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برمجة عرض صفحة ويب داخل تطبيق اندرويد
بسم ا الرحمن الرحيم
..  عرض صفحة ويب داخل التطبيق/تدوينة اليوم هي كيفية برمجة تطبيق اندرويد بداخله يتم فتح
.وكذلك سوف أبين لكم كيفية فتح الصفحة داخل المتصفح
. ولكن كثير منكم يحتاجه, سهل5 جدا5 الدرس جدا5طبعا
 لنك بالتأكيد تخطيت مرحلة مبتدأ لذلك,و لكثرة المشاريع التي سوف أعرضها لكم لن أطيل الشرح
^^  وانت تجربه وتكتب لنا رأيك.. سوف أعرض الكود واشرح عليه بعض النقاط
 وذلك بفتح ملف,في البداية يجب عليك اضافة صلحية اتصال التطبيق بالنترنت
:  ووضع فيهAndroidManifest.xml
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

 تستطيع استخدام, MainActivity.java أما بالنسبة للكتفتي الذي سوف نطبق عليه فهو الرئيسية
.  ولكن انا أطبق الدرس على أنه صفحة ويب فقط.. اي اكتفتي تريد
 بالنسبة لي.WebView قبل ان تذهب للجزء البرمجي نحتاج فقط اداة واحدة في الليوت وهي عنصر
activity_main.xml وضعت هذا العنصر في
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<WebView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:id="@+id/webView" />

. وكما إنه متمدد بكامل الشاشةID = webView  ويحملWebView تم إدراج عنصر من نوع
: MainActivity.java الن نذهب إلى
package com.andrody.first_app;
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.os.Bundle;
android.view.Window;
android.webkit.WebChromeClient;
android.webkit.WebView;
android.webkit.WebViewClient;

public class MainActivity extends Activity{
// يوzzzيب فzقط وzاحد فzzzئن وzzzا كاzzzzzzلمتغيرات ولدينzzzzzzzيف اzzzتعر
WebView webview;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
// لمعالجةzzzzzzيط اzاد شرzzzzاعد
requestWindowFeature(Window.FEATURE_PROGRESS);
// يوzzzيب فzلعنصر وzzzzzيه اzzلذي فzzzالليوت اzzzzzzكتفتي بzzzz الzهzبط هذzzر
setContentView(R.layout.activity_main);
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لرابطzzzzzzا

/**
* لمتصفحzzzzلويب في اzzzzيل صفحة اzيد تشغzzzzنت ترzا كzzzzا إذzz هن..
* يدzzz تحد+ يوzzzيب فzzzلمتغير لوzzzzzzيف اzzz تعر.. ينzلى سطرzzقط اzاد فzzzzz الكوzهzلى كل هذzzاج إzzzzل تحتzف

* تصفحzلويب من مzzzzتح صفحة اzzيد فzzzzنت ترzا كzzzzلباقي إذzzzzzامسح اzzا وzzzلسفل حررهzلسطرين في اzzz اzهzهذ
لتطبيقzzzzzاسطة اzzzلجوال بوzzzzzا
*/
//WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webView);
//webView.loadUrl("http://www.andrody.com/");
// لمتغيرzzzzzzتعريف اzzzzبط وzz رwebview لي ديzاسطة اzzzبو
webview = (WebView) findViewById(R.id.webView);
// لويبzzzzبت في صفحة اzzا سكريzzzzين جافzzzتمك
webview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
// لصفحةzzzتصغير في اzzzzالتكبير وzzzzzzzzلسماح بzzzا
webview.getSettings().setBuiltInZoomControls(true);
// لجوالzzzzzتناسب شاشة اzzzzلويب لzzzzير صفحة اzzzتصغ
webview.getSettings().setLoadWithOverviewMode(true);
webview.getSettings().setUseWideViewPort(true);
// السفلzzالتطبيق بzzzzzzتحها بzzzيد فzzzzلتي ترzzzلصفحة اzzzابط اzzzzكتب رzz ا.. لمطلوبةzzzzzzلويب اzzzzتح صفحة اzzف
webview.loadUrl("http://www.andrody.com/");
// لويبzzzzفحة اzصzلتقدم لzzzzzzلمعالجة واzzzzzzيط اzرض شرzع
webview.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {
public void onProgressChanged(WebView view, int progress) {
setProgress(progress * 100);
}
});
// كلسzzتصال بzzzz الInsideWebViewClient
webview.setWebViewClient(new InsideWebViewClient());
}
private class InsideWebViewClient extends WebViewClient {
@Override
// رجيzzتصفح خاzzلخروج لمzzzzون اzzفسه دzلتطبيق نzzzzzاخل اzzلصفحة دzzzرض اzين وعzzzتمك
public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
view.loadUrl(url);
return true;
}
}}

 كما نتشرف بمتابعتكم, AndRody – انتظرونا بكل جديد ومفيد وحصري على مدونة اندرودي عربي
...  والسلم عليكم.لنا على صفحة الفيس بوك الخاصة بنا

