Navodila za namestitev Android SDK na osebni računalnik

Microsoft Windows (32-bit različica, deluje tudi za 64-bit različico)
2.11.2013
(Podpira MS Win XP, MS Win Vista, MS Win 7)
•

•

Namestitev orodja Java
• Obiščite spletno stran
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
• Izberite Java Platform (JDK) 7u9

•

Izberite »Accept license agreement« in izberite pravo različico jave za vaš sistem (Windows
x86 za primer 32-bitnih oken).

•

Namestite prenešeno datoteko (privzete nastavitve – trikrat »Next« in potem »Close«)

Namestitev razvojnega okolja Eclipse Keppler
• Obiščite spletno stran http://www.eclipse.org/downloads in izberite »Eclipse Classic«. Za
32-biten operacijski sistem MS Windows izberite 32-bitno različico.

•

•

Kliknite na ikono za začetek prenosa.

•
•

Razpakirajte prenešeno zip datoteko v poljubno mapo. Svetujem kar korensko mapo (C:\).
Naredite si bližnjico na namizje. Prestavite se v mapo C:\eclipse . Z desnim miškinim
gumbom kliknite na izvršljivo datoteko imenovano eclipse in kliknite na »Send to« in
izberite »Desktop«.

Namestitev Android SDK
• Obiščite spletno stran http://developer.android.com/sdk
• Izberite možnost »Download for other platforms« nato pa izberite datoteko za prenos, ki se
imenuje »installer_r22.3-windows.exe«
•
•

Zaženite namestitev. Ob koncu odstranite kliknite na gumb »Finish« in avtomatsko se bo
zagnal SDK manager.
V SDK Managerju izberete, za katere različice Androida boste razvijali aplikacije. Izberite
najvišjo možno različico, trenutno Android 4.4 (API 19). Čeprav bomo na delavnici razvijali
aplikacije, ki so kompatibilne s starejšimi telefoni, ne bo nič narobe, če se bomo seznanili
tudi z najnovejšimi pridobitvami Androida. Kliknite gumb »Install«. (Spodnja slika je iz
prejšnjega leta!)

•

V naslednjem koraku potrdite namestitev komponent. Izberite možnost »Accept All« in
kliknite na gumb »Install«.

•

Počakajte, da se namestitev zaključi. To lahko traja kar nekaj časa – ovisno od tega, koliko
različnih različic android sistema ste označili za namestitev.
Zaprite »Android SDK Manager«.
Zaženite predhodno nameščeno okolje Eclipse z namizja.
V Eclipse izberite meni Help->Install new software.
Kliknite gumb »Add« in v dialog, ki se bo odprl vpišite
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ ter potrdite z »OK«.

•
•
•
•

•

V sezamu se bosta pojavila dva kompleta pluginov za Eclipse. Izberite »Developer tools« in
kliknite gumb »Next«, nato še enkrat »Next«.

•
•

Potrdite strinjanje z licenčnimi pogoji in kliknite gumb »Finish«.
Počakajte, da se namestijo plugini za okolje Eclipse. Na koncu vas namestitveni program
vpraša, če dovolite ponovni zagon okolja Eclipse. Potrdite in s tem zaključite namestitev. V
kolikor vas program opozori o varnostnih omejitvah, potrdite dialog z »OK«.

Microsoft Windows (64-bit različica) – Alternativni način
(Podpira MS Win XP, MS Win Vista, MS Win 7)
•

Obiščite spletno stran http://developer.android.com/sdk in izberite moder gumb Download
SDK. V tej datoteki se nahaja vse, kar potrebujete za programiranje za operacijski sistem
Android.

•

Prenešeno datoteko v formatu .zip razpakirate v poljubno mapo. Svetujem, da izberete mapo kar
v korenu (C:\)
Naredite si bližnjico na namizje. Prestavite se v mapo C:\adt-bundle-windows\eclipse . Z
desnim miškinim gumbom kliknite na izvršljivo datoteko imenovano eclipse in kliknite na
»Send to« in izberite »Desktop«.
Namestitev orodja Java
• Obiščite spletno stran
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

•

•

•

Izberite Java Platform (JDK) 7u9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Izberite »Accept license agreement« in izberite pravo različico jave za vaš sistem (Windows
x64 za primer 64-bitnih oken).

•

Namestite prenešeno datoteko (privzete nastavitve – trikrat »Next« in potem »Close«)

