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ภาคผนวกนี้รวบรวมปญหาที่พบไดบอ ยในการพัฒนาแอพแอนดรอยด พรอมทั้งวิธีแกไข

การคลีน (Clean) โปรเจ็ค
ในขณะที่พัฒนาแอพแอนดรอยดดวย Eclipse ถาคุณเจอปญหาแปลกๆที่ไมรูวาจะแกไขอยางไร
วิธีหนึ่งที่อาจชวยไดก็คือการสั่งคลีน (clean) โปรเจ็ค ซึ่งหมายถึงการลบไฟลผลลัพธที่ไดจากการบิวด
(build) โปรเจ็ค เพื่อให Eclipse บิวดโปรเจ็คและสรางไฟลผลลัพธขนึ้ มาใหม
การคลี นโปรเจ็คจะทํ าได โดยคลิ กเมนู ProjectClean จะปรากฏวินโดวดั งรูป คุ ณ สามารถ
เลื อ กคลี น ทุ ก โปรเจ็ ค ในเวิ ร ค สเปซ (ออปชั่ น Clean all projects) หรื อ เฉพาะโปรเจ็ ค ที่ ต อ งการ
(ออปชั่ น Clean projects selected below) นอกจากนี้ ยั งสามารถกํ าหนดให Eclipse บิ วด โปรเจ็ ค
ใหมทันที หลังจากคลีนแลว (ออปชั่น Start a build immediately)

มีรายงานวาการคลีนโปรเจ็คสามารถแกปญหาเหลานี้ได
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 Project xxx is missing required source folder: 'gen'
 The project could not be built until build path errors are resolved.
 Unable to open class file R.java.

ปญหา Debug Certificate (Debug Key) หมดอายุ
เครื่องพีซีที่ตั้งคาใหแสดงวันที่เปนภาษาไทย (ป พ.ศ.) จะพบปญหา Debug Certificate หมดอายุ
เมื่อสรางโปรเจ็คใหมหรือสั่งรันโปรเจ็ค ใหแกไขดังนี้
1

ตรวจสอบวา Eclipse เก็บไฟล debug.keystore ไวทใี่ ด โดยคลิกเมนู WindowPreferences
แลวคลิกหัวขอ AndroidBuild ทางซาย ชื่อพาธเต็มของไฟล debug.keystore จะแสดงอยูที่
ชอง Default debug keystore

2

เมื่อรูตาํ แหนงของไฟล debug.keystore แลว ใหลบไฟลนนั้

3

ไปที่ Region and Language (หรือ Regional and Language Options) ใน Control Panel
แลวเปลี่ยนรูปแบบวันเวลาใหเปนแบบ English (United States) แลวคลิก Apply

4

กลับไปที่ Eclipse แลวสั่งคลีนโปรเจ็คทั้งหมด (ดูหัวขอ “การคลีนโปรเจ็ค” กอนหนานี้) ซึ่งจะทําใหมี
การสรางไฟล debug.keystore ขึ้นมาใหม
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ไฟล debug.keystore จะถูกสรางขึ้นเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นไมวา คุณจะสรางโปรเจ็คใหมอกี
กีโ่ ปรเจ็ค ADT ก็จะใชขอ มูลจากไฟลเดิมนี้ในการ sign แอพ ดังนั้นเมื่อไดไฟล debug.keystore
ทีใ่ ชงานไดแลว คุณก็สามารถเปลี่ยนวันที่กลับมาเปนภาษาไทย โดยไมตอ งกลัววาจะเกิดปญหา
Debug Certificate หมดอายุอกี
5

ไปที่ Region and Language (หรือ Regional and Language Options) ใน Control Panel
แลวเปลี่ยนรูปแบบวันเวลากลับมาเปน Thai (Thailand)

ปญหาของ Android Debug Bridge (ADB)
Android Debug Bridge หรื อ คํ าสั่ ง adb ใน Android SDK (C:\android-sdk\platform-tools\
adb.exe) คือโปรแกรมที่ชวยใหเราติดตอกับอีมูเลเตอร หรืออุปกรณ แอนดรอยดได โดยการพิมพคําสั่ง
ทาง command line
โดยปกติเราไมไดเรียกใช adb เอง แต Eclipse จะเรียกใหอัตโนมัติ โดยการทํางานของ Eclipse
ที่ตองติดตอกับอีมูเลเตอร หรืออุปกรณแอนดรอยด เชน การสงแอพไปติดตั้ง หรือการดีบักแอพ โดยรัน
โคดทีละบรรทัดนั้น Eclipse จะไปเรียกใช adb อีกทีหนึ่ง
บางครั้งการทํางานของ adb อาจมีปญ
 หา ทําให Eclipse ติดตออีมูเลเตอรหรืออุปกรณแอนดรอยด
ไมได ซึ่งจะแกไขไดโดยรีสตารท adb ดังนี้
1

คลิกเมนู WindowOpen PerspectiveDDMS เพื่อเปด DDMS Perspective

2

ที่วนิ โดว Devices (Devices View) ใหคลิก

View Menu แลวคลิก Reset adb
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ปญหา: หารีซอรสที่มีการอางอิงในไฟล R.java ไมพบ
ถ า หาก Eclipse แจ งว าไม พ บรี ซ อร ส ที่ มี ก ารอ างอิ ง อยู ในไฟล R.java เช น R.layout.main
ให คุ ณ ตรวจสอบให แน ใจว าไม ได มี การอิ มพอรต android.R เข ามาในโค ดจาวา เพราะการอิ มพอร ต
android.R จะทําให Eclipse ไมสนใจไฟล R.java และนํามาสูปญ
 หาดังกลาว

ปญหา: รันอีมูเลเตอรไมได
กรณีที่รันอีมูเลเตอรไมไดนั้นสวนใหญมีสาเหตุมาจากชื่อพาธที่เก็บไฟล .avd มีชองวางหรือไมก็
ตัวอักษรภาษาไทยรวมอยู วิธีแกปญหาคือ ใหคุณเปลี่ยนตําแหนงสําหรับเก็บไฟล .avd โดยสรางตัวแปร
environment ชื่อ ANDROID_SDK_HOME ใหชไี้ ปยังตําแหนงใหม ตามขั้นตอนดังนี้
1

คลิกขวาที่ My Computer แลวเลือก Properties
3

2

5

4

2
3
4
5
6
7
8
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6
7

คลิก Advanced system settings ทางซาย
คลิกแท็บ Advanced
คลิกปุม Environment Variables
คลิกปุม New ในสวนของ User variables ขางบน
ปอน Variable name วา ANDROID_SDK_HOME
ปอน Variable value เปนชื่อไดเรคทอรีที่จะใชเก็บไฟล .avd (คุณตองสรางไดเรคทอรีนี้ขึ้นมาดวย)
รีสตารท Eclipse
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ปญหา: ติดตั้งแอพไมได เนื่องจากเนื้อที่เก็บขอมูลไมพอ
บางครั้งเมื่อคุณรันโปรเจ็ค อาจเกิดขอผิดพลาดวาไมสามารถติดตั้งแอพลงในอีมูเลเตอรไดเพราะ
เนื้อที่เก็บขอมูลไมพอ (INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE) เนื่องจากอีมูเลเตอรเตรียม
เนื้อที่ไวสําหรับติดตั้งแอพเพียง 64 MB เทานั้น
คุณอาจแกปญหาดวยการลบแอพที่ติดตั้งไวในอีมูเลเตอรทิ้งไป โดยเช็คเลือก Wipe user data
ใน Launch Options ตอนที่สงั่ รันอีมูเลเตอร

หรื อ อี ก วิ ธี คื อ ให แ ก ไ ขคุ ณ สมบั ติ ข อง
อี มู เลเตอร แล ว ใช ปุ ม New เพิ่ ม หั ว ข อ Ideal
size of data partition และกํ า หนดขนาดให
มากกวา 64 MB
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ปญหา: ไมรูจักชนิดขอมูล
เมื่ อคุ ณ ประกาศตั วแปรหรือพารามิ เตอรของเมธอด แล ว Eclipse ขี ดเส นใต สี แดงที่ ชื่ อชนิ ด
ขอมูลและแจงขอผิดพลาดวา “XX cannot be resolved to a variable” แสดงวาคุณยังไมไดอิมพอรต
ชนิดขอมูล (คลาส) นั้นเขามา
วิธีแกไขคือ ใหคลิกขวาตรงไหนก็ไดใน Code Editor แลวเลือก SourceOrganize Imports
เพื่อให Eclipse เพิ่มการอิมพอรตทั้งหมดที่จําเปนใหอัตโนมัติ

ปญหา: Force close และ App has stopped
ปญหา Force close (บังคับปด) และ App has stopped (แอพหยุดทํางาน) โดยทั่วไปเกิดจาก
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในชวงรันแอพ (Runtime Error หรือ Exception) ซึ่งเราสามารถรูตําแหนงในโคด
ที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดไดโดยใชวนิ โดว LogCat (LogCat View) ของ Eclipse

การเปดวินโดว LogCat ใหคลิกเมนู WindowShow ViewOtherAndroidLogCat
วินโดว LogCat จะแสดงขอความ log (log messages) ที่แอนดรอยดบันทึกเก็บไวในอีมเู ลเตอร/
อุปกรณ ซึ่งในกรณีปกติขอความเหลานี้จะเปนขอมูลที่บอกสถานะหรือคําเตือนตางๆที่ไมรายแรง แตเมื่อ
แอพของคุ ณ ทํ างานผิ ดพลาด LogCat จะแสดงข อความแจงข อผิ ดพลาดเป นสี แดงและมี ตั วอักษร E
อยูในคอลัมนซา ยมือสุด ดังรูป
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ข อความแจ งข อผิ ดพลาดมั กจะมาติ ดๆกั นหลายข อความ ซึ่ งบอกตํ าแหน งที่ เกิ ดข อผิ ดพลาด
ในแตละเมธอดที่มีการเรียกใชตอๆกันมา (call chain) แนนอนวาจุดที่เราจะสนใจก็คือตําแหนงในโคด
ของเรา ให คุ ณ ไล ดู ในคอลัมน Text จนกระทั่ งเจอชื่ อเนมสเปซของแอพของคุ ณ (เนมสเปซที่ กําหนด
ตอนสรางโปรเจ็ค) ในที่นี้คือรายการที่เขียนวา
at promlert.simplenote.SimpleNoteActivity.onCreate(SimepleNoteActivity.java:36)

เมื่อเจอแลว ใหดูในวงเล็บคุณก็จะรูวาขอผิดพลาดนั้นเกิดที่ไฟลใดและที่บรรทัดใด
สําหรับสาเหตุหรือชนิดขอผิดพลาด ใหดูยอนขึ้นไปจนเจอบรรทัดที่ระบุถึงชนิด Exception ซึ่งใน
ที่นี้คอื
Caused by: java.lang.ClassCastException: android.widget.EditText cannot be
cast to android.widget.Button

นั่นคือเกิดขอผิดพลาดชนิด ClassCastException และมีคําอธิบายเพิ่มเติมวา ไมสามารถแปลง
(cast) EditText ไปเปน Button ได

การดีบักโคด
บางครั้งสาเหตุของขอผิดพลาดที่แจงในวินโดว LogCat ก็อาจไมไดชวยใหคุณเขาใจวาปญหา
เกิดไดอยางไร และควรแกไขอยางไร ดังนั้นเพื่อที่จะคนหาสาเหตุของขอผิดพลาด สิ่งที่คุณตองทําตอไป
ก็คือการดีบักโคด ซึ่งทําได 2 รูปแบบ คือการพิมพคาหรือสถานะตางๆในโคด (เชนคาของตัวแปร) ออกมา
ใน LogCat เอง และการใชเครื่องมือดีบกั ของ Eclipse เพื่อไลดกู ารทํางานของโคดทีละบรรทัด

การพิมพคาออกมาใน LogCat
ทํ าได โดยอิ มพอรตคลาส android.util.Log เข ามาในโค ดจาวา แล วเรี ยกใช เมธอด d ของ
คลาสดังกลาว ตัวอยางการใชงานขอใหดูในบทที่ 6 หัวขอ “การเริ่มเกมใหม” ซึ่งเราจะพิมพขอความ
ดีบกั ลงใน LogCat เพื่อแสดงวาผูใชเลือกระดับความยากเปนตัวเลือกใดตอนเริ่มเกมใหม

การใชเครื่องมือดีบักของ Eclipse
เริ่มจากให คุ ณ กํ าหนดเบรคพอยต (Breakpoint) ในโค ดตรงบรรทั ดที่ คุ ณ ตองการให แอพหยุ ด
การทํางานชั่วคราว โดยดับเบิลคลิกที่แถบสีเทาขางหนาบรรทัดนั้นใหปรากฏจุดกลมสีฟา ดังรูป
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จากนั้นใหสั่งดีบกั โดยคลิกเมนู RunDebug หรือกดคียลัด _ เมื่อแอพทํางานจนถึงตําแหนง
ที่คุณกําหนดเบรคพอยตไว Eclipse ก็จะถามวาตองการเปด Debug Perspective หรือไม ใหตอบ Yes
เมื่อเขาสู Debug Perspective แลว Eclipse จะไฮไลทบรรทัดที่เรากําหนดเบรคพอยต บอกใหรู
วาบรรทัดนี้จะถูกประมวลผลเปนลําดับถัดไป คุณสามารถใชคําสั่ง Step Into (คียลัด %), Step Over
(คียลัด ^) หรือ Step Return (คียลัด &) จากเมนู Run เพื่อรันโคดไปทีละบรรทัด โดยความแตกตาง
ของสามคําสั่งนี้คือ กรณี เปนการเรียกเมธอด คําสั่ง Step Over จะรันเมธอดจนจบและขามไปยังโคด
ในบรรทั ดถัดไปเลย สวน Step Into จะรันเขาไปในเมธอด เพื่ อใหคุณ ไลดูการทํางานภายในเมธอดได
สวน Step Return จะใชกลับออกมาจากเมธอดหากใชคาํ สั่ง Step Into เขาไป

NOTE 

ในขณะที่รันโคดทีละบรรทัด คุณสามารถตรวจสอบคาของตัวแปรตางๆไดจากวินโดว Variables
ที่มุมบนขวาของ Eclipse (ในรูปนี้ผูเขียนใชคําสั่ง Step Over ไปแลว 1 ครั้ง)
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