
 הגדרת תמונת איקון לאפליקציה
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 הוספה של איקון

 .פתחו את האנדרואיד סטודיו
 resלחצו עם הכפתור הימני של העכבר על . 1

 Newבחרו . 2

 Image Assetלסיום לחצו על . 3

 

של  האיקוןזה יאפשר לכם לייבא את תמונת 

 .האפליקציה ולהגדיר אותה
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 הוספה של איקון

לחצו על  , יפתח לכם החלון הבא

תמונת הספרייה כדי לייבא את 

התמונה של האיקון שלכם 

 .לאפליקציה

 

 

3 



 הוספה של איקון

במסך שייפתח לכם לחצו על  

 .התמונה של הבית
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 הוספה של איקון
 (מסמכים) Documentsלחצו על ספריית 

בתוכה לחצו על הספרייה עם השם שלכם  

 .ובתוכה על ספריית הפרויקט
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 הוספה של איקון

 ששמרנו עם השם   האיקוןבחרו את תמונת 
512x512.png  

 
 OKלסיום לחצו 
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 הוספה של איקון

המערכת תייבא את התמונה של 

האיקון שלכם ותראה לכם את זה  

 .  בצורה הבאה

 
כדי להגדיל  Resizeלחצו על 

ולהקטין את תמונת האיקון עד 

 .  שתהיו מרוצים מהגודל

 

עד שאין ירוק מסביב לארבעת )

 (התמונות הראשונות

 .ראו את הדוגמא
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 הוספה של איקון

 .זה נראה לסיום אצלי כך

 אחרי שסיימתם לשנות את הגודל
 Background Layerלחצו על  
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 הוספה של איקון
 Colorסמנו את 
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 הוספה של איקון

לחצו על הצבעים כדי  . 1

להעלות את אפשרויות  

 .הצבע

 

בחרו את הצבע שחור  . 2

שיהיה כצבע רקע לאיקון  

 .שלכם

 

 ...ראו בשקופית הבאה
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 הוספה של איקון

בחרו את הצבע שחור  . 1

שיהיה כצבע רקע לאיקון  

 .שלכם

 
 Chooseלסיום לחצו על . 2
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 הוספה של איקון

 .  זה ייראה כך לסיום
  Nextלחצו על 
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 הוספה של איקון

המערכת תראה לכם איזה  

איקונים היא תצור ולאיזה  

 .גדלי מסכים היא תתמוך

 
כדי לסיים   Finishלחצו על 

 .וליצור את האיקון שלכם

 

 

 

13 



 הוספה של איקון

המערכת יצרה את האיקון 

של האפליקציה שלכם 

בגדלים שונים ובתמיכה  

 .למכשירים בגדלים שונים

 

תוכלו  , (לא חייב)אם תרצו 

לראות את האיקונים שלכם 

 שנוצרו בספריות 
Mipmap  

 

שנמצאות תחת הספרייה  
res 

 

כל הכבוד יצרתם בהצלחה  

 .את האיקון של האפליקציה
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