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ในบทนี้จะแนะนําใหคุณไดรูวาแอนดรอยดคืออะไร มีความสามารถอะไรบาง และทํางานอยางไร

แอนดรอยดคืออะไร?
แอนดรอยด (Android) คื อระบบปฏิ บั ติ การสํ าหรั บอุ ปกรณ พ กพา เช น โทรศั พ ท มื อถื อ และ
คอมพิวเตอรแบบแท็บเล็ต (Tablet Computer หรือ Tablet PC) เปนตน ซึ่งพัฒนามาจากระบบปฏิบัติ
การลินุกซ (Linux) อีกทีหนึ่ง
แรกเริ่มนั้นแอนดรอยดถูกพัฒนาโดยบริษัท Android Inc. ซึ่งกอตั้งในป ค.ศ. 2003 โดย Andy
Rubin และ Rich Miner ตอมาในป ค.ศ. 2005 กูเกิลไดเขาซื้อบริษัทดังกลาว หลังจากนั้นกูเกิลไดรวมมือ
กับกลุมบริษัททางดานฮารดแวร ซอฟตแวร และการสื่อสาร เชน Intel, HTC, LG, Texas Instruments
เพื่อจัดตั้งองคกรความรวมมือที่มีชื่อวา Open Handset Alliance ขึ้นในป ค.ศ. 2007 โดยมีจุดประสงค
ในการสร างแพลตฟอร ม (Platform) สํ าหรั บ อุ ป กรณ พ กพาที่ มี พื้ น ฐานอยู บ นมาตรฐานเป ด (Open
Standard) ซึ่งโปรเจ็คแรกที่กลุม Open Handset Alliance เปดตัวออกมาก็คือแอนดรอยดนี่เองในชื่อ
โปรเจ็ควา The Android Open Source Project
แอนดรอยด ไม ใช ส มบั ติ ข องบริ ษั ท ใดบริ ษั ท หนึ่ ง (non-proprietary) บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต มื อ ถื อ หรื อ
อุ ป กรณ ที่ นํ า แอนดรอยด ไปใช ง านจึ ง ไม มี ค าใช จ า ยด านลิ ข สิ ท ธิ์ นอกจากนี้ ก ารที่ แ อนดรอยด เป น
แพลตฟอร ม โอเพ น ซอร ส (Open Source) ก็ ทํ าให ผู ผ ลิ ต สามารถปรั บ แต งแอนดรอยด ให เหมาะกั บ
ฮารดแวรของตนเองได
สําหรับนักพัฒนาทั่วไปจะสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่รันบนแอนดรอยดไดโดยใชภาษาจาวา
โดยการเขาถึงความสามารถตางๆของแอนดรอยดจะกระทําผาน Java Library ที่กูเกิลไดจัดเตรียมไวให
ใน Android SDK หรือก็คือชุดพัฒนาซอฟตแวรสําหรับแอนดรอยดนั่นเอง ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดฟรี
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คุณสมบัติและความสามารถของแอนดรอยด
คุณสมบัติและความสามารถหลักๆของแอนดรอยด มีดังนี้
 การเชื่อมตอ เทคโนโลยีการเชื่อมตอที่แอนดรอยดสนับสนุนประกอบดวย GSM/EDGE,
IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, NFC และ WiMAX
 Messaging สนับสนุน SMS, MMS, Threaded Text Messaging และ Cloud To Device

Messaging Framework (C2DM)
 การจัดเก็บขอมูล แอนดรอยดมี SQLite ซึ่งเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธขนาดเล็ก

(lightweight) ที่มีประสิทธิภาพสูง สําหรับใชจัดเก็บขอมูล

 เว็บบราวเซอร แอนดรอยดติดตั้งมาพรอมกับโปรแกรมเว็บบราวเซอรที่พัฒนาบนเอ็นจิ้น

WebKit และใชจาวาสคริปตเอ็นจิ้น V8 ของเว็บบราวเซอร Google Chrome
 มีเดีย (Media) สนับสนุนเสียง วิดีโอ และรูปภาพในฟอรแมตยอดนิยมตางๆ เชน MPEG4,

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG และ PNG
 สตรีมมิง (Streaming) สนับสนุน RTP/RTSP streaming และ HTML progressive

download (แท็ก <video> ของ HTML5)
 สนับสนุนจาวา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยดจะใชภาษาจาวา โดยโคดจาวาที่

คอมไพลแลวจะไมไดรันใน Java Virtual Machine (JVM) เหมือนจาวาแอพพลิเคชั่นทั่วไป
แตจะรันใน Dalvik Virtual Machine ซึ่งเปน VM ที่กูเกิลพัฒนาขึ้นสําหรับอุปกรณพกพา
โดยเฉพาะ
 มัลติทัช (Multi-touch) รองรับการใชนิ้วมือแตะหนาจอเพื่อสั่งงานไดมากกวา 1 จุดพรอมกัน
 มัลติทาสกิง (Multi-tasking) คือความสามารถในการรันหลายแอพพลิเคชั่นพรอมกัน
 Tethering (หรือ Mobile Hotspot) คือความสามารถในการแชรอินเทอรเน็ตผานมือถือ

หรืออุปกรณแอนดรอยด
 สนับสนุนฮารดแวรเสริมอื่นๆ เชน กลองถายรูป, GPS, Accelerometer และเทอรโมมิเตอร

เปนตน
 สนับสนุนหลายภาษา
12

ch01.doc

5/28/2012

3:28 PM

สถาปตยกรรมของแอนดรอยด
ตอนนี้คุณทราบแลววาแอนดรอยดคืออะไร และทําอะไรไดบาง ตอไปเราจะมาดูกันวาการทํางาน
ของมั น ประกอบไปด ว ยอะไรบ า ง รู ป ภาพต อ ไปนี้ แ สดงส ว นประกอบหลั ก ๆของระบบปฏิ บั ติ ก าร
แอนดรอยด โดยสวนประกอบในแตละชั้นจะเรียกใชบริการของชั้นที่อยูถัดลงไป
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Linux Kernel
ส วนที่ เป นแกนหลั กหรือเคอรเนล (Kernel) ของแอนดรอยด นั้ น ความจริงก็ คื อเคอรเนลของ
ลินุกซ ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่สรางโดย Linus Torvalds ในป ค.ศ. 1991 ปจจุบันเราสามารถพบลินุกซ
ไดในทุกสิ่งทุกอยาง ตั้งแตนาฬิกาขอมือไปจนถึงซูเปอรคอมพิวเตอร
ส ว นของ Linux Kernel นี้ จ ะทํ า หน า ที่ เ ป น Hardware Abstraction Layer กล า วคื อ เป น
ตัวกลางระหวางฮารดแวรกับสวนของซอฟตแวรที่อยูถัดขึ้นไป และทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรตางๆ
ของเครื่อง เชน การจัดการหนวยความจํา การจัดการโพรเซส ฯลฯ ผูผลิตอุปกรณ สามารถ “พอรต”
(port) แอนดรอยดใหไปรันบนฮารดแวรแบบตางๆไดโดยเปลี่ยนแปลงในสวนของ Linux Kernel นี้
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ผูใชมือถือหรืออุปกรณแอนดรอยดจะไมเห็นวามีลินุกซอยูในเครื่อง และแอพพลิเคชั่นที่เราพัฒนา
ก็ จะไม ได เรี ยกไปยั งลิ นุ กซ โดยตรง แต ในฐานะนั กพั ฒ นาเราจํ าเป นต องรับรูว ามี ลิ นุ กซ อยู เนื่ องจาก
โปรแกรมยู ทิ ลิ ตี้ บางตั วที่ Android SDK เตรี ยมมาให จะติ ดต อกั บลิ นุ กซ ในอุ ปกรณ แอนดรอยด เช น
โปรแกรม adb ที่ชวยใหเราเรียกใชคําสั่งเพื่อสํารวจระบบไฟลของเครื่อง ดูโพรเซสที่รันอยูในขณะนั้น
และอื่นๆได

ไลบรารี (Native Libraries)
ถัดขึ้นมาจาก Linux Kernel ก็คือสวนที่เปนไลบรารีของแอนดรอยด ซึ่งทั้งหมดเขียนดวยภาษา
C หรือ C++ และถูกคอมไพลมาสําหรับฮารดแวรของอุปกรณแตละรุน ไลบรารีที่นาสนใจมีดังนี้
 Surface Manager คือไลบรารีจัดการสวนแสดงผลที่มีความสามารถในการผสมกราฟก

ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติจากแอพพลิเคชั่นตางๆเขาดวยกัน ทําใหสามารถสรางเอฟเฟค เชน วินโดว
ที่มองทะลุไปขางหลังได และ Transition ในรูปแบบตางๆ
 Media Libraries คือไลบรารีที่จัดเตรียมบริการในการเลนและบันทึกเสียง วิดีโอ และรูปภาพ

ในฟอรแมตตางๆ เชน MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG และ PNG
 SQLite คือ Database Engine ที่มีประสิทธิภาพและมีขนาดเล็ก เพื่อใหเราจัดเก็บขอมูลของ

แอพพลิเคชั่นไวในรูปแบบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)
 WebKit คือไลบรารีที่ใชแสดงเนื้อหาเว็บเพจ ซึ่งเปนตัวเดียวกับที่ใชใน Google Chrome และ

Apple Safari รวมถึงเว็บบราวเซอรในมือถือ iPhone และมือถือตระกูล S60 ของ
โนเกียดวย

Android Runtime
อีกสวนหนึ่งที่ทํางานอยูบนเคอรเนลของลินุกซก็คือ Android Runtime ซึ่งประกอบดวย Core
Library สํ า หรั บ ภาษาจาวา และ Dalvik Virtual Machine ซึ่ ง ถ า อธิ บ ายง า ยๆก็ คื อ Java Virtual
Machine ในแบบของแอนดรอยดเอง ซึ่งถูกออกแบบมาสําหรับอุปกรณ ที่ใชไฟฟาจากแบตเตอรีและมี
หนวยความจําจํากัด
ในแอนดรอยดนั้นแตละแอพพลิเคชั่นจะรันอยูในโพรเซสของตัวเอง และมี Dalvik VM ของตัวเอง
อยูดวย ดังนั้นโคดของแตละแอพพลิเคชั่นจึงรันอยูใน VM ที่แยกจากกัน
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สํ า หรั บ Core Library ซึ่ ง เป น Java Library นั้ น ส ว นใหญ จ ะเหมื อ นกั บ ใน Java Standard
Edition (Java SE) ที่เราใชพัฒ นาจาวาแอพพลิเคชั่นบนพีซี แตบางไลบรารีที่มีใน Java SE จะไมมีใน
แอนดรอยด และบางไลบรารีถึงแมจะมีในแอนดรอยดแตก็มีรูปแบบการใชงานที่แตกตางออกไป

Application Framework
ถัดขึ้นมาจาก Native Libraries และ Android Runtime ก็เปนสวนของเฟรมเวิรคที่ใชพัฒนา
แอพพลิเคชั่น (Application Framework) ซึ่งประกอบด วยคอมโพเนนต พื้ นฐานตางๆที่ ใช ในการสราง
แอพพลิเคชั่นของเรา คอมโพเนนตเหลานี้จะติดตั้งมากับแอนดรอยดอยูแลว และเราสามารถแทนที่ดวย
คอมโพเนนตที่เราสรางขึ้นเองได
สวนสําคัญใน Application Framework มีดังนี้
 Activity Manager คือคอมโพเนนตที่ควบคุม Lifecycle ของแอพพลิเคชั่น
 Content Providers คือคอมโพเนนตที่ทําใหแอพพลิเคชั่นตางๆสามารถแชรขอมูลกันได
 View System ประกอบดวยคอมโพเนนตที่ใชสรางสวนติดตอผูใช เชน ปุม เท็กซบ็อกซ

ลิสต กริด
 Resource Manager คือตัวจัดการรีซอรส ซึ่งรีซอรสหมายถึงขอมูลใดๆในแอพพลิเคชั่นที่

ไมใชโคด เชน คาสตริง และรูปภาพ เปนตน
 Notification Manager คือคอมโพเนนตที่ทําใหแอพพลิเคชั่นสามารถแสดงขอความแจง

เตือนผูใชออกมาที่แถบสถานะได

Applications
สวนบนสุดของสถาปตยกรรมแอนดรอยด ก็คือแอพพลิเคชั่นตางๆทั้งที่ติดตั้งมากับเครื่องอยูแลว
(Core Applications) เช น Phone dialer, Email, Contacts, Web browser แ ล ะ Google Play
(Android Market เดิม) เปนตน รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เราสรางขึ้นดวย ซึ่งแอพพลิเคชั่นทั้งหมดในสวนนี้
จะเขียนดวยภาษาจาวา
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สรุปทบทวน
แอนดรอยดคือระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากลินุกซ โดยถูกออกแบบมาใหเปนระบบปฏิบัติการ
สําหรับอุปกรณพกพา เชน มือถือ และแท็บเล็ตพีซี
แอนดรอยด เป นระบบปฏิ บั ติ การแบบโอเพ นซอรส และมี พื้ นฐานอยู บนมาตรฐานเป ด ผู ผลิ ต
อุปกรณแอนดรอยดจึงสามารถปรับแตงแอนดรอยดใหเหมาะกับฮารดแวรของตนได
แอนดรอยดอยูภายใตการดูแลของกลุม Open Handset Alliance ซึ่งเปนการรวมตัวของบริษัท
ทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร และการสื่อสาร โดยมีกูเกิลเปนหัวเรือใหญ
ภาษาที่ ใช ในการพั ฒ นาแอพพลิ เคชั่ นบนแอนดรอยด คื อภาษาจาวา โดยนั กพั ฒ นาจะเรียกใช
ความสามารถตางๆในแอนดรอยดผานทาง Android SDK ที่กูเกิลเตรียมไวให
โคดจาวาของแอพแอนดรอยดที่คอมไพลแลวจะรันอยูใน Dalvik Virtual Machine ซึ่งก็คือ Java
Virtual Machine (JVM) ในแบบเฉพาะของแอนดรอยดเอง
โครงสรางของระบบแอนดรอยดประกอบดวย
 Linux Kernel
 Native Libraries ซึ่งเขียนขึ้นดวยภาษา C หรือ C++
 Android Runtime ซึ่งประกอบดวย Core Library สําหรับภาษาจาวา และ Dalvik Virtual

Machine
 Application Framework ซึ่งประกอบดวยคอมโพเนนตตางๆที่ใชในการสรางแอพพลิเคชั่น
 Applications คือแอพพลิเคชั่นตางๆทั้งที่ติดตั้งมาพรอมกับแอนดรอยดอยูแลว และผูใชติดตั้ง

เพิ่มเอง
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