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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, طبعا5 الدرس جدا5 جدا5 سهل

 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
AndroidManifest.xml  ووضع فيه:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

 تستطيع استخدام , MainActivity.javaأما بالنسبة للكتفتي الذي سوف نطبق عليه فهو الرئيسية 
.ولكن انا أطبق الدرس على أنه صفحة ويب فقط .. اي اكتفتي تريد 

 بالنسبة لي. WebViewقبل ان تذهب للجزء البرمجي نحتاج فقط اداة واحدة في الليوت وهي عنصر 
activity_main.xmlوضعت 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 الشاشة ID = webViewويحمل  WebViewتم إدراج عنصر من نوع 

 :MainActivity.javaالن نذهب إلى 
package com.andrody.first_app;

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

public class MainActivity extends Activity{
فzzzيو        //     وzيب فzقط وzzzاحد كاzzzئن ولدينzzzzzzا اzzzzzzzلمتغيرات تعرzzzيف
            WebView webview;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
اzzzzzzلمعالجة   //         شرzيط اعدzzzzاد
        requestWindowFeature(Window.FEATURE_PROGRESS);
فzzzيو         //         وzيب اzzzzzلعنصر فzzيه اzzzلذي بzzzzzzالليوت الzzzzكتفتي zهzهذ رzzبط
        setContentView(R.layout.activity_main);
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        /**
اzzzzلمتصفح         *          في اzzzzلويب صفحة تشغzيل ترzzzzيد كzنت إذzzzzا .. هنzzا
سطرzين          *          اzzلى فzقط الكوzzzzzاد zهzهذ كل إzzلى تحتzzzzاج فzzzيو    .. فzل لوzzzيب اzzzzzzلمتغير تحدzzzيد + تعرzzzيف
اzzzzzzلرابط
مzتصفح               *          من اzzzzلويب صفحة فzzتح ترzzzzيد كzنت إذzzzzا اzzzzzلباقي وzzامسح حررهzzzا اzلسفل في اzzzلسطرين zهzهذ 

اzzzzzلتطبيق   بوzzzاسطة اzzzzzلجوال
         */
        //WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webView);
        //webView.loadUrl("http://www.andrody.com/");

اzzzzzzلمتغير   //         وzzzzتعريف دي   webview رzzبط اzلي بوzzzاسطة
        webview = (WebView) findViewById(R.id.webView);

اzzzzلويب      //         صفحة في سكريzzبت جافzzzzا تمكzzzين
        webview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);

اzzzلصفحة     //         في وzzzzتصغير بzzzzzzzzالتكبير اzzzلسماح
        webview.getSettings().setBuiltInZoomControls(true);

اzzzzzلجوال      //         شاشة لzzzzتناسب اzzzzلويب صفحة تصغzzzير
        webview.getSettings().setLoadWithOverviewMode(true);
        webview.getSettings().setUseWideViewPort(true);

اzzzzzzلمطلوبة     //         اzzzzلويب صفحة بzzالسفل       .. فzzتح بzzzzzzالتطبيق فzzzتحها ترzzzzيد اzzzلتي اzzzلصفحة رzzzzابط اzzكتب
        webview.loadUrl("http://www.andrody.com/");

اzzzzلويب      //         لzصzفحة واzzzzzzلتقدم اzzzzzzلمعالجة شرzيط عzرض
        webview.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {
            public void onProgressChanged(WebView view, int progress) {
                setProgress(progress * 100);
            }
        });

بzzكلس  //         InsideWebViewClient الzzzzتصال
        webview.setWebViewClient(new InsideWebViewClient());

    }

    private class InsideWebViewClient extends WebViewClient {
        @Override
خاzzرجي          //         لمzzتصفح اzzzzلخروج دzzون نzفسه اzzzzzلتطبيق دzzاخل اzzzلصفحة وعzرض تمكzzzين
        public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
            view.loadUrl(url);
            return true;

        }

    }}

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