شبیه ساز Pie و

API  دریافت کنید  ۲۸و  ۲۹، ۳۰های. 

 بلکه در حین ساخت دیوایس مجازی در SDK Manager در ها را نه System image دهم دانلودالبته من ترجیح می

AVD شبیه ساز اندروید انجام دهم که در مبحث (AVD) به طور مفصل به آن پرداخته شده است. 

گیرد. با اینحال اگر مایل به نصب  به دلیل ضروری نبودن آن، روی وب سایت ما قرار نمی Sources لینک دانلود ابزار

ها )یا روشی که در ادامه برای پیدا کردن لینک دانلود تید، بعد از دانلود فایل مربوطه از سایر وب سایتآفالین این مورد هس

 .قرار دهید SDK کنم(، خروجی فایل فشرده را در مسیر مربوطه درابزار معرفی می

را داخل آن   Source بهایجاد کرده و پوشه خروجی فایل فشرده مربوط  sdk در sources برای این کار یک پوشه با نام

 .قرار دهید

SDK Tools: ی اندرویدیشامل ابزار ضروری برای ساخت پروژه. 

Build-Tools: شودهمانطور که از نامش پیداست برای بیلد شدن پروژه استفاده می. 

Platform-Tools: ای از ابزار مختلف مورد نیازشامل مجموعه Platform ها. 

Google play services: شودهای اندرویدی توسط این ابزار شناسایی میزار گوگل پلی سرویس مورد نیاز برنامهاب. 

Google usb driver: های واقعی مانند موبایل و تبلت، الزم است  های اندروید استودیو روی دیوایسبرای تست پروژه

 .دیوایس پس از اتصال توسط کابل به سیستم، برای اندروید استودیو شناسایی شود

ها بدون نیاز به نصب درایور قابل شناسایی هستند اما چنانچه دیوایس شما پس از اتصال در اندروید استودیو اکثر دیوایس

شناسایی نشد این ابزار را نصب کرده و مجدد امتحان کنید. چنانچه باز هم موفقیت آمیز نبود الزم است درایور دیوایس 

 .دریافت کرده و روی سیستم عامل خود نصب کنید مربوطه را از وب سایت شرکت سازنده آن

آشنا شدیم. نصب آنالین ابزار  SDK Manager گردم. تا اینجا با نصب آفالین ابزار در محیطبرمی SDK Manager به

 :را آنالین نصب کنم SDK Platform 28 خواهمشود. برای مثال میساده است و همه مراحل به طور خودکار انجام می



 

 

 SDK Manager در SDK نصب آنالین ابزار

 .کنمکلیک می Apply شود. روی گزینهبا انتخاب گزینه مدنظر، عالمت دانلود در سمت چپ ظاهر می

 

 



 .کندقبل از دانلود، فضای الزم برای نصب ابزار مورد نظر را اعالم می

 



 

 

لود است. بعد از اتمام دانلود، عملیات نصب آغاز و در الگ در حال دان platform-28_r06.zip کنید فایلمالحظه می

 :نیز مشخص شده است API نمایش داده شده. همچنین محل نصب این



 

 

شود. اگر به هر دلیلی دریافت و نصب  به تصویر فوق دقت کنید. در حین دریافت فایل، لینک مستقیم آن نمایش داده می :نکته

ختم   zip. های دیگر نبودید، کافیست لینک فایل که به پسوندخودکار با موفقیت انجام نشد و یا مایل به دانلود ابزار از وبسایت

 .پی غیر از ایران( و به شیوه آفالین نصب کنیدشده را کپی و به صورت عادی دانلود کرده )البته با آی

دهید توجه داشته باشید باید مربوط به نصب  البته اگر این مراحل را به قصد دریافت لینک فایل جهت استفاده آفالین انجام می

کنیم فایل دانلودی فقط شامل بخشی از آن  بروزرسانی می SDK Manager باشد نه بروزرسانی. هنگامی که ابزار را در

حذف کرده، سپس اقدام  SDK بایست در نسخه موجود جایگزین شود. بنابراین ابتدا باید ابزار مدنظر را ازابزار است که می

 .به نصب نسخه جدید کنیم تا لینک نسخه کامل را نمایش دهد

 

 

API مدنظر با موفقیت دانلود شد و در قسمت Status عبارت installed دهد. یعنی این ابزار نصب شده. را نشان می

 .ها قرار گرفتAPI در کنار سایر API 28 کنید فولدرهمانطور که در تصویر فوق مشاهده می



ای که قبال نصب شده را بردارید. عالمت ضربدر در کافیست تیک گزینه SDK Manager جهت حذف ابزار از طریق

حذف   SDK واهد شد. یا اینکه پوشه ابزار مربوطه را از رویکردن، حذف خ Apply شود که باسمت چپ نمایش داده می

 .نمائید

 .موفق و پیروز باشید

 

 


