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PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Ten artykuł ma na celu pokazanie, jak prostym procesem jest 
budowa własnej wersji Androida. Najpierw jednak niezbęd-
na jest krótka dygresja na temat tego, czym jest Android. An-

droid jest tak naprawdę rodziną systemów operacyjnych opartych 
na tej samej platformie. Platforma ta nazywa się Android Open 
Source Project (AOSP) i jej kod jest otwarty na licencji Apache 2.0. 
W oparciu o AOSP firma Google co roku wydaje swoją wersję An-
droida. Kod źródłowy tej wersji nie jest już publiczny, ale jest udo-
stępniany producentom sprzętu (np. smartfonów) w celu adaptacji 
do sprzedawanych przez nich urządzeń. Producenci mają możli-
wość dokonania zmian w wyglądzie i zachowaniu systemu przez 
stworzenie własnej wersji opartej o Androida wydanego przez fir-
mę Google. Na Rysunku 1 przedstawiono przykładowe zależności 
między różnymi wersjami Androida.

Rysunek 1. Przykładowe zależności między różnymi wersjami Androida

Proces budowy własnej wersji Androida, opisany w tym artykule, 
opiera się na platformie Android Open Source Project. Systemy 
operacyjne rekomendowane do budowania systemu Android to 
Ubuntu 14.04 (Trusty) i macOS v10.10 (Yosemite) lub późniejszy 
(z Xcode 4.5.2 i Command Line Tools). W tym artykule zilustrowano 
tworzenie własnej wersji w systemie macOS.

STRUKTURA SYSTEMU
Koncepcyjnie system Android można podzielić na 6 części. Na Ry-
sunku 2, który został zaczerpnięty z oficjalnej dokumentacji Andro-
ida [2], przedstawiono podział systemu na komponenty.

Podstawą całego systemu jest zmodyfikowane jądro Linuk-
sa. Ciekawym rozwiązaniem jest wydzielenie warstwy abstrakcji 
sprzętu (Hardware Abstraction Layer, w skrócie HAL), które sprawia, 
że system nie polega na żadnym konkretnym sprzęcie i może być 
łatwo portowany na dowolne urządzenie. Dodatkowo implemen-
tacja HAL dla konkretnego hardware’u jest często własnością jego 

producenta i najczęściej ma zamknięty kod źródłowy. Kolejnym 
elementem układanki jest wsparcie dla programów napisanych 
w C i C++. Duża część platformy zaimplementowana jest w tych ję-
zykach, więc wsparcie dla nich jest niezbędne. Następnym kompo-
nentem jest Android Runtime, na którym uruchamiane są aplikacje 
napisane w języku Java lub Kotlin. Jest to wirtualna maszyna wy-

Własna wersja Androida  
– nie tak trudno jak myślisz
Android to system operacyjny oparty na jądrze Linuksa, którego pierwotnym ce-
lem była obsługa smartfonów. Jego główną zaletą jest elastyczność pozwalają-
ca uruchamiać go na różnych urządzeniach oraz dostosowywać jego wygląd i za-
chowanie do swoich potrzeb. Ta zdolność do adaptacji sprawiła, że Android jest 
dziś używany nie tylko na telefonach komórkowych, ale również na tabletach, 
telewizorach, zegarkach oraz w samochodach. Odgrywa też ważną rolę w branży 
Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things). Według firmy Google, w maju 2017 na 
świecie było ponad 2 miliardy aktywnych urządzeń kontrolowanych przez sys-
tem Android [1].

Rysunek 2. Podział Androida na warstwy i komponenty
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