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MEDII SOFTWARE ORIENTATE PE APLICAŢII 

-note de curs- 

 

I. Sistemul de Operare Android 

Android este un SO mobil bazat pe o versiune modificată de Linux (pentru gestiunea 
componentelor hardware, a proceselor și a memoriei) și biblioteci Java (pentru telefonie 
(audio/video), conectivitate, grafică, programarea interfețelor cu utilizatorul). Este un produs 
open-source (putând fi dezvoltat de producătorii de dispozitive mobile cu extensii proprietare 
pentru a-și particulariza platforma), dezvoltat în prezent de compania Google, conceput pe ideea 
transformării dispozitivelor mobile în adevărate mașini de calcul. Google încearcă totuși să 
realizeze tranziția de la AOSP (Android Open Source Project) către GMS (Google Mobile Services), 
pe baza careia sunt construite cele mai multe aplicații. 

În condițiile în care pe piața dispozitivelor mobile, aplicațiile sunt cele care aduc avantajul 
competițional, beneficiul Android este reprezentat de abordarea unitară pentru dezvoltarea 
aplicațiilor. Cu alte cuvinte, o aplicație dezvoltată conform API-ului Android va putea rula pe mai 
multe dispozitive mobile pe care este instalat sistemul de operare respectiv.  

I.1. Arhitectura Android 

Arhitectura sistemului de operare Android cuprinde cinci secțiuni grupate pe patru 
niveluri: 
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1. Kernelul Linux (cu unele modificări) conține driver-ele pentru diferitele componente 
hardware (ecran, cameră foto, tastatură, antenă WiFi, memorie flash, dispozitive audio), 
fiind responsabil cu gestiunea proceselor, memoriei, perifericelor (audio/video, GPS, 
WiFi), dispozitivelor de intrare/ieșire, rețelei și a consumului de energie; de asemenea, au 
fost implementate și unele îmbunătățiri: 

a. Binder, sistemul de comunicație inter-proces, a fost adaptat, întrucât reprezintă 
mediul de comunicație principal dintre aplicații și sistemul de operare, inclusiv 
funcțiile (serviciile) dispozitivului mobil; expunerea sa este realizată prin 
intermediul AIDL (Android Interface Definition Language) prin care pot fi 
manipulate obiecte transformate în primitive utilizate la comunicația propriu-zisă 
dintre aplicații și sistemul de operare; 

b. Logger, sistemul de jurnalizare, este esențial în cazul în care trebuie realizată 
depanarea aplicațiilor, în special pentru a detecta anumite situații particulare 
(informații cu privire la rețea, senzori); acesta este capabil să agrege datele 
provenite atât de la aplicația propriu-zisă cât și de la sistemul de operare, datele 
fiind disponibile prin intermediul unor utilitare specializate; 

c. sistemul de alarme oferă posibilitatea ca anumite sarcini să fie planificate la 
anumite momente de timp, putând fi executate, chiar dacă sistemul de operare 
se găsește într-o stare de latență; 

d. Viking Killer este un mecanism prin care sistemul de operare revendică memoria 
utilizată, atunci când nivelul acesteia atinge un anumit prag (aplicațiile Android 
care au fost rulate anterior sunt de regulă stocate în memorie pentru a se putea 
comuta rapid între ele, de vreme ce încărcarea în memorie este o operație 
costisitoare); 

e. YAFFS2 (Yet Another Flash File System) este un sistem de fișiere adecvat pentru 
cipuri flash bazate pe porți NAND; platforma Android este stocată pe mai multe 
partiții, ceea ce îi conferă flexibilitate la actualizări, împiedicând modificarea sa în 
timpul rulării (/boot - conține secvența de pornire, /system - stochează fișierele de 
sistem și aplicațiile încorporate, /recovery - deține o imagine din care se poate 
restaura sistemul de operare, /data - include aplicațiile instalate și datele aferente 
acestora, /cache - utilizată pentru fișiere temporare, folosind memoria RAM, 
pentru acces rapid). 

2. Bibliotecile (user-space) conțin codul care oferă principalele funcționalități a sistemului 
de operare Android, făcând legătura între kernel și aplicații. Sunt incluse aici motorul 
open-source pentru navigare WebKit, biblioteca FreeType pentru suportul seturilor de 
caractere, baza de date SQLite utilizată atât ca spațiu de stocare cât și pentru partajarea 
datelor specifice aplicațiilor, biblioteca libc (Bionic), biblioteca de sistem C bazată pe BSD 
și optimizată pentru dispozitive mobile bazate pe Linux, biblioteci pentru redarea și 
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înregistrarea de conținut audio/video (bazate pe OpenCORE de la PacketVideo), biblioteci 
SSL pentru asigurarea securității pe Internet și Surface Manager, bibliotecă pentru 
controlul accesului la sistemul de afișare care suportă 2D și 3D. Aceste biblioteci nu sunt 
expuse prin API, reprezentând detalii de implementare Android. 

3. Motorul Android rulează serviciile de platformă precum și aplicațiile care le utilizează, 
fiind reprezentat de: 

a. ART (Android Runtime) este mașina virtuală Java care a fost implementată 
începând cu versiunea 5.0, folosind un tip de compilare AOH (Ahead of Time), în 
care bytecode-ul este transpus în cod mașină la momentul instalării, astfel încât 
acesta este executat direct de mediul dispozitivului mobil; compatibilitatea cu 
versiuni anterioare (care folosesc mașina virtuală Dalvik, ce se bazează pe un 
compilator JIT - Just in Time) este asigurată prin transformarea pachetelor în 
format .dex (Dalvik Executable) la momentul compilării, urmând ca translatarea în 
format .oat să se realizeze la momentul instalării; fiecare aplicație Android rulează 
în procesul propriu, într-o instanță a mașinii virtuale ART, izolând astfel codul și 
datele sale prin intermediul unor permisiuni, care se aplică inclusiv la comunicația 
prin intermediul interfețelor de comunicare oferite de sistemul de operare 
Android; 

b. Zygote este procesul care gestionează toate aplicațiile, fiind lansat în execuție 
odată cu sistemul de operare: 

I. inițial, creează o instanță a mașinii virtuale Java pentru sistemul de operare 
Android, în contextul căreia plasează serviciile de bază: telefonie, furnizori 
de conținut, serviciul de localizare, serviciul de notificări; 

II. atunci când este necesar să lanseze în execuție o anumită aplicație, se 
clonează, partajând astfel componentele sistemului de operare Android, 
astfel încât să se asigure performanța (timp de execuție) și eficiența 
(memorie folosită), de vreme ce fiecare aplicație trebuie rulată în propria 
sa instanță a mașinii virtuale Java; 

4. Cadrul pentru Aplicații (Applications Framework) expune diferitele funcționalități ale 
sistemului de operare Android către programatori, astfel încât aceștia să le poată utiliza 
în aplicațiile lor. 

5. La nivelul de aplicații se regăsesc atât produsele împreună cu care este livrat dispozitivul 
mobil (Browser, Calculator, Camera, Contacts, Clock, FM Radio, Launcher, Music Player, 
Phone, Video Player, Voice Recorder), cât și produsele instalate de pe Play Store sau cele 
dezvoltate de programatori. 
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II. Structura unei aplicații Android 

 

 O aplicație Android poate conține mai multe componente:  

1. contextul reprezintă punctul central al unei aplicații Android, oferind acces către mai 
multe funcționalități ale acesteia (inclusiv la resursele dizpozitivului mobil, serviciile 
sistemului de operare, diferite fișiere de configurare); este instanțiat sub forma unui 
obiect de tip android.app.Application; 

2. activitatea reprezintă o componenta a aplicației Android ce oferă o interfață grafică cu 
care utilizatorul poate să interacționeze, o aplicație Android fiind formată din una sau 
mai multe activități. Cele mai multe activități ocupă întreaga suprafață de afișare, însă 
acest lucru nu este obligatoriu. 

3. fragmentul conține interfața grafică și logica aplicației corespunzătoare unei părți din 
cadrul unei activități; motivul pentru care se recurge la modularizarea unei activități prin 
intermediul a mai multor fragmente este asigurarea consistenței și flexibilității aplicației 
Android pe mai multe echipamente mobile, cu dispozitive de afișare de dimensiuni și 
rezoluții diferite; 

4. serviciul încapsulează procese mai complexe, executate în fundal (și posibil la intervale 
de timp regulate) a căror rulare durează o perioadă de timp semnificativă, astfel încât să 
nu poată fi plasate în cadrul aceluiași fir de execuție ca și interfața grafică prin care se 
asigură interacțiunea cu utilizatorul; 

5. intenția este mecanismul de comunicare între elementele unei aplicații Android 
(activități și servicii); prin intermediul unui sistem de mesagerie (asincronă), sistemul de 
operare Android mapează o solicitare (împachetată sub forma unei intenții) către 
componenta adecvată. 

6.  

II.1. Contexul - este utilizat pentru a implementa diferite funcționalități la nivelul întregii 
aplicații:  

 obținerea de referințe la resursele aplicației (șiruri de caractere, elemente grafice, 
fișiere XML); 

 accesarea preferințelor aplicației; 

 gestiunea sistemului de fișiere corespunzător aplicației; 

 lucrul cu resurse necompilate ale aplicației; 

 utilizarea serviciilor de sistem; 

http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Fragment.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
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 folosirea unei baza de date SQLite; 

 administrarea permisiunilor aplicației. 

 

În clasele de tip Activity sau Service, contextul aplicației poate fi obținut printr-un apel de 
forma: 

Context context = getApplicationContext(); // definita in clasa Context 
Context context = getApplication();        // definita in clasa Activity 

 

II.2. Activitatea  

Activitatea reprezintă o componenta a aplicației Android ce oferă o interfață grafică cu 
care utilizatorul poate să interacționeze. Cele mai multe activități ocupă întreaga suprafață de 
afișare, însă acest lucru nu este obligatoriu.  

O aplicație Android este formată din una sau mai multe activități, întotdeauna existand 
o activitate principală care este afișată atunci când aplicația Android este lansată în execuție 
inițial.  

O activitate poate invoca o altă activitate pentru a realiza diferite sarcini, prin 
intermediul unei intenții. În acest moment, activitatea veche este oprită și salvată pe stivă (eng. 
back stack), după care este pornită activitatea nouă. Restaurarea și (re)începerea activității 
vechi este realizată în momentul în care activitatea nouă (curentă) este terminată. Un 
comportament similar are loc în momentul în care se produce un eveniment (primirea unui apel 
telefonic, apăsarea tastelor Home sau Back, lansarea altei aplicații).  

 

II.2.1. Componentele unei Activități 

O activitate poate fi utilizată numai dacă este definită în fișierul AndroidManifest.xml, în 
cadrul elementului de tip <application>. Pentru fiecare activitate trebuie creată o intrare de tip 
<activity> pentru care se specifică diferite atribute, dintre care obligatoriu este numai denumirea 
activității (android:name). Din momentul în care aplicația Android este publicată, conținutul 
manifestului devine un contract față de utilizatori, iar denumirile componentelor nu mai pot fi 
modificate întrucât pot genera erori în cazul producerii unor actualizări.  

Pentru o activitate se poate specifica și un filtru de intenții, în cadrul elementului <intent-
filter>, spre a indica modul în care componentele aplicației o pot accesa. Acesta este necesar 
pentru ca activitatea să poată fi rulată folosind intenții implicite (furnizate de alte aplicații). 
Așadar, o astfel de intrare va fi necesară pentru fiecare tip de intenție, precizând elementele 
<action> și opțional <category> / <data>. În cazul activităților care nu vor fi accesibile din cadrul 
altor aplicații Android, nu este necesară definirea unui filtru de intenții.  

 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+context
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+context
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
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O activitate principală din cadrul unei aplicații Android este caracterizată prin următoarele 
proprietăți:  

 acțiunea are valoarea android.intent.action.MAIN, întrucât reprezintă punctul de intrare 
al aplicației Android; 

 categoria are valoarea android.intent.category.LAUNCHER, întrucât activitatea trebuie 
inclusă în meniul dispozitivului mobil pentru a putea fi lansată în execuție. 

 
AndroidManifest.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest ... > 
  <!-- ... --> 
  <application ... > 
    <activity 
      android:name=".main_activity" 
      android:label="@string/app_name" > 
      <intent-filter> 
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
      </intent-filter> 
    </activity> 
  </application> 
</manifest> 

 
Ulterior, se va implementa și clasa identificată prin denumirea activității. Aceasta trebuie 

să fie derivată din android.app.Activity și să implementeze cel puțin metoda onCreate() în care 
sunt inițializate componentele sale. 

Main_Activity.java 

public class Main_Activity extends Activity { 
  
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main_activity); 
    // ... 
  } 
  
  // ... 
  
} 

 

Pentru fiecare activitate, este necesar să se descrie interfața grafică în cadrul unui fișier 
.xml (încărcat în cadrul metodei onCreate(), printr-un apel al metodei setContentView()) în care 
elementul părinte este un mecanism de dispunere a conținutului (derivat din clasa 
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android.view.ViewGroup). Acest fișier este plasat în directorul res/layout și conține referințe 
către toate obiectele care vor fi afișate în cadrul ferestrei.  

O activitate poate fi pornită în mod explicit prin intermediul metodei startActivity() care 
primește ca parametru un obiect de tip intenție (căruia i se pot atașa și niște date, transferate 
activității). În cazul în care se așteaptă ca activitatea să producă unele rezultate, se va apela 
metoda startActivityForResult() - furnizându-se și un cod de cerere -, fiind necesar ca activitatea 
astfel invocată să implementeze metoda onActivityResult(). O activitate poate fi oprită în mod 
explicit prin intermediul metodei finish(). 

 

 


