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ČÁST I
DALŠÍ FUNKCE SYSTÉMU 

ANDROID

V této části:
  KAPITOLA 1 – Aktuální situace
  KAPITOLA 2 – Jak začít
  KAPITOLA 3 – První projekt Android
  KAPITOLA 4 – Průzkum prvního projektu
  KAPITOLA 5 – Několik slov o prostředí Eclipse
  KAPITOLA 6 – Vylepšení prvního projektu
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V této kapitole:

  Výhody a nevýhody 
programování pro chytré 
telefony

  Čím je systém Android 
tvořen

  S čím můžete pracovat
  Krátký přehled témat knihy

KAPITOLA 1
Aktuální situace

Android je všude. Najdete jej v tabletech, televizích a set-top boxech s technologií Google TV 
a brzy bude i v automobilech, zábavních systémech letadel, a dokonce i v robotech!

Hlavní oblastí uplatnění systému Android však budou i nadále zařízení s menšími obrazov-
kami a s hardwarovou klávesnicí či bez ní. Ze statistického hlediska pak bude systém Android 
v blízké budoucnosti pravděpodobně i nadále spojován především s chytrými telefony. Pro 
vývojáře má tato situace své klady i zápory, o nichž budeme hovořit v následující části této ka-
pitoly. Dále v této kapitole najdete popis hlavních komponent aplikace pro Android a funkcí 
systému Android, které můžete při vývoji aplikací využívat.

Výhody a nevýhody programování pro 

chytré telefony
Hlavní výhodou zařízení se systémem Android je jejich přitažlivost. Možnost používání inter-
netových sužeb v mobilních zařízeních je zde již od poloviny devadesátých let a vzniku jazyka 
HDML (Handheld Device Markup Language). Opravdový boom telefonů umožňujících pří-
stup k Internetu však nastal teprve v posledních letech. Díky trendům, jako je zasílání online 
textových zpráv nebo zařízení iPhone společnosti Apple, popularita telefonů, které lze použít 
jako přístupový bod k Internetu, rychle vzrůstá. Při vývoji aplikací pro Android proto budete 
pracovat se zajímavou technologií (systémem Android), která se uplatňuje na rychle rostou-
cím segmentu trhu (telefony s připojením k Internetu), což je velmi příjemná kombinace.

Problém nastává, když musíte ty zatracené aplikace opravdu začít programovat.

Každý, kdo má nějaké zkušenosti s programováním zařízení PDA nebo telefonů, již jistě 
na vlastní kůži pocítil nepříjemnosti, které plynou z prostého faktu, že jsou telefony ve všech 
směrech jednoduše velmi malé:
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  Mají malé obrazovky (s otázkami typu „Máš v kapse 24“ displej, nebo ještě větší?“ se asi 
nesetkáte).

  Mají malé klávesnice (pokud vůbec nějaké mají).
  Mají nepraktická polohovací zařízení (pokud vůbec nějaká mají), což vám potvrdí kaž-

dý, kdo už někdy ztratil své dotykové pero, nebo nepřesná polohovací zařízení (uživatelé 
s velkými prsty často mívají potíže s ovládáním vícedotykových obrazovek).

  Mají vždy pomalejší procesor a méně paměti než počítače a servery.

Kromě všech výše uvedených problémů je zde ještě jedna zásadní potíž, a sice že aplikace bě-
žící v telefonu musejí brát v potaz fakt, že běží právě v telefonu.

Uživatelům mobilních telefonů obvykle nic nevadí tak, jako když jejich telefony nefungují. 
Podobně jim pak vadí, když jejich telefon „rozbije“ spuštěná aplikace, která:

  Vytěžuje procesor telefonu natolik, že nelze přijímat příchozí hovory.
  Není schopna elegantně odplout na pozadí, když jim někdo zavolá nebo naopak potřebují 

někomu zavolat oni, protože program nespolupracuje s operačním systémem telefonu.
  Způsobí chybu operačního systému, protože špatně uvolňuje alokovanou paměť.

Vývoj programů pro telefony je proto značně odlišný od vývoje programů pro počítače, webů 
nebo procesů spouštěných na straně podpůrného serveru. Používají se jiné nástroje, architek-
tura se chová jinak a musíte se přizpůsobit mnohem většímu počtu omezení.

Proto se vám systém Android snaží vyjít naproti alespoň na půl cesty, aby vám pomohl se 
s těmito podmínkami vyrovnat:

  Aplikace pro Android se programují v běžně používaném programovacím jazyce (Java) 
a lze používat některé běžně rozšířené knihovny (například některá rozhraní API Apa-
che Commons). Při vývoji lze také používat prostředí, na které jste již pravděpodobně 
zvyklí (prostředí Eclipse).

  Je vám k dispozici neobvyklá architektura s poměrně pevně danými pravidly, v jejímž rámci 
musejí vaše aplikace běžet tak, aby byly „slušnými obyvatelkami“ telefonu a nedostávaly 
se do konfl iktu s jinými programy nebo provozem samotného telefonu.

A jak asi očekáváte, právě této architektuře a způsobu psaní programů, které splňují její pra-
vidla a využívají výhody, které nabízí, je věnována větší část naší knihy.

Čím je systém Android tvořen
Při programování aplikací pro počítače jste „vládci vlastní domény“. Otevřete hlavní okno ap-
likace a libovolný počet podřízených oken (například dialogů). Z vašeho pohledu se nacházíte 
ve vlastním světě a využíváte sice funkce poskytované operačním systémem, ale ostatní pro-
gramy, které mohou běžet v počítači současně s vaší aplikací, z větší části v podstatě ignoruje-
te. A pokud již s jinými programy vaše aplikace interaguje, většinou se jedná o komunikaci se 

K2029.indd   28K2029.indd   28 15.5.2013   9:58:4015.5.2013   9:58:40



KAPITOLA 1  Aktuální situace

29

systémem MySQL nebo jinými databázemi, ke které využívá rozhraní API, například JDBC 
(Java Database Connectivity), nebo další architekturu, která je na něm založena.

Systém Android využívá podobné koncepce, ale jsou jinak sdruženy a strukturovány, aby byly 
telefony odolnější vůči chybám:

  Aktivity: Stavebními bloky uživatelského rozhraní jsou aktivity. Aktivitu si můžete před-
stavit jako entitu systému Android analogickou k oknu nebo dialogu klasické aplikace 
pro počítače nebo jako stránku klasické webové aplikace. Systém Android je navržen tak, 
aby podporoval množství nenáročných aktivit, takže můžete uživatelům umožnit oteví-
rání nových aktivit klepnutím a návrat do dříve otevřených aktivit pomocí tlačítka Zpět 
stejně jako ve webovém prohlížeči.

  Služby: Aktivity jsou entity s krátkým životním cyklem a lze je kdykoliv ukončit. Služby 
jsou oproti tomu navrženy k neustálému provozu, v případě potřeby nezávisle na aktivi-
tách, a podobají se službám nebo démonům jiných operačních systémů. Službu lze pou-
žít například ke kontrole dostupných aktualizací v informačním kanálu RSS nebo k pře-
hrávání hudby na pozadí, dokonce i když jeho řídicí aktivita již neběží. Služby se také 
používají k provádění naplánovaných úkolů (tzv. „cron jobs“) a k zpřístupnění rozhraní 
API jiným aplikacím nainstalovaným v zařízení, ačkoliv tento způsob jejich využití je již 
poměrně pokročilý.

  Poskytovatelé obsahu: Poskytovatelé obsahu poskytují úroveň abstrakce pro jakákoliv data 
uložená v zařízení, ke které lze přistupovat z více aplikací. Vývojový model aplikací pro 
Android vás podporuje v tom, abyste svá data kromě svých aplikací zpřístupnili i ostatním 
aplikacím. Dosáhnout toho můžete právě vytvořením poskytovatele obsahu, který vám 
umožní zachovat si úplnou kontrolu nad způsobem přístupu k vašim datům. Poskytova-
telem obsahu může být cokoliv, počínaje webovými kanály přes místní databázi SQLite 
až po komplikovanější varianty.

  Záměry: Záměry jsou systémové zprávy, které kolují v zařízení a upozorňují aplikace 
na různé události, počínaje změnami stavu hardwaru (například vložení karty SD) přes 
příchozí data (například přijetí zprávy SMS) až po události aplikací (například spuštění 
vaší aktivity z hlavní nabídky zařízení). Záměry jsou velmi podobné zprávám a událostem 
jiných operačních systémů. Na záměr můžete nejenom reagovat, ale můžete také vytvo-
řit svůj vlastní a spustit pomocí něho jiné aktivity nebo se nechat informovat o určitých 
situacích (například vytvořit záměr, pokud se uživatel přiblíží na vzdálenost menší než 
100 metrů od určitého místa).

S čím můžete pracovat
  Úložiště: Neměnné komponenty aplikace, například ikony nebo soubory nápovědy, můžete 

přibalit k aplikaci ve formě datových souborů. Využít můžete také malý prostor úložiště 
přímo v zařízení a ukládat do něj databáze nebo soubory načtených dat nebo dat zada-
ných uživatelem, se kterými vaše aplikace pracuje. Pokud uživatel používá velkokapacitní 
úložiště, například kartu SD, můžete zapisovat a číst soubory i v tomto úložišti.
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  Síť: Zařízení Android jsou většinou připravena k připojení k Internetu pomocí některého 
z přenosových médií. Připojení k Internetu můžete využít na libovolné úrovni, sockety 
jazyka Java počínaje až po vestavěný widget webového prohlížeče založeného na jádře 
WebKit, který můžete vložit do své aplikace.

  Multimédia: Zařízení Android mají schopnost přehrávání a záznamu zvuku a obrazu. 
Ačkoliv mají jednotlivá zařízení odlišné specifi kace příslušného hardwaru, můžete jejich 
schopnosti snadno zjistit a poté jejich multimediální schopnosti využít tak, jak uznáte 
za vhodné, ať už k přehrávání hudby, pořizování fotografi í pomocí fotoaparátu nebo zá-
znamu zvuku pomocí mikrofonu.

  Služby určení zeměpisné polohy: Zařízení Android často nabízejí přístup k poskytovatelům 
údajů o zeměpisné poloze, například k systému GPS nebo triangulaci na základě polohy 
vysílačů, které mohou vaše aplikace informovat o zeměpisné poloze zařízení. Získaná data 
pak můžete obratem využít k zobrazení map nebo například sledování pohybu zařízení 
v případě jeho odcizení.

  Telefonní služby: Protože jsou zařízení Android obvykle telefony, může váš soft ware pro-
vádět volání, odesílat a přijímat textové zprávy a provádět veškeré další operace, které 
nabízí moderní telefonní technologie.

Krátký přehled témat knihy
Již tedy máte představu o kladech a záporech systému a zařízení Android a nyní vám v hru-
bých rysech představíme, čemu jsou věnovány následující části této knihy.

  Následující dvě kapitoly obsahují množství postupů rozložených do jednotlivých kroků, 
které vám pomohou rychle se seznámit s prostředím systému Android, nainstalovat po-
třebné vývojové nástroje, vytvořit první projekt a spustit jej v emulátoru zařízení Android.

  Další tři kapitoly se vracejí k tématům kapitol 2 a 3 a rozebírají je podrobněji. V těchto 
kapitolách se seznámíte s vytvořeným projektem aplikace pro Android, dozvíte se další 
informace o prostředí Eclipse a naleznete zde popis některých komponent, které lze přidat 
do projektu k usnadnění jeho běhu v zařízení a vylepšení jeho funkcí.

  Zbývající a největší část kapitol je věnována rozboru různých funkcí rozhraní API systé-
mu Android. V těchto kapitolách se dozvíte, jak vytvářet různé komponenty, například 
aktivity, jak přistupovat k Internetu a do místních databází, jak zjistit zeměpisnou polohu 
zařízení a zobrazit ji na mapě atd.
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       Zpětná vazba od čtenářů
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpět-
nou vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:

Computer Press
Albatros Media a.s., pobočka Brno
IBC 
Příkop 4 
602   00 Brno

nebo

sefredaktor.pc@albatrosmedia.cz

Computer Press neposkytuje rady ani jakýkoli servis pro aplikace třetích stran. Pok  ud budete 
mít dotaz k programu, obraťte se prosím na jeho tvůrce.

Zdrojové kódy ke knize
Z adresy http://knihy.cpress.cz/K2029 si po klepnutí na odkaz Soubory ke stažení můžete pří-
mo stáhnout archiv s ukázkovými kódy.

Errata
Přestože jsme udělali maximum pro to, abychom zajistili přesnost a správnost obsahu, chybám 
se úplně vyhnout nelze. Pokud v některé z našich knih najdete chybu, ať už chybu v textu nebo 
v kódu, budeme rádi, pokud nám ji oznámíte. Ostatní uživatele tak můžete ušetřit frustrace a 
pomoci nám zlepšit následující vydání této knihy. 

Veškerá existující errata zobrazíte na adrese http://knihy.cpress.cz/K2029 po klepnutí na odkaz 
Soubory ke stažení.
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KAPITOLA 2
Jak začít

Pojďme se nyní bez dlouhých průtahů rovnou podívat na to, co všechno budete potřebovat 
k vývoji aplikací pro Android.

Poznámka: Pokyny uvedené v této kapitole byly aktuální v době vzniku knihy. Vývojové nástroje 

se však rychle mění a ve chvíli, kdy naše pokyny budete číst, již nemusejí být aktuální. Aktuální po-

kyny vždy naleznete na webu Android Developers. Informace uvedené v této kapitole však můžete 

vždy použít jako základní příručku, která vám napoví, co můžete očekávat.

Krok 1: Instalace nástrojů jazyka Java
Aplikace pro Android se obvykle programují v jazyce Java. Zdrojový kód jazyka Java je ná-
sledně převeden do formátu, se kterým systém Android skutečně pracuje (do kódu bytecode 
Dalvik zabaleného do souboru balíčku systému Android – souboru APK).

Proto je třeba nejprve nainstalovat vývojové prostředí jazyka Java, abyste mohli začít progra-
movat jeho třídy.

Instalace sady Java Development Kit
K vývoji aplikací pro Android budete potřebovat ofi ciální sadu Oracle Java SE Development kit 
(JDK). Sadu pro počítače s operačním systémem Windows nebo Linux můžete získat z webu 
jazyka Java společnosti Oracle a sadu pro počítače s operačním systémem Mac OS X z webu 
společnosti Apple. Při instalaci ve svém počítači se řiďte pokyny společností Oracle, respektive 
Apple. V době vzniku této knihy systém Android podporoval verze jazyka Java 5 a 6 a v tuto 
chvíli již s nejvyšší pravděpodobností podporuje i verzi 7.

Poznámka: Pokyny uvedené v této kapitole byly aktuální v době vzniku knihy. Vývojové nástroje 

se však rychle mění a ve chvíli, kdy naše pokyny budete číst, již nemusejí být aktuální. Aktuální po-

kyny vždy naleznete na webu Android Developers. Informace uvedené v této kapitole však můžete

vždy použít jako základní příručku, která vám napoví, co můžete očekávat.

V této kapitole:

  Instalace nástrojů jazyka 
Java

  Instalace sady Android SDK
  Instalace nástroje Apache 

Ant
  Vytvoření emulátoru
  Nastavení zařízení
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Alternativní kompilátory

Obecně vzato se předpokládá, že budete používat ofi ciální kompilátor dodávaný v sadě JDK. Prav-

děpodobně lze používat i kompilátor sady OpenJDK, alespoň v systémech Ubuntu. Nicméně čím 

více se odchýlíte od ofi ciální implementace společnosti Oracle, tím větší je pravděpodobnost, že 

váš program nebude správně fungovat. Kompilátor GNU například nemusí se systémem Android 

fungovat.

Programování v jazyce Java
Při psaní knihy jsme stejně jako autoři většiny ostatních knih o systému Android a dokumen-
taci k systému předpokládali, že máte základní znalosti programování v jazyce Java. Pokud je 
nemáte, měli byste před zahájením vývoje důkladně zvážit jejich osvojení – jinak pro vás bude 
vývoj aplikací velmi obtížný.

Pro případ, že budete před zahájením vývoje aplikací pro Android potřebovat rychlokurz ja-
zyka Java, níže uvádíme nejdůležitější koncepce, které byste si měli osvojit (nejsou nijak te-
maticky ani jinak řazeny):

  základy jazyka (řízení toku programu atd.),
  koncepce tříd a objektů,
  koncepce metod a datových členů,
  koncepce veřejných, privátních a chráněných entit,
  koncepce výjimek,
  koncepce vláken a řízení souběžnosti,
  koncepce kolekcí,
  koncepce obecných entit,
  vstupně-výstupní operace se soubory,
  koncepce refl exe,
  koncepce rozhraní.

Jeden z nejjednodušších způsobů osvojení těchto vědomostí představuje studium knihy Jeff a 
Friesena Learn Java for Android Development (Apress, 2010).
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Krok 2: Instalace sady Android SDK
Sada Android SDK poskytuje nástroje potřebné k vytváření a testování aplikací pro Android. 
Sada sestává ze dvou částí: první z nich tvoří základní nástroje, druhou komponenty specifi cké 
pro konkrétní verze a příbuzné doplňky.

Instalace základních nástrojů
Vývojové nástroje na vývoj aplikací pro Android naleznete na webu Android Developers 
na adrese http://developer.android.com. Stáhněte příslušný soubor ZIP, který odpovídá vaší 
platformě, a rozbalte jej v nějakém vhodném umístění (není nutné použít žádné konkrét-
ní umístění). Uživatelé systému Windows také mohou použít samoinstalační spustitelný 
soubor EXE.

Instalace specifi ckých verzí sady SDK a doplňků
V adresáři tools/ instalace sady SDK provedené v předchozím kroku je dávkový soubor ne-
bo skript prostředí android. Pokud tento soubor spustíte, zobrazí se nástroj Android SDK 
Manager – viz obrázek 2.1.

Obrázek 2.1 Nástroj Android SDK and AVD Manager

V tuto chvíli máte nainstalovány vývojové nástroje, ale chybějí vám soubory jazyka Java po-
třebné ke kompilaci aplikace pro Android. Navíc nemáte několik doplňkových vývojových 
nástrojů a soubory potřebné ke spuštění emulátoru systému Android. Ve spodní části okna 
zvolte přepínač Repository.
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Obrázek 2.2 Balíčky dostupné v nástroji Android SDK and AVD Manager

Dále rozbalte větev Android Repository stromové struktury. Po krátké prodlevě se zobrazí 
obrazovka podobná té, kterou si můžete prohlédnout na obrázku 2.3.

Obrázek 2.3 Balíčky pro systém Android dostupné v nástroji Android SDK and AVD Manager

Na této obrazovce zaškrtněte políčka následujících položek:

  SDK Platform všech verzí sady Android SDK, ve kterých chcete testovat,
  Documentation for Android SDK nejnovější verze platfromy SDK,
  Samples for SDK nejnovější verze sady Android SDK, a pokud chcete, také starších verzí.
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Poté rozbalte větev Google Inc. stromové struktury a chvíli počkejte. Po chvíli se zobrazí ob-
razovka podobná té, kterou si můžete prohlédnout na obrázku 2.4.

Obrázek 2.4 Doplňky společnosti Google dostupné v nástroji Android SDK and AVD Manager

Zde je vhodné zaškrtnout políčka položek Google APIs, které odpovídají verzím sady SDK 
vybraným ve větvi Android Repository. Rozhraní API společnosti Google poskytují podpo-
ru pro známé produkty společnosti Google, například Mapy Google, kterou lze využít přímo 
v kódu a také v emulátoru systému Android.

Po zaškrtnutí všech položek, které chcete stáhnout, klikněte na tlačítko Install Selected; zob-
razí se dialog, který je na obrázku 2.5.

Obrázek 2.5 Obrazovka správy licencí nástroje Android SDK and AVD Manager
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Prohlédněte si a přijměte licence (pokud souhlasíte s uvedenými podmínkami) a poté klikně-
te na tlačítko Install. Nyní si můžete zajít na oběd nebo na večeři, protože stažení a instalace 
všech těchto dat zabere dost času.

Po dokončení stahování můžete nástroj Android SDK and AVD Manager zavřít, ačkoliv jej 
budete ještě potřebovat v kroku 5 k instalaci emulátoru.

Krok 3: Instalace doplňku Android 

Development Tools prostředí Eclipse
Pokud při vývoji aplikací pro Android nebudete používat prostředí Eclipse, může přejít k ná-
sledující podkapitole. Pokud budete používat prostředí Eclipse a nemáte jej nainstalováno, 
budete jej muset nejprve nainstalovat. Instalaci prostředí Eclipse lze stáhnout na webu www.
eclipse.org/. Našim účelům nejlépe poslouží balíček Eclipse IDE for Java Developers.

Dále je třeba nainstalovat modul plug-in Android Developer Tools (ADT). Postupujte násle-
dujícím způsobem: Spusťte prostředí Eclipse a v nabídce Help klikněte na položku Install New 
Soft ware. Poté v instalačním dialogu klikněte na tlačítko Add a přidejte nový zdroj modulů 
plug-in. Zdroj nějak nazvěte (například Android) a doplňte následující adresu URL: https://
dl-ssl.google.com/android/eclipse/. Prostředí Eclipse by mělo z této adresy začít stahovat seznam 
modulů plug-in, které jsou zde k dispozici (viz obrázek 2.6).
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Obrázek 2.6 Instalace modulu plug-in ADT prostředí Eclipse

Zaškrtněte políčko Developer Tools a klikněte na tlačítko Next. Postupujte dále kroky prů-
vodce, zkontrolujte stahované nástroje a přijměte jejich licenční ujednání. Jakmile se aktivuje 
tlačítko Finish, klikněte na něj a prostředí Eclipse začne stahovat a instalovat moduly plug-in. 
Po dokončení instalace bude prostředí Eclipse vyžadovat restart, který je třeba opravdu provést.

Poté je třeba modulu plug-in ADT ukázat, kde nalezne vaši instalaci sady Android SDK, kte-
rou jste provedli v předchozím kroku. V hlavní nabídce prostředí Eclipse klikněte na položky 
Window a Preferences (nebo na ekvivalentní nabídku Preferences v systému Mac OS X). 
Poté v podokně seznamu dialogu Preferences klikněte na položku Android – viz obrázek 2.8.
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Obrázek 2.7 Konfi gurace modulu plug-in ADT v prostředí Eclipse

Dále klikněte na tlačítko Browse a vyhledejte adresář, do kterého jste nainstalovali sadu SDK. 
Po výběru adresáře klikněte v dialogu Preferences na tlačítko Apply a měly by se zobrazit verze 
sady SDK, které jste nainstalovali. Nyní již stačí pouze kliknout na tlačítko OK a modul plug-
-in ADT bude připraven k použití.

Krok 4: Instalace nástroje Apache Ant
Budete-li provádět veškerý vývoj v prostředí Eclipse, můžete přejít k následující podkapitole. 
Chcete-li však používat vývojové nástroje s rozhraním příkazového řádku, budete potřebovat 
nástroj Apache Ant. Nástroj již možná máte nainstalovaný, protože se při práci na projektech 
Java používá velmi často. K vývoji projektů pro Android nicméně budete potřebovat verzi 
1.8.1 nebo novější, takže byste měli svou aktuální verzi alespoň zkontrolovat (například po-
mocí příkazu ant -version).

Pokud nástroj Ant nemáte nebo nemáte jeho správnou verzi, můžete jej získat z webu nástro-
je, který naleznete na adrese http://ant.apache.org/. Úplné pokyny k instalaci jsou k dispozici 
v příručce k nástroji, ale základní kroky jsou tyto:

1. Rozbalte archiv ZIP do vhodného umístění ve svém počítači.
2. Přidejte systémovou proměnnou prostředí JAVA_HOME odkazující na umístění instalace 

sady JDK (pokud ji ještě nemáte).
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3. Přidejte systémovou proměnnou ANT_HOME odkazující na adresář, do kterého jste rozba-
lili nástroj Ant v kroku 1.

4. Přidejte do systémové proměnné PATH odkazy na adresáře $JAVA_HOME/bin a $ANT_HOME/
bin.

5. Pomocí příkazu ant -version ověřte, zda je nástroj Ant správně nainstalován.

Krok 5: Vytvoření emulátoru
Mezi vývojové nástroje, které se používají při vývoji aplikací pro Android, neodmyslitelně patří 
také emulátor zařízení – speciální soft ware, který simuluje zařízení Android. Tento nástroj je 
při vývoji velmi užitečný, protože vám nejenom umožňuje zahájit vývoj pro Android bez fyzic-
kého zařízení, ale také vám umožňuje testovat konfi gurace zařízení, která nemáte k dispozici.

Emulátor zařízení Android umí emulovat jedno nebo několik zařízení Android. Všechny po-
žadované konfi gurace jsou uloženy v jednotlivých virtuálních zařízeních Android (Android 
Virtual Device – AVD). Tato virtuální zařízení vytváříte v nástroji Android AVD a SDK Ma-
nager, který jste použili ke stažení komponent sady SDK výše v této kapitole.

Pokud nemáte nástroj Android AVD a SDK Manager spuštěný, můžete jej spustit pomocí pří-
kazu android z adresáře tools/ své sady SDK nebo pomocí položky Android AVD a SDK 
Manager v nabídce Window. Nástroj po spuštění zobrazí obrazovku se seznamem dostupných 
zařízení AVD a na začátku bude seznam prázdný – viz obrázek 2.9.

Obrázek 2.8 Seznam zařízení AVD v nástroji Android AVD a SDK Manager
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Nový soubor zařízení AVD vytvoříte kliknutím na tlačítko New. Po kliknutí na tlačítko se otevře 
dialog, ve kterém lze nastavit, jak bude nové zařízení AVD vypadat a fungovat – viz obrázek 2.9.

Obrázek 2.9 Přidání nového zařízení AVD

Je třeba zadat následující údaje:

  Název zařízení AVD: Protože se název ukládá do souborů ve vašem vývojovém počítači, 
jste při jeho výběru omezeni konvencemi názvů svého operačního systému (v systému 
Windows například nemůžete v názvu použít žádná zpětná lomítka).

  Verze systému Android, kterou má emulátor emulovat (cílová verze): V rozevíracím sezna-
mu Target vyberte jednu z verzí Sady SDK, které jste nainstalovali. Všimněte si, že kro-
mě „čistých“ prostředí Android můžete vybírat i doplňky třetích stran, které jste přidali. 
Pravděpodobně tedy budete například moci vybrat některé možnosti nastavení zařízení 
AVD s rozhraními API společnosti Google, které jsou třeba k testování aplikací, které 
využívají služby společnosti Google, například Mapy Google.

  Údaje o kartě SD, kterou má emulátor emulovat: Protože zařízení Android obvykle nabízejí 
nějakou formu vnitřního úložiště, je vhodné nastavit její velikost. Protože však bude ve va-
šem vývojovém počítači za účelem emulace karty vytvořen soubor odpovídající velikosti, 
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není vhodné vytvářet například 2GB virtuální kartu. Pro začátek by vám mělo stačit napří-
klad 32 MB, ačkoliv v případě potřeby samozřejmě můžete vytvořit i větší virtuální kartu.

  „Skin“ neboli rozlišení obrazovky, které může emulátor emulovat: Dostupné možnosti skinů 
závisí na vybraném cíli. Skiny vám umožňují vybrat jedno z běžných rozlišení obrazovek 
zařízení Android (například možnost WVGA800 pro rozlišení 800×480). Chcete-li tes-
tovat nestandardní konfi guraci, můžete rozlišení zadat také ručně.

Sekci Hardware dialogu můžete prozatím vynechat, protože změna těchto nastavení je obvykle 
nutná pouze v případě pokročilých konfi gurací.

Výsledný dialog s vyplněnými poli by měl vypadat podobně jako ten, který je na obrázku 2.10.

Obrázek 2.10 Přidání nového zařízení AVD (pokračování)

Nyní již pouze klikněte na tlačítko OK a defi nice vašeho virtuálního zařízení Android bude 
vytvořena.

Chcete-li emulátor spustit, vyberte jej v seznamu Android Virtual Devices a klikněte na tlačít-
ko Start. Možnosti spuštění můžete prozatím ignorovat a kliknout pouze na tlačítko Launch. 
První spuštění nového zařízení AVD trvá velmi dlouho, další spuštění jsou již o něco rychlejší 
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a zařízení je většinou třeba spouštět pouze jednou za den, například když začínáte vývojové prá-
ce. Při testování aplikace není ve většině případů nutné emulátor ukončovat a znovu spouštět.

Nejprve se zobrazí grafi cké logo systému Android – viz obrázek 2.11.

Obrázek 2.11 Emulátor zařízení Android

Nakonec se při prvním spuštění zařízení AVD zobrazí plocha systému (viz obrázek 2.12) nebo 
obrazovka uzamčené klávesnice (viz obrázek 2.13).
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Obrázek 2.12 Plocha systému Android

Obrázek 2.13 Obrazovka uzamčené klávesnice systému Android
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Pokud se zobrazí obrazovka uzamčené klávesnice, stiskněte tlačítko Menu nebo posuňte ode-
mykací kolečko na obrazovce doprava a zobrazte tak plochy systému.

Krok 6: Nastavení zařízení
Máte-li k dispozici nastavený emulátor zařízení, nepotřebujete k zahájení vývoje aplikací pro 
Android reálné zařízení. Před vydáním aplikace (například ve službě Google Play) je však 
vhodné aplikaci otestovat i v reálném zařízení, které už možná také máte (možná vás k vývoji 
aplikací inspiroval právě váš vlastní telefon).

Prvním krokem při nastavování zařízení pro potřeby vývoje je spuštění aplikace Nastavení. 
Zde vyberte položky Možnosti pro vývojáře. Po výběru těchto položek by se měla zobrazit 
sada zaškrtávacích políček k výběru možností týkajících se vývoje podobná sadě možností 
na obrázku 2.14.

Obrázek 2.14 Vývojová nastavení zařízení Android

Zde je obecně vzato třeba zaškrtnout především položku Ladění USB, abyste mohli své zaří-
zení Android používat s vývojovými nástroji. Ostatní nastavení zatím můžete ignorovat, ač-
koliv se pro začátek hodí zaškrtnout také možnost Zůstat vzhůru, protože se telefon nebude 
při připojení k rozhraní USB neustále automaticky zamykat.

K2029.indd   46K2029.indd   46 15.5.2013   9:58:4115.5.2013   9:58:41



KAPITOLA 2  Jak začít

47

Dále je nutné nastavit váš vývojový počítač ke komunikaci se zařízením. Postup tohoto pro-
cesu se liší v závislosti na operačním systému vývojového počítače a jeho popis naleznete 
v následujících podkapitolách.

Nastavení vývojového počítače se systémem Windows
Když poprvé připojíte zařízení Android k počítači, systém Windows se pokusí vyhledat pří-
slušný ovladač. Je možné, že byl tento ovladač v počítači již nainstalován pro potřeby jiného 
soft waru. Pokud jej systém Windows úspěšně nalezne, nebudete již pravděpodobně muset 
podnikat nic dalšího.

Pokud systém Windows ovladač nenalezne, můžete jej nainstalovat pomocí jednoho z níže 
uvedených postupů:

  Windows Update: Některé verze operačního systému Windows (například Vista) vás 
vyzvou k vyhledání ovladače ve službě Windows Update. To určitě stojí za vyzkoušení, 
i když ne všichni výrobci zařízení dodávají ovladače svých zařízení společnosti Microsoft .

  Standardní ovladač zařízení Android: V instalačním adresáři sady Android SDK naleznete 
adresář google-usb_driver, obsahující obecný ovladač systému Windows pro zařízení 
Android. Můžete proto zkusit odkázat průvodce instalací ovladače na tento adresář a zjis-
tit, zda jej nevyhodnotí jako použitelný pro vaše zařízení.

  Ovladač dodávaný výrobcem zařízení: Pokud se vám nepodaří ovladač získat pomocí výše 
uvedených kroků, prohledejte disk CD, který jste obdrželi spolu se zařízením (pokud jste 
k zařízení nějaký obdrželi), nebo web výrobce zařízení. Společnost Motorola například 
umožňuje stažení ovladačů všech svých zařízení na jednom místě.

Nastavení vývojového počítače se systémem Mac OS X 
nebo Linux
Při použití těchto operačních systémů existuje dobrá šance, že připojení začne jednoduše fun-
govat samo. Jestli systém rozpoznal vaše zařízení, lze zjistit spuštěním příkazu adb devices 
v prostředí příkazového řádku (například terminálu systému OS X). Nástroj adb je v adresáři 
platform-tools/ vaší instalace sady SDK. Pokud nástroj vrátí výstup podobný následující-
mu, znamená to, že systém vaše zařízení rozpoznal:
List of devices attached
HT9CPP809576 device
Používáte-li systém Ubuntu (nebo jinou variantu systému Linux) a tento příkaz nefunguje, 
bude zřejmě nutné přidat několik pravidel udev. Níže uvádíme příklad souboru 51-android.
rules, který obslouží zařízení množství různých výrobců:
SUBSYSTEM==“usb“, SYSFS{idVendor}==“0bb4“, MODE=“0666“
SUBSYSTEM==“usb“, SYSFS{idVendor}==“22b8“, MODE=“0666“
SUBSYSTEM==“usb“, SYSFS{idVendor}==“18d1“, MODE=“0666“
SUBSYSTEMS==“usb“, ATTRS{idVendor}==“18d1“, ATTRS{idProduct}==“0c01“, 
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  MODE=“0666“,OWNER=“[me]“
SUBSYSTEM==“usb“, SYSFS{idVendor}==“19d2“, SYSFS{idProduct}==“1354“, 
MODE=“0666“
SUBSYSTEM==“usb“, SYSFS{idVendor}==“04e8“, SYSFS{idProduct}==“681c“, 
MODE=“0666“

Vložte soubor s tímto obsahem do svého adresáře /etc/udev/rules.d systému Ubuntu a po-
té buď restartujte počítač, nebo načtěte pravidla udev jiným způsobem (například pomocí 
příkazu sudo service udev reload). Poté odpojte zařízení od počítače, opět jej připojte 
a zkontrolujte, zda jej systém detekoval.
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První projekt 

Android

Nyní máte nainstalovanou sadu Android SDK a můžete začít pracovat na projektu aplikace 
pro Android. Dobré zprávy jsou, že nebudete muset napsat ani řádek zdrojového kódu – vý-
vojové nástroje vytvoří aplikaci „Ahoj, světe“ jako součást nového projektu. Stačí tedy projekt 
sestavit, nainstalovat a prohlédnout si výsledek v emulátoru nebo zařízení.

Krok 1: Vytvoření nového projektu
Vývojové nástroje umožňují vytvoření kompletní kostry projektu, která obsahuje vše, co po-
třebujete pro plnohodnotnou (ačkoliv velmi jednoduchou) aplikaci pro Android. Postup se liší 
v závislosti na tom, zda používáte vývojové prostředí (například Eclipse) nebo příkazový řádek.

Vytvoření projektu v prostředí Eclipse
V prostředí Eclipse vytvoříte nový projekt výběrem položek New a Project z nabídky File. 
Zobrazí se dialogové okno New Project se seznamem průvodců tvorbou jednotlivých typů 
projektů, ze kterých si můžete vybrat. Rozbalte položku Android a klikněte na možnost An-
droid Project – viz obrázek 3.1.

V této kapitole:

  Vytvoření nového projektu
  Sestavení, instalace 

a spuštění aplikace 
v emulátoru nebo v zařízení
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Obrázek 3.1 Výběr průvodce v dialogu New Project prostředí Eclipse

Po výběru průvodce přejděte kliknutím na tlačítko Next na jeho následující stránku – viz 
obrázek 3.2.
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Obrázek 3.2 Průvodce vytvořením nového projektu Android prostředí Eclipse připravený k akci

V průvodci vyplňte následující pole a zachovejte výběr ostatních výchozích nastavení (příklad 
vyplněného formuláře průvodce si můžete prohlédnout na obrázku 3.3):

  Application name: zobrazovaný název vaší aplikace, který bude použit v titulku pod iko-
nou ve spouštěči (například Now),

  Project name: název projektu (například Now),
  Package name: balíček Java do kterého projekt náleží (například com.commonsware.an-
droid.skeleton),
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Obrázek 3.3 Průvodce vytvořením nového projektu Android prostředí Eclipse připravený 

k akci s vyplněným formulářem nového projektu

Pokračujte přes tlačítko Next, dokud se nezpřístupní tlačítko Finish, kterým průvodce vy-
tvoří nový projekt.
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Vytvoření projektu pomocí příkazového řádku
Zde je vzorový příkaz, pomocí něhož lze vytvořit projekt Android z příkazového řádku:
android create project --target „Google Inc.:Google APIs:7“ --path 
Skeleton/Now
  --activity Now --package com.commonsware.android.skeleton

Příkaz vytvoří kostru projektu se vším potřebným k vytvoření vaší první aplikace pro Android: 
zdrojovým kódem jazyka Java, instrukcemi k sestavení atd. Příkaz však pravděpodobně bude 
třeba přizpůsobit, proto níže uvádíme význam jednotlivých parametrů:

  --target: Tento parametr označuje cílovou verzi systému Android sestavení. Jako hod-
notu parametru je třeba uvést ID cílové verze systému nainstalované ve vašem vývojovém 
počítači – jedné z verzí, které jste stáhli prostřednictvím nástroje Android SDK and AVD 
Manager. Seznam dostupných cílů lze zobrazit pomocí příkazu android list targets, 
obvykle pak budete cílit na nejnovější dostupnou verzi systému.

  --path: Tento parametr určuje umístění, ve kterém budou vygenerovány soubory vašeho 
projektu. Pokud uvedený adresář neexistuje, bude vytvořen. Výše uvedený příkaz napří-
klad vytvoří (nebo použije) podadresář Skeleton/Now/ aktuálního pracovního adresáře 
a uloží do něj soubory projektu.

  --activity: Určuje název třídy jazyka Java vaší první aktivity tohoto projektu. Nepou-
žívejte název balíčku a zkontrolujte, zda vybraný název odpovídá pravidlům názvů tříd 
jazyka Java.

  --package: Určuje balíček jazyka Java, ve kterém se bude nacházet první aktivita. Název 
tohoto balíčku současně jednoznačně identifi kuje váš projekt ve všech zařízeních, do kte-
rých jej nainstalujete, a pokud chcete svou aplikaci distribuovat pomocí služby Google 
Play, musí být jedinečný i zde. Proto se v názvu balíčku obvykle používá název domény, 
která náleží jeho vývojáři (například com.commonsware.android.skeleton), aby se sní-
žila pravděpodobnost případné kolize názvu balíčku s názvem jiného balíčku.

Při spouštění příkazu ve svém vývojovém počítači nyní zvolte především vhodný cíl a mů-
žete také změnit přístupovou cestu do cílové složky. Výběr názvu aktivity a balíčku můžete 
prozatím ignorovat.

Krok 2: Sestavení, instalace a spuštění 

aplikace v emulátoru nebo v zařízení
Snadné vytvoření kostry projektu je příjemné, ale ještě příjemnější by bylo, kdybyste mohli 
projekt rovnou sestavit a spustit, ať už v emulátoru nebo v zařízení. Postup sestavení a spuš-
tění projektu se opět mírně liší v závislosti na tom, zda používáte prostředí Eclipse nebo pří-
kazový řádek.
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Sestavení a spuštění projektu v prostředí Eclipse
Chcete-li projekt spustit z prostředí Eclipse, vyberte jej v podokně Package Explorer a klikněte 
na zelené tlačítko Play. Při prvním spuštění projektu tímto způsobem je nutné projít několik 
dalších kroků a nastavit konfi guraci spuštění projektu, aby prostředí Eclipse vědělo, co přesně 
chcete udělat.

V dialogu Run As nejprve vyberte možnost Android Application a poté klikněte na tlačítko 
OK – viz obrázek 3.4.

Obrázek 3.4 Výběr položky Android Application v dialogu Run as prostředí Eclipse

Pokud je k dispozici více různých zařízení AVD nebo skutečných zařízení, bude vám následně 
nabídnuta možnost výběru, ve kterém z nich chcete aplikaci spustit. Pokud máte pouze jedno 
zařízení AVD a k počítači není připojeno žádné další skutečné zařízení, emulátor se spustí 
se zařízením AVD, které jste vytvořili v předchozí kapitole. Prostředí Eclipse poté nainstaluje 
aplikaci do zařízení a spustí ji.

Sestavení a spuštění projektu z příkazového řádku
Pokud nepoužíváte prostředí Eclipse, přejděte na příkazovém řádku do složky Skeleton/Now 
a spusťte následující příkaz:
ant clean install

Nástroj Ant použitý k sestavení by měl v návaznosti na tento příkaz vypsat seznam kroků in-
stalačního procesu, který vypadá takto:
Buildfile: /home/some-balding-guy/projects/Skeleton/Now/build.xml
    [setup] Android SDK Tools Revision 10
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    [setup] Project Target: Android 1.6
    [setup] API level: 4
    [setup]
    [setup] ------------------
    [setup] Resolving library dependencies:
    [setup] No library dependencies.
    [setup]
    [setup] ------------------
    [setup]
    [setup] WARNING: No minSdkVersion value set. Application will install 
            on all Android versions.
    [setup]
    [setup] Importing rules file: tools/ant/main_rules.xml

clean:
   [delete] Deleting directory 
            /home/some-balding-guy/projects/Skeleton/Now/bin
   [delete] Deleting directory 
            /home/some-balding-guy/projects/Skeleton/Now/gen

-debug-obfuscation-check:

-set-debug-mode:

-compile-tested-if-test:

-pre-build:

-dirs:
     [echo] Creating output directories if needed...
    [mkdir] Created dir: /home/some-balding-guy/projects/Skeleton/Now/bin
    [mkdir] Created dir: /home/some-balding-guy/projects/Skeleton/Now/gen
    [mkdir] Created dir: 
             /home/some-balding-guy/projects/Skeleton/Now/bin/classes

-aidl:
     [echo] Compiling aidl files into Java classes...

-renderscript:
     [echo] Compiling RenderScript files into Java classes and 
RenderScript 
bytecode...

-resource-src:
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     [echo] Generating R.java / Manifest.java from the resources...

-pre-compile:

compile:
[javac] /opt/android-sdk-linux/tools/ant/main_rules.xml:384:
        warning: ‚includeantruntime‘ was not set,
        defaulting to build.sysclasspath=last;
        set to
        false for repeatable builds
[javac] Compiling 2 source files to
        /home/some-baldingguy/projects/Skeleton/Now/bin/classes

-post-compile:

-obfuscate:

-dex:
     [echo] Converting compiled files and external libraries into 
            /home/some-balding-guy/projects/Skeleton/Now/bin/classes.dex...

-package-resources:
     [echo] Packaging resources
     [aapt] Creating full resource package...

-package-debug-sign:
[apkbuilder] Creating Now-debug-unaligned.apk and signing it 
             with a debug key...

debug:
     [echo] Running zip align on final apk...
     [echo] Debug Package: 
            /home/some-balding-guy/projects/Skeleton/Now/bin/Now-debug.apk

install:
     [echo] Installing /home/some-balding-guy/projects/Skeleton/Now/bin/
Now-
debug.apk
onto default emulator or device...
     [exec] 98 KB/s (4626 bytes in 0.045s)
     [exec] pkg: /data/local/tmp/Now-debug.apk
     [exec] Success
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BUILD SUCCESSFUL
Total time: 10 seconds

Všimněte si zprávy BUILD SUCCESSFUL na konci výpisu – tato zpráva vás informuje o tom, že 
sestavení proběhlo úspěšně.

Jakmile se vám podaří dosáhnout bezchybného sestavení, otevřete v emulátoru nebo zařízení 
spouštěč (viz obrázek 3.5), který se obvykle nachází u dolního okraje plochy.

Obrázek 3.5 Spouštěč aplikací v emulátoru systému Android

Všimněte si, že spouštěč nabízí ikonu vaší aplikace Now. Kliknutím na ikonu aplikaci spusťte 
a prohlédněte si svou první aktivitu v akci. Chcete-li aplikaci opustit a vrátit se zpět do spou-
štěče, stiskněte tlačítko Zpět, které je nalevo od tlačítka Menu a vypadá jako šipka ukazující 
směrem doleva.
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KAPITOLA 4
Průzkum prvního 

projektu

Předchozí kapitola vás provedla krok za krokem postupem vytvoření kostry nového projektu. 
Tato kapitola popisuje, co uvnitř tohoto projektu je, abyste si udělali představu, co vám projekt 
pro začátek nabízí a k čemu slouží jednotlivé soubory a složky.

Struktura projektu
Sestavení projektu pro Android je založeno na stromové struktuře, podobně jako je tomu v pří-
padě jiných projektů Java. Struktura projektu pro Android je však značně specifi cká, protože 
vývojové nástroje systému Android provádějí při přípravě aplikace ke spuštění v emulátoru 
nebo zařízení několik zvláštních úloh. Níže proto uvádíme rychlý úvod do struktury projektu, 
abyste si mohli snáze udělat představu o tom, čím je tvořen, a to zejména s ohledem na zdro-
jové kódy, které budeme uvádět dále v knize.

Obsah kořenového adresáře
Vytvoříte-li nový projekt Android (například prostřednictvím příkazu android create 
project), získáte několik položek v kořenovém adresáři projektu, včetně těchto:

  AndroidManifest.xml: soubor XML popisující sestavovanou aplikaci a komponenty 
dodávané touto aplikací (aktivity, služby atd.),

  bin/: soubor obsahující zkompilovanou aplikaci,
  libs/: soubor obsahující všechny soubory JAR, které vaše aplikace potřebuje k provozu,
  res/: adresář obsahující prostředky, například ikony, rozvržení uživatelského rozhraní 

apod., které jsou přibaleny ke zkompilovanému kódu aplikace,
  src/: adresář uchovávající zdrojový kód jazyka Java aplikace.

Kromě výše uvedeného souboru a složek se můžete v projektech Android setkat také s kterou-
koliv z níže uvedených položek:

V této kapitole:

  Co vám doplněk ADT nabízí
  Práce s prostředím Eclipse
  Alternativní integrovaná 

vývojová prostředí
  Integrovaná vývojová 

prostředí a tato kniha
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  assets/: adresář, který obsahuje další statické soubory, které chcete přibalit k aplikaci 
za účelem nasazení v zařízení,

  gen/: adresář, do kterého sestavovací nástroje systému Android umisťují vygenerovaný 
zdrojový kód,

  soubory build.xml a *.properties: soubory, které se používají v rámci procesu sestave-
ní pomocí příkazového řádku pomocí nástroje Ant, pokud nepoužijete prostředí Eclipse,

  proguard.cfg: soubor, který se používá k integraci s nástrojem ProGuard, který slouží 
k obfuskaci zdrojového kódu.

Základ aplikace
Při vytváření projektu aplikace pro Android (například pomocí příkazu android create pro-
ject) uvedete plně klasifi kovaný název třídy její hlavní aktivity (například com.commonsware.
android.Priklad). Na základě tohoto názvu se následně v adresáři src/ vytvoří stromová 
struktura adresářů jmenného prostoru a kostra podtřídy třídy Activity, která reprezentu-
je vaši hlavní aktivitu (například src/com/commonsware/android/SomeDemo.java). Tento 
soubor můžete při implementaci aplikace libovolně upravovat a také můžete podle potřeby 
přidávat do stromové struktury v adresáři src/ nové soubory.

Při první kompilaci projektu (například prostřednictvím příkazu ant) v adresáři jmenného 
prostoru hlavní aktivity řetězec sestavení systému Android vytvoří soubor R.java. Tento sou-
bor obsahuje množství konstant provázaných s různými prostředky, které umístíte do struk-
tury adresářů v adresáři res/. Soubor R.java byste neměli sami upravovat, jeho úpravy byste 
měli ponechat na sestavovacích nástrojích systému Android.  V příkladech, na kterých bude-
te pracovat při četbě knihy, se budete s odkazy na položky v souboru R.java setkávat velmi 
často (například se budete odkazovat na identifi kátor rozvržení prostřednictvím konstanty 
R.layout.main).

Adresář res
Struktura adresářů v adresáři res/ projektu uchovává prostředky – statické soubory, které jsou 
přibaleny k vaší aplikaci, buď v původním formátu, nebo někdy v předzpracovaném formátu. 
Níže uvádíme některé podadresáře, které naleznete nebo vytvoříte v adresáři res/:

  res/drawable/: Uchovává obrázky (soubory PNG, JPEG apod.).
  res/layout/: Uchovává specifi kace rozvržení uživatelského rozhraní ve formátu XML.
  res/menu/: Uchovává specifi kace nabídek ve formátu XML.
  res/raw/: Uchovává různé soubory (například audionahrávky nebo soubor CSV s in-

formacemi o účtu).
  res/values/: Uchovává řetězce, dimenze apod.
  res/xml/: Uchovává ostatní soubory ve formátu XML, které chcete přibalit k aplikaci.
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Některé složky také mohou mít přípony, například res/drawable-hdpi/. Tyto přípony ozna-
čují, že se má obsah adresáře používat pouze v určitých případech – v tomto konkrétním 
případě přípona značí, že se mají obsažené grafi cké prostředky používat pouze v zařízeních 
s vysokým rozlišením obrazovky.

O všech těchto prostředcích a o mnohých dalších budeme podrobně hovořit v následujících 
kapitolách knihy.

Ve svém prvním projektu naleznete následující prostředky:

  res/drawable-hdpi/icon.png, res/drawable-ldpi/icon.png a res/drawable-mdpi/
icon.png: tři varianty zástupné ikony aplikace pro obrazovky s vysokým, středním a níz-
kým rozlišením (v uvedeném pořadí),

  res/layout/main.xml: soubor XML, který popisuje velmi jednoduché rozvržení uživa-
telského rozhraní aplikace,

  res/values/strings.xml: soubor XML obsahující externalizované řetězce, především 
zástupný název aplikace.

Výsledek
Když projekt zkompilujete (prostřednictvím příkazu ant nebo vývojového prostředí), zapíší 
se výsledky do složek podadresáře bin/ kořenového adresáře projektu:

  bin/classes/: Uchovává zkompilované třídy jazyka Java.

  bin/classes.dex: Uchovává spustitelný soubor vytvořený z těchto zkompilovaných tříd 
jazyka Java.

  bin/vaseaplikace.ap_: Uchovává prostředky aplikace zabalené do souboru ZIP (řetězec 
vaseaplikace zastupuje název vaší aplikace).

  bin/vaseaplikace -*.apk: Samotná aplikace pro Android (na místě znaku * mohou 
být různé řetězce).

Soubor APK je soubor ve formátu ZIP, který obsahuje soubor DEX, zkompilovanou verzi 
prostředků aplikace (resources.arsc), všechny nezkompilované prostředky (například vše, 
co umístíte do adresáře res/raw/) a soubor AndroidManifest.xml. Sestavíte-li ladicí ver-
zi aplikace (což je výsledek výchozího nastavení sestavení), získáte dvě verze souboru APK: 
yourapp-debug.apk a yourapp-debugaligned.apk. Druhá z nich je optimalizována pomocí 
nástroje zipalign, aby běžela rychleji.
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Obsah manifestu
Základem každé aplikace pro Android je soubor manifestu AndroidManifest.xml v kořeno-
vém adresáři projektu. V tomto souboru deklarujete obsah aplikace – aktivity, služby apod. Zde 
také uvádíte, jak se tyto součásti aplikace propojují s operačním systémem – například která 
aktivita (nebo aktivity) se má zobrazit v hlavní nabídce zařízení (alias spouštěči).

Při vytvoření aplikace je automaticky vygenerován výchozí manifest. V případě jednoduché 
aplikace, která nabízí pouze jedinou aktivitu a nic jiného, automaticky vygenerovaný manifest 
není třeba nijak nebo pouze velmi mírně upravovat. Manifest ukázkové sady rozhraní API 
systému Android má oproti tomu více než 1 000 řádků. Délka manifestu komerční aplikace 
je pak většinou zhruba poloviční.

Kořenový element
Asi vás nepřekvapí, že kořenem všech souborů manifestu je element manifest:
<manifest xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
  package=“com.commonsware.android.search“>
...
</manifest>

Všimněte si deklarace jmenného prostoru. Vygenerovaný manifest ji kupodivu používá pou-
ze v deklaracích atributů, v deklaracích elementů ji již nenajdete (například pouze manifest, 
a ne android:manifest). Tento způsob zápisu funguje, takže pokud nedojde k nějaké změně 
systému, měli byste jej dodržovat.

Nejobsáhlejší informací, kterou je třeba uvést v elementu manifest, je hodnota atributu 
package (který kupodivu opět neobsahuje deklaraci jmenného prostoru). Jako hodnotu to-
hoto atributu můžete uvést balíček Java, který bude považován za základ aplikace. Kdekoliv 
v manifestu, kde bude třeba uvést název třídy, následně můžete jako zkratku balíčku použít 
pouze úvodní tečku. Pokud byste se například ve výše uvedeném manifestu potřebovali odkázat 
na třídu com.commonsware.android.search.Rizek, mohli byste použít pouze zápis .Rizek, 
protože balíček com.commonsware.android.search je již defi nován jako balíček aplikace.

Jak jsme již uvedli v předchozí kapitole, balíček slouží také jako jednoznačný identifi kátor 
aplikace. V jednom zařízení může být vždy nainstalována pouze jediná aplikace s daným ba-
líčkem a služba Google Play vždy může obsahovat pouze jeden projekt s daným balíčkem.

Manifest dále určuje hodnoty atributů android:versionName a android:versionCode, je-
jichž hodnoty reprezentují verze vaší aplikace. Hodnota atributu android:versionName 
(název verze) se uživatelům zobrazuje v seznamu Aplikace v aplikaci Nastavení a používá se 
také v seznamu aplikací služby Google Play, pokud se rozhodnete aplikaci distribuovat tímto 
způsobem. Název verze může reprezentovat jakákoliv řetězcová hodnota. Atribut android: 
versionCode musí mít naopak pouze celočíselnou hodnotu a v novějších verzích aplikace je 
třeba použít vyšší hodnotu než ve starších. Systém Android i služba Google Play porovnává 
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kód verze nového souboru APK s kódem verze nainstalované aplikace, aby určily, zda je nový 
soubor APK opravdu novější než stávající. Čísla verzí obvykle začínají hodnotou 1 a zvyšují 
se o 1 při uvolnění každého nového produkčního vydání aplikace, i když samozřejmě můžete 
použít i jinou konvenci.

Tip: Služba Google Play vždy uvádí pouze jednu verzi (obvykle nejnovější) každého souboru APK. 

Pokud budete někdy chtít nasadit jinou verzi, aniž byste museli rekompilovat kód aplikace, mů-

žete jednoduše pořídit zálohu souboru APK a poté ji jednoduše nahrát do zařízení či emulátoru.

Element application
Jediným potomkem elementu <manifest> v manifestu vašeho prvního projektu je element 
<application>. Elementy podřazené elementu <application> tvoří jádro souboru manifestu.

Jedním z atributů elementu <application>, se kterým je někdy nutné pracovat, je atribut 
android:debuggable. Pokud instalujete aplikaci do skutečného zařízení, používáte prostředí 
Eclipse (nebo jiný ladicí nástroj) a vaše zařízení neumožňuje ladění bez nastavení této znač-
ky na hodnotu true, je nutné tento atribut nastavit na hodnotu true. Podle některých zpráv 
vyžaduje provedení nastavení android:debuggable = „true“ například zařízení Google/
HTC Nexus One.

Při vytvoření nového projektu aplikace pro Android získáte ve výchozím nastavení jeden ele-
ment <activity> podřazený elementu <application>:
<?xml version=“1.0“?>
<manifest xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
package=“com.commonsware.android.skeleton“>
    <application>
        <activity android:name=“.Now“ android:label=“Now“>
            <intent-filter>
                <action android:name=“android.intent.action.MAIN“/>
                <category android:name=“android.intent.category.LAUNCHER“/>
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>

Tento element poskytuje hodnotu atributu android:name pro třídu implementující akti-
vitu, atribut android:label pro zobrazovaný název aktivity a (často) také podřazený ele-
ment <intent-fi lter>, popisující podmínky, za kterých se aktivita zobrazí. Výchozí element 
<activity> nastaví aktivitu tak, aby se zobrazovala ve spouštěči a uživatelé ji mohli spustit. 
Dále v knize se pak dozvíte, že můžete mít v rámci jednoho projektu aktivit i více.

Tip: Služba Google Play vždy uvádí pouze jednu verzi (obvykle nejnovější) každého souboru APK.

Pokud budete někdy chtít nasadit jinou verzi, aniž byste museli rekompilovat kód aplikace, mů-

žete jednoduše pořídit zálohu souboru APK a poté ji jednoduše nahrát do zařízení či emulátoru.

K2029.indd   63K2029.indd   63 15.5.2013   9:58:4115.5.2013   9:58:41



K2029.indd   64K2029.indd   64 15.5.2013   9:58:4215.5.2013   9:58:42



65

KAPITOLA 5
Několik slov 

o prostředí 

Eclipse
Eclipse je velmi populární integrované vývojové prostředí (IDE) specifi cky určené k vývoji 
programů v jazyce Java. Současně je navrženo tak, aby umožňovalo rozšiřování pomocí sys-
tému doplňků. Díky dobročinnému záměru společnosti IBM, která se již před mnoha lety 
rozhodla zpřístupnit prostředí Eclipse všem programátorům, se navíc jedná o projekt open-
-source (projekt s otevřeným zdrojovým kódem). Tato kombinace vlastností činí integrované 
vývojové prostředí Eclipse ideální volbou k vývoji aplikací pro Android.

Za účelem dosažení kompatibility se sadou Android SDK společnost Google vydala několik 
doplňků prostředí Eclipse. Nejdůležitějším z těchto doplňků je pak doplněk Android Develo-
per Tools (ADT), díky kterému získalo prostředí Eclipse základní funkce k práci se systémem 
Android.

Co vám doplněk ADT nabízí
Doplněk ADT ve své podstatě využívá běžné funkce prostředí Eclipse a rozšiřuje jejich plat-
nost na projekty aplikací pro Android. Po instalaci doplňku ADT prostředí Eclipse poskytuje 
mimo jiné například následující nástroje a funkce:

  průvodce vytvářením plnohodnotných projektů aplikací pro Android,
  možnost spouštění projektů aplikací pro Android stejným způsobem, jakým lze jeho po-

mocí spouštět běžné aplikace naprogramované v jazyce Java – pomocí zeleného tlačítka 
Run, ačkoliv to v praxi obnáší nesnadný úkol odeslání aplikace do emulátoru nebo zaří-
zení, či dokonce jeho spuštění, pokud není spuštěný,

  podporu popisků tříd a metod systému Android.

Nejnovější verze doplňku ADT navíc nabízí předběžnou podporu pro úpravy grafi ckých 
uživatelských rozhraní aplikací přetahováním myší. V této knize se sice budeme zaměřovat 
na analýzu souborů XML, které prostředí Eclipse generuje, prostředí Eclipse však nyní umož-

V této kapitole:

  Co vám doplněk ADT nabízí
  Práce s prostředím Eclipse
  Alternativní integrovaná 

vývojová prostředí
  Integrovaná vývojová 

prostředí a tato kniha
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ňuje i sestavování těchto souborů přetahováním komponent grafi ckého uživatelského rozhraní 
na obrazovce a průběžnou úpravu vlastností objektů. Funkcionalita umožňující úpravy gra-
fi ckého uživatelského rozhraní pomocí myši je poměrně nová, a než bude její aktuální imple-
mentace společností Google za přispění komunity dokonale vyladěna, může mít své chyby.

Práce s prostředím Eclipse
Prostředí Eclipse je vysoce výkonný nástroj. A stejně jako množství jiných vysoce výkonných 
nástrojů může být i prostředí Eclipse poněkud matoucí. Nalezení řešení nějakého konkrétní-
ho problému může být náročné a ještě více jej může komplikovat relativní novost samotného 
systému Android.

V této části vám proto nabídneme několik tipů k řešení některých obvyklých problémů při 
využití prostředí Eclipse se systémem Android.

Jak importovat projekt, který není vytvořen v prostředí 
Eclipse
Ne všechny projekty aplikací pro Android obsahují soubory projektu prostředí Eclipse jako 
vzorové projekty, které jsou součástí této knihy. Naštěstí je však můžete do svého pracovního 
prostoru prostředí Eclipse snadno přidat.  Níže popisujeme jak.
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Nejprve vyberte v hlavní nabídce prostředí Eclipse položky File, New a Project – viz obrá-
zek 5.1.

Obrázek 5.1 Nabídka File prostředí Eclipse
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Poté vyberte ve stromové struktuře dostupných typů projektů položky Android a Android 
Project (viz obrázek 5.2) a klikněte na tlačítko Next.

Obrázek 5.2 Průvodce vytvořením nového projektu prostředí eclipse

Poznámka: Pokud tuto možnost nevidíte, nemáte nainstalovaný doplněk Android Developer 

Tools (ADT).

Poté na první stránce průvodce novým projektem Android označte přepínač Create Project 
from existing source (vytvořit projekt z existujícího zdroje), klikněte na tlačítko Browse a ote-
vřete adresář obsahující soubor AndroidManifest.xml projektu. Pomocí této akce automaticky 
vyplníte většinu zbývajících položek na této stránce průvodce, ačkoliv někdy bude nutné ještě 
v tabulce vybrat cíl sestavení – viz obrázek 5.3.

Poznámka: Pokud tuto možnost nevidíte, nemáte nainstalovaný doplněk Android Developer 

Tools (ADT).
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Obrázek 5.3 Průvodce novým projektem Android v prostředí Eclipse
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Poté klikněte na tlačítko Finish. Průvodce vás přesměruje zpět do prostředí Eclipse s projek-
tem importovaným v pracovním prostoru – viz obrázek 5.4.

Obrázek 5.4 Strom projektu aplikace pro Android v prostředí Eclipse

Klikněte pravým tlačítkem na název projektu a v místní nabídce vyberte položky Build Path 
a Confi gure Build Path – viz obrázek 5.5.

Obrázek 5.5 Místní nabídka projektu v prostředí Eclipse
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Zobrazí se karta Java Build Path dialogu Properties – viz obrázek 5.6.

Obrázek 5.6 Okno vlastností projektu v prostředí Eclipse

Pokud není zaškrtnuta položka knihovny JAR systému Android (na obrázku 5.6 se jedná o po-
ložku Android 2.2), zaškrtněte ji a poté kliknutím na tlačítko OK okno Properties zavřete. 
V tuto chvíli by měl být projekt připraven k použití.

Nástroj Dalvik Debug Monitor Server (DDMS)
V pokynech k projektům popisovaným v této knize často naleznete instrukce ke kontrole něja-
kých informací v nástroji DDMS. V prostředí Eclipse je nástroj DDMS považován za perspek-
tivu. Chcete-li tuto perspektivu otevřít ve svém pracovním prostoru, vyberte v hlavní nabídce 
prostředí položky Window, Open Perspective a Other – viz obrázek 5.7.
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Obrázek 5.7 Nabídka perspektiv prostředí Eclipse

Poté v seznamu perspektiv, který si můžete prohlédnout také na obrázku 5.8, vyberte per-
spektivu DDMS.

Obrázek 5.8 Seznam perspektiv v prostředí Eclipse
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Tímto způsobem přidáte perspektivu DDMS do svého pracovního prostoru a otevřete ji ve vý-
vojovém prostředí. Podrobněji nástroj DDMS rozebereme v následujících kapitolách.

Vytvoření emulátoru
Ve vašem prostředí Eclipse nejsou ve výchozím nastavení nakonfi gurovány žádné emulátory 
systému Android. Abyste mohli svůj projekt úspěšně spustit, budete muset nejprve alespoň 
jeden emulátor nakonfi gurovat.

Nejprve vyberte v hlavní nabídce aplikace položky Window a Android SDK and AVD Manager 
– viz obrázek 5.9

Obrázek 5.9 Položka nástroje Android SDK and AVD Manager v nabídce prostředí Eclipse

Zobrazí se stejné okno, které se zobrazí po spuštění příkazu android na příkazovém řádku.

Nyní můžete defi novat zařízení AVD způsobem popsaným v kapitole 2 v části „Vytvoření 
emulátoru“.

Spuštění projektu
Máte-li k dispozici nastavené zařízení AVD nebo připojené skutečné zařízení nastavené k la-
dění aplikací, můžete projekt spustit.

Nejprve klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Run nebo vyberte v nabídce Project položku 
Run. Při prvním spuštění projektu se zobrazí dialog Run As (spustit jako), který si můžete 
prohlédnout také na obrázku 5.10.
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Obrázek 5.10 Dialog Run As prostředí Eclipse

V dialogu vyberte položku Android Application a klikněte na tlačítko OK. Máte-li k dispozici 
více než jedno zařízení AVD, zobrazí se okno, ve kterém lze vybrat požadované cílové pro-
středí. Poté se spustí emulátor a v emulátoru vaše aplikace. Všimněte si, že se emulátor spustí 
s uzamčenou obrazovkou, kterou je před zahájením testování nejprve nutné odemknout (to 
samé platí i v případě skutečného zařízení).

Nesprávný postup spuštění projektu
Při spouštění projektu vždy zkontrolujte, zda není v editoru aktivní karta souboru XML. 
Výsledkem pokusu o „spuštění“ této karty je vytvoření souboru s příponou .out v adresáři, 
ve kterém je uložen soubor XML (například res/layout/main.xml.out). Pokud se do této 
situace dostanete, jednoduše soubor OUT odstraňte a spusťte projekt znovu, tentokrát s ak-
tivní kartou souboru kódu jazyka Java.

Alternativní integrovaná vývojová prostředí
Pokud se vám prostředí Eclipse a doplněk ADT opravdu líbí, můžete vyzkoušet také doplněk 
MOTODEV Studio. Jedná se o další sadu doplňků prostředí Eclipse, která rozšiřuje funkcio-
nalitu doplňku ADT a nabízí množství vývojových funkcí specifi cky zaměřených na systém 
Android, mimo jiné včetně následujících:
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  další průvodce, kteří vám pomohou s vytvářením tříd pro Android,
  integrovaný prohlížeč databáze SQLite, který umožňuje manipulaci s databází SQLite 

v emulátoru přímo z vývojového prostředí,
  další validátory určené ke kontrole běžných chyb a knihovnu úryvků zdrojových kódů, 

které můžete použít a vyvarovat se tak vzniku chyb v počáteční fázi projektu,
  asistenci s překladem aplikace do různých jazyků.

Doplněk MOTODEV Studio je sice produktem společnosti Motorola, můžete jej však pou-
žít k vývoji aplikací pro všechna zařízení Android, a ne pouze k vývoji aplikací pro zařízení 
Android Motorola. Díky převzetí společnosti Motorola společností Google jistě čeká nástroj 
MOTODEV Studio for Android zajímavá budoucnost.

Ekvivalenty doplňku ADT se pomalu začínají prosazovat i v jiných integrovaných vývojových 
prostředích, společnost Google je však téměř vůbec nepodporuje. Modul pro vývoj aplikací 
pro systém Android nabízí například prostředí IDEA společnosti IntelliJ. Tento modul byl si-
ce původně komerční, počínaje verzí 10 je však součástí verze prostředí IDEA open-source, 
na jejímž vývoji se podílí komunita.

Integrované vývojové prostředí pak také samozřejmě nemusíte používat vůbec. Možná to zní 
podivně, ale vývojová prostředí nejsou jediným nástrojem, pomocí něhož lze vyvíjet aplika-
ce. Většina funkcí doplňku ADT má své protějšky v podobě příkazů příkazového řádku, což 
znamená, že ve skutečnosti potřebujete pouze prostředí příkazového řádku a editor. Autoři 
této knihy například prostředí Eclipse k vývoji aplikací nepoužívají a ani se s tím nechystají 
v nejbližší době začít.

Integrovaná vývojová prostředí a tato kniha
Při studiu této knihy klidně můžete používat prostředí Eclipse. Můžete také klidně používat 
jiné vývojové prostředí. Nebo nemusíte používat žádné vývojové prostředí a programovat je-
nom v editoru.

Tato kniha se zaměřuje na ukázku možností systému Android a popis rozhraní API, pomo-
cí nichž lze tyto možnosti využívat. Kniha se v žádném případě nezaměřuje na výuku práce 
v konkrétním vývojovém prostředí. Uvedené ukázky zdrojového kódu by proto měly fungo-
vat v jakémkoliv vývojovém prostředí, v prostředí Eclipse se pak jednoduše stačí řídit výše 
uvedenými pokyny k importu.
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KAPITOLA 6
Vylepšení 

prvního projektu
Soubor AndroidManifest.xml, který systém Android vygeneroval pro váš první projekt, po-
slouží svému účelu. V případě komerční aplikace je však vhodné přidat do souboru několik 
elementů a atributů, například ty, o kterých bude řeč v této kapitole.

Podpora různých rozměrů obrazovky
Zařízení Android se vyrábějí s celou řadou různých rozměrů obrazovky, maličkými chytrými 
telefony s obrazovkou o úhlopříčce okolo 7 cm počínaje až po Televize Google s obrazovkou 
o úhlopříčce okolo 120 cm. Systém Android rozděluje obrazovky zařízení do čtyř kategorií 
na základě jejich rozměrů a vzdálenosti, ze které jsou obvykle pozorovány:

  malé: s úhlopříčkou pod 7,5 cm a rozlišením alespoň 426 × 320 dp,
  normální: s úhlopříčkou od 7,5 cm po zhruba 11,5 cm a rozlišením alespoň 470 × 320 dp,
  velké: s úhlopříčkou od 11,5 cm po zhruba 25 cm a rozlišením alespoň 640 × 480 dp,
  extravelké: s úhlopříčkou nad 25 cm a rozlišením alespoň 960 × 720 dp.

Aplikace ve výchozím nastavení nepodporují malé obrazovky, podporují normální obrazovky 
a pomocí kódu systému Android k automatické konverzi, škálování a změnám velikosti mo-
hou podporovat velké i extravelké obrazovky.

Chcete-li však implementovat opravdovou podporu všech velikostí obrazovky, na které cílíte, 
měli byste přidat do souboru manifestu element <supports-screens>. Tento element uvádí 
všechny velikosti obrazovky, které vaše aplikace explicitně podporuje. Element je nutné při-
dat například v případě, že chcete podporovat malé obrazovky. A podobně bude třeba přidat 
element <supports-screens> s odpovídajícími podřazenými elementy v případě, že posky-
tujete vlastní podporu zobrazení uživatelského rozhraní aplikace na velkých nebo extravelkých 
obrazovkách. Výchozí nastavení ve výchozím manifestu tedy sice fungují, ale je vhodné přidat 
vlastní podporu různých velikostí obrazovek.

Mnohem podrobnější informace o spolehlivé podpoře všech velikostí obrazovky naleznete 
v kapitole 25.

V této kapitole:

  Podpora různých rozměrů 
obrazovky

  Určení verzí
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Určení verzí
Jak jsme uvedli již v předchozí kapitole, výchozí manifest již obsahuje informace o verzi apli-
kace. Do manifestu je však také vhodné doplnit element <uses-sdk>, který je podelementem 
elementu <manifest> a který určuje, které verze systému Android vaše aplikace podporuje. 
Ve výchozím nastavení se předpokládá, že vaše aplikace podporuje všechny verze systému An-
droid počínaje verzí 1.0 až po aktuální verzi 3.0 a jakékoliv další budoucí verze. Toto nastavení 
je však ve většině případů nevhodné.

Je proto vhodné využít nejdůležitější atribut elementu <uses-sdk>, atribut android: 
minSdkVersion, jehož hodnota identifi kuje nejstarší verzi systému Android, kterou vaše ap-
likace podporuje. Atribut nabývá celočíselných hodnot, které reprezentují nejstarší podporo-
vanou verzi systému Android:

  1: Android 1.0,
  2: Android 1.1,
  3: Android 1.5,
  4: Android 1.6,
  5: Android 2.0,
  6: Android 2.0.1,
  7: Android 2.1,
  8: Android 2.2,
  9: Android 2.3,
  10: Android 2.3.3,
  11: Android 3.0,
  12: Android 3.1,
  13: Android 3.2,
  14: Android 4.0.

Pokud tedy testujete aplikaci pouze ve verzi 2.1 a novějších verzích systému, měli byste atribut 
nastavit na hodnotu 7.

Počínaje verzí systému Android 3.2 je k dispozici také alternativní metoda, pomocí níž lze 
přesněji určit požadavky vašich rozvržení uživatelského rozhraní na velikost obrazovky. Ty-
to atributy specifi kují nejmenší šířku – kvalifi kátor sw<N>dp, dostupnou šířku – kvalifi kátor 
w<N>dp a dostupnou výšku – kvalifi kátor h<N>dp, kde N je počet pixelů. Použití těchto možnos-
tí vypadá na první pohled složitě, ale pro většinu vývojářů je přirozenější nejprve navrhnout 
rozvržení a sadu komponent a poté určit minimální a optimální velikost obrazovky s přesností 
na pixel pro potřeby prezentace.

Dále je vhodné nastavit hodnotu atributu android:targetSdkVersion. Tato hodnota značí, 
na kterou verzi systému Android jste cílili při psaní zdrojového kódu aplikace. Pokud je apli-
kace spuštěna v novější verzi systému Android, systém Android se může pokusit provést někte-
ré úpravy, aby vylepšil kompatibilitu vašeho kódu s ohledem na změny v nové verzi systému. 
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Pokud tedy například nastavíte atribut na hodnotu 10, určíte tak, že jste aplikaci programovali 
pro verzi systému 2.3.3. Pokud bude následně aplikace někdy spuštěna v zařízení se systémem 
verze 3.0, systém Android může podniknout dodatečné kroky k přizpůsobení kódu určeného 
pro verzi 2.3.3 ke spuštění v systému verze 3.0. K dosažení vzhledu a chování typického pro 
tablet se systémem Android 3.0 (nebo novějším) je například třeba určit verzi sady SDK 11 
nebo novější. Tuto problematiku podrobně rozebíráme v kapitolách 26 a 27.
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ČÁST II
AKTIVITY
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  KAPITOLA 10 – Práce s kontejnery
  KAPITOLA 11 – Architektura IMF (Input method Framework)
  KAPITOLA 12 – Widgety nabídek
  KAPITOLA 13 – Seznamy
  KAPITOLA 14 – Ještě více widgetů a kontejnerů
  KAPITOLA 15 – Vestavěný prohlížeč založený na jádře WebKit
  KAPITOLA 16 – Nabídky
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  KAPITOLA 18 – Obsluha událostí životního cyklu aktivity
  KAPITOLA 19 – Obsluha změn orientace zařízení
  KAPITOLA 20 – Práce s vlákny
  KAPITOLA 21 – Filtry záměrů
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KAPITOLA 7
Přeprogramování 

prvního projektu
Projekt aplikace pro Android, který jste vytvořili v kapitole 3, je složen pouze z výchozích 
souborů vygenerovaných sestavovacími nástroji systému Android – nemusíte tedy sami psát 
žádný zdrojový kód jazyka Java. V této kapitole tento projekt upravíte tak, aby byl o něco in-
teraktivnější. Při tom se seznámíte se základním kódem jazyka Java, který tvoří aktivitu sys-
tému Android.

Poznámka: Pokyny uvedené v této kapitole předpokládají, že jste při vytváření projektu použili 

názvy souborů a balíčků uvedené v kapitole 3. Pokud jste použili jiné názvy, je nutné v následují-

cích krocích nahradit vzorové názvy vašimi vlastními.

Aktivita
Adresář src projektu obsahuje standardní stromovou strukturu adresářů ve stylu jazyka Java 
založenou na balíčku jazyka Java, který jste použili při vytváření projektu (výsledkem použití 
balíčku com.commonsware.android je například stromová struktura src/com/commonsware/
android/). V nejhlouběji vnořeném adresáři byste měli nalézt předpřipravený soubor zdrojo-
vého kódu s názvem Now.java, ve kterém je uložen kód vaší první aktivity.

Otevřete nyní tento soubor v editoru a vložte do něj následující zdrojový kód (pokud jste si 
stáhli soubory zdrojového kódu z webu nakladatelství Computer Press, můžete přímo použít 
projekt Skeleton/Now):
package com.commonsware.android.skeleton;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import java.util.Date;

Poznámka: Pokyny uvedené v této kapitole předpokládají, že jste při vytváření projektu použili 

názvy souborů a balíčků uvedené v kapitole 3. Pokud jste použili jiné názvy, je nutné v následují-

cích krocích nahradit vzorové názvy vašimi vlastními.

V této kapitole:

  Aktivita
  Rozbor aktivity
  Sestavení a spuštění aktivity
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public class Now extends Activity implements View.OnClickListener {
  Button btn;

  @Override
  public void onCreate(Bundle icicle) {
    super.onCreate(icicle);
    btn=new Button(this);
    btn.setOnClickListener(this);
    updateTime();
    setContentView(btn);
  }

  public void onClick(View view) {
    updateTime();
  }

  private void updateTime() {
    btn.setText(new Date().toString());
  }
}

Rozbor aktivity
Pojďme nyní tento kód jazyka Java společně prozkoumat. Začneme deklarací balíčku a im-
portovaných tříd:
package com.commonsware.android.skeleton;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import java.util.Date;

Deklarace balíčku musí být stejná jako ta, kterou jste použili při vytváření projektu. Poté je 
stejně jako v případě jakéhokoliv jiného projektu Java nutné importovat všechny třídy, na kte-
ré se odkazujete. Většina tříd specifi ckých pro systém Android se nachází v balíčku android.

Poznámka: Programy pro Android nemohou používat všechny třídy platformy Java SE. Informace 

o dostupných třídách naleznete v dokumentaci tříd systému Android.

Aktivity jsou veřejné třídy odvozené od základní třídy android.app.Activity. V tomto pří-
padě aktivita obsahuje tlačítko (btn):

Poznámka: Programy pro Android nemohou používat všechny třídy platformy Java SE. Informace

o dostupných třídách naleznete v dokumentaci tříd systému Android.
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public class Now extends Activity implements View.OnClickListener {
  Button btn

Protože pro zjednodušení zachycujeme všechna klepnutí na tlačítko pouze v rámci samotné 
aktivity, musí třída aktivity implementovat také rozhraní OnClickListener.

Při spuštění aktivity je zavolána metoda onCreate(). Ze všeho nejdříve byste měli provést její 
zřetězení s metodou nadřazené třídy, aby bylo možné dokončit inicializaci standardní aktivity 
systému Android:
@Override
public void onCreate(Bundle icicle) {
  super.onCreate(icicle);
    
  btn=new Button(this);
  btn.setOnClickListener(this);
  updateTime();
  setContentView(btn);
}

V naší implementaci poté vytváříme instanci tlačítka btn (pomocí volání new Button(this)), 
přikazujeme jí, aby odesílala všechna klepnutí na tlačítko instanci samotné aktivity (pomocí 
volání setOnClickListener()), voláme privátní metodu updateTime() a poté nastavujeme 
zobrazení obsahu aktivity na samotné tlačítko (pomocí volání setContentView()). O ma-
gickém parametru icicle typu Bundle bude podrobněji hovořit v následujících kapitolách. 
Prozatím jej považujte za neprůhlednou rukojeť, kterou při vytvoření obdrží všechny aktivity.
public void onClick(View view) {
  updateTime();
}

V tradičním světě uživatelského rozhraní založeného na knihovně Swing kliknutí na instanci 
třídy JButton vyvolá událost ActionEvent, která je předána objektu ActionListener nakon-
fi gurovanému pro dané tlačítko. V systému Android však kliknutí na tlačítko zavolá metodu 
onClick() instance třídy OnClickListener, která je nakonfi gurována pro dané tlačítko. Na-
slouchač jí předá zobrazení, které událost kliknutí spustilo (v tomto případě tlačítko). Ve vo-
lané metodě pak pouze voláme metodu updateTime():
private void updateTime() {
  btn.setText(new Date().toString());
}

Při otevření aktivity (metoda onCreate()) nebo kliknutí na tlačítko (metoda onClick()) 
pomocí metody setText(), která funguje téměř stejně jako její ekvivalent ve třídě JButton, 
aktualizujeme popisek tlačítka údajem o aktuálním čase.
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Sestavení a spuštění aktivity
K sestavení aktivity použijte nástroj na vytváření balíčků systému Android vestavěný ve va-
šem integrovaném vývojovém prostředí nebo spusťte v základním adresáři projektu příkaz 
ant clean install (viz kapitola 3). Poté spusťte samotnou aktivitu. Pokud k sestavení pou-
žijete prostředí Eclipse, měla by se aktivita spustit automaticky. Jinak je třeba aktivitu vyhledat 
ve spouštěči na ploše. Po spuštění by měla vaše aktivita vypadat podobně jako ta naše, která 
je na obrázku 7.1.

Obrázek 7.1 Ukázková aktivita Now

Klepnutí na tlačítko – tj. klepnutí téměř kamkoliv na obrazovku – aktualizuje čas zobrazený 
v popisku tlačítka.

Všimněte si, že je popisek vodorovně a svisle vycentrován, což je výchozí styl popisků tlačí-
tek. Toto formátování lze samozřejmě změnit – jak se to dělá, vám ukážeme v následujících 
kapitolách.

Až se dostatečně nabažíte pokročilé technologie tlačítek, můžete v emulátoru klepnout na tla-
čítko Zpět a vrátit se do spouštěče.
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KAPITOLA 8
Defi nice 

rozložení 

ve formátu XML

Ačkoliv je technicky vzato možné vytvářet a připojovat widgety k aktivitám pouze prostřed-
nictvím zdrojového kódu jazyka Java, jako jsme to udělali v předchozí kapitole, obvyklejší 
přístup spočívá v použití souboru defi nice rozložení ve formátu XML. Dynamické vytváření 
instancí widgetů je vyhrazeno pro komplikovanější scénáře, ve kterých nejsou použité wid-
gety známy při kompilaci (například pokud je třeba zaplnit sloupec přepínači na základě dat 
načtených z Internetu).

Úvod tedy máte za sebou a můžete se pustit do práce s kódem XML a naučit se, jak lze pomocí 
něho defi novat rozložení aktivity.

Co to je defi nice rozložení ve formátu XML?
Jak již napovídá jeho název, defi nice rozložení ve formátu XML je specifi kace vzájemných vzta-
hů widgetů a jejich vztahů k obsahujícímu kontejneru ve formátu XML. Konkrétně považuje 
systém Android rozložení za prostředky a jako takové uchovává soubory rozložení v adresáři 
reslayout projektu Android.

Každý soubor XML obsahuje strom elementů, které defi nují rozložení widgetů a kontejnerů, 
které tvoří jednu instanci třídy View. Atributy jednotlivých elementů XML jsou vlastnosti po-
pisující vzhled widgetu nebo chování kontejneru. Pokud má například element Button atribut 
android:textStyle = „bold“, znamená to, že se text na tlačítko vykreslí tučným písmem.

V této kapitole:

  Co to je defi nice rozložení 
ve formátu XML?

  Proč používat defi nice 
rozložení ve formátu XML?

  Jak to tedy vypadá?
  K čemu slouží znaky @?
  Propojení elementů se 

zdrojovým kódem jazyka 
Java

  Konec příběhu
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Sada SDK systému Android se dodává s nástrojem (aapt), který tato rozložení využívá. Tento 
nástroj by měl být automaticky spuštěn v rámci řetězu nástrojů systému Android (prostředí 
Eclipse nebo defi novaném v souboru build.xml nástroje Ant). Pro vás jako pro vývojáře je 
nejdůležitější, že nástroj aapt vygeneruje v adresáři gen vašeho projektu soubor prostředku 
R.java, který vám umožňuje přistupovat k rozvržením a widgetům defi novaným v těchto 
rozvrženích přímo z kódu jazyka Java – viz níže v této kapitole.

Proč používat defi nice rozložení ve formátu 

XML?
Téměř všeho, k čemu slouží rozložení ve formátu XML, lze dosáhnout i pomocí kódu jazyka 
Java. K nastavení písma textu tlačítka na tučné byste například mohli místo atributu v defi ni-
ci rozložení ve formátu XML použít metodu setTypeface(). A protože samostatná defi nice 
rozložení obnáší použití dalšího souboru, musí být k použití těchto souborů dobrý důvod.

Asi nejdůležitějším faktem hovořícím ve prospěch defi nic rozložení je jejich použití s nástroji 
na tvorbu defi nic rozložení, jako jsou například nástroje na tvorbu grafi ckého uživatelského 
rozhraní ve vývojových prostředích, jako je prostředí Eclipse, nebo specializované nástroje 
na tvorbu grafi ckého uživatelského rozhraní, jako je například nástroj DroidDraw. Podobné 
generátory grafi ckého uživatelského rozhraní by teoreticky mohly místo kódu XML generovat 
přímo kód jazyka Java. Tento přístup však komplikuje opětovné čtení defi nic ve vývojových 
nástrojích, které je mnohem snazší v případě defi nic ve strukturovaném formátu typu XML 
než přímo v programovacím jazyce. Oddělení generovaných částí kódu od ručně napsaných 
navíc snižuje riziko poškození ručně psaného zdrojového kódu při opětovném generování 
automaticky generovaných částí. Jazyk XML pak představuje šikovného prostředníka, jehož 
podporu mohou snadno implementovat programátoři vývojových nástrojů a se kterým mo-
hou v případě potřeby ručně pracovat samotní vývojáři.

Formát XML se navíc jako formát defi nic grafi ckého uživatelského rozhraní používá stále častěji. 
Jazyk XAML (Extensible Application Markup Language) společnosti Microsoft , architektura 
Flex společnosti Adobe, architektura GWT (Google Web Toolkit) společnosti Google a jazyk 
XUL (XML User Interface Language) společnosti Mozilla – všechny tyto platformy používají 
stejný přístup jako systém Android: oddělení defi nice rozložení do souboru XML a logiky ap-
likace naprogramované v programovacím jazyce do souborů se zdrojovým kódem (v případě 
použití jazyka XUL například do souborů zdrojového kódu jazyka JavaScript). Formát XML 
používá jako formát defi nic uživatelského rozhraní také množství dalších, menších prostředí, 
například prostředí ZK. I když následování stáda nemusí být vždy tou nejlepší strategií, v tom-
to případě nesporně usnadňuje přechod k vývoji defi nic rozložení systému Android z jiného 
popisného jazyka určeného k vytváření těchto defi nic.
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Jak to tedy vypadá?
Zde je tlačítko, které jste naprogramovali při práci na vzorové aplikaci v předchozí kapitole, 
převedené do souboru rozložení ve formátu XML. Soubor naleznete ve vzorovém projektu 
Layouts/NowRedux:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<Button xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
    android:id=“@+id/button“
    android:text=““
    android:layout_width=“fill_parent“
    android:layout_height=“fill_parent“/>

Název třídy widgetu, Button, tvoří název elementu XML. Protože je widget Button součás-
tí systému Android, stačí použít prostý název jeho třídy. Pokud vytvoříte své vlastní widgety 
jako podtřídy třídy android.view.View, budete muset uvést také úplnou deklaraci balíčku 
(například com.commonsware.android.MujWidget).

Kořenový element musí deklarovat jmenný prostor XML Android:
xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“

Všechny ostatní elementy budou podelementy kořenového elementu a deklarace jmenné-
ho prostoru v nich bude odvozena od deklarace jmenného prostoru v kořenovém elementu.

Protože se budete na toto tlačítko odkazovat ze zdrojového kódu jazyka Java, je nutné mu při-
řadit také identifi kátor uložený v atributu android:id. Tuto koncepci podrobněji rozebereme 
v následující podkapitole.

Zbývající atributy jsou vlastnosti instance třídy Button:

  android:text: Hodnota tohoto atributu defi nuje výchozí text, který se zobrazí na ploše 
tlačítka (v tomto případě se jedná o prázdný řetězec).

  android:layout_width a android:layout_height: Hodnoty těchto atributů v uvede-
ném příkladu informují systém Android o tom, že má tlačítko vyplnit nadřazené zobra-
zení, což je v tomto případě celá obrazovka.

O těchto atributech budeme podrobněji hovořit v kapitole 10.

Protože je tento widget jediným obsahem zobrazení aktivity, stačí v souboru defi novat pouze 
tento jediný element. Komplexní zobrazení vyžadují celý strom elementů, které reprezentu-
jí jednotlivé widgety a kontejnery ovládající jejich umístění. Defi nice rozložení ve formátu 
XML budeme používat ve všech dalších příkladech v knize, ve kterých to bude vhodné, takže 
si budete moci prohlédnout množství složitějších defi nic rozložení a způsobů jejich použití.
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K čemu slouží znaky @?
Množství widgetů a kontejnerů stačí uvést v souboru defi nice rozložení ve formátu XML a není 
nutné se na ně odkazovat ve zdrojovém kódu jazyka Java. Například statický popisek (objekt 
TextView) často stačí defi novat pouze v souboru XML defi nice rozložení a určit tak jeho umís-
tění. Tento typ elementů v souboru XML nepotřebuje atribut android:id defi nující jejich název.

Veškeré elementy, se kterými v kódu chcete pracovat, však tento atribut potřebují.

Hodnota atributu má podle aktuální konvence formát @+id/..., kde tři tečky zastupují váš 
místně jedinečný název daného widgetu  a jedná se o první výskyt dané hodnoty atributu id 
v souboru rozložení. V příkladu defi nice rozložení ve formátu XML uvedeném v předchozí 
podkapitole slouží hodnota @+id/button jako identifi kátor widgetu Button. Druhý a všechny 
následující výskyty ve stejném souboru by již neměly obsahovat znaménko „+“. Tuto konvenci 
využijeme v kapitole 10.

Systém Android poskytuje také několik speciálních hodnot atributu android:id ve formátu 
@android:id/..., se kterými se setkáte v různých příkladech uvedených dále v knize.

Propojení elementů se zdrojovým kódem 

jazyka Java
Po náročném defi novaní všech widgetů a kontejnerů zobrazení v souboru XML rozložení 
main.xml, který je uložen v adresáři res/layout, lze rozložení použít pomocí jediného pří-
kazu ve zpětně volané metodě onCreate():
setContentView(R.layout.main);

Jedná se o stejnou metodu setContentView(), kterou jste použili již dříve a které jste předali 
instanci podtřídy třídy View (v daném případě třídy Button). K instanci třídy View zkon-
struované systémem Android na základě rozložení se přistupuje z této třídy R vygenerované 
zdrojovým kódem. Veškerá rozložení jsou k dispozici ve vnořené třídě layout třídy R a jsou 
reprezentována základním názvem souboru rozložení. Rozložení uložené v souboru res/la-
yout/main.xml je například dostupné jako R.layout.main.

K označeným widgetům lze přistupovat pomocí metody fi ndViewById(), které se předává 
číselný identifi kátor požadovaného widgetu. Tento číselný identifi kátor generuje systém An-
droid ve třídě R a je dostupný jako R.id.neco (kde neco zastupuje konkrétní hledaný widget). 
Tyto widgety jsou jednoduše podtřídami třídy View, stejně jako instance třídy Button, kterou 
jste vytvořili v předchozí kapitole.
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Konec příběhu
V původním ukázkovém projektu Now zobrazovala plocha tlačítka čas, který byl aktuální v do-
bě stisknutí tlačítka (nebo prvního spuštění aktivity, pokud tlačítko doposud nebylo stisk-
nuto). Většina logiky, která obsluhovala tuto funkcionalitu, v tomto revidovaném projektu 
(NowRedux) nadále funguje. Avšak místo toho, abyste vytvářeli instanci třídy Button ve zpětně 
volané metodě aktivity onCreate(), můžete se nyní odkázat na instanci defi novanou v sou-
boru XML rozložení:
package com.commonsware.android.layouts;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import java.util.Date;

public class NowRedux extends Activity
  implements View.OnClickListener {
  Button btn;

  @Override
  public void onCreate(Bundle icicle) {
    super.onCreate(icicle);

    setContentView(R.layout.main);

    btn=(Button)findViewById(R.id.button);
    btn.setOnClickListener(this);
    updateTime();
  }

  public void onClick(View view) {
    updateTime();
  }

  private void updateTime() {
    btn.setText(new Date().toString());
  }
}

První rozdíl spočívá v tom, že místo toho, abyste nastavili jako zobrazení obsahu zobrazení 
vytvořené v kódu jazyka Java, odkazujete se na soubor XML defi nice rozložení (setContent 
View(R.layout.main)). Soubor zdrojového kódu R.java bude při opětovném sestavení to-
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hoto projektu aktualizován a bude do něj doplněn odkaz na soubor rozložení (uložený pod 
názvem main.xml v adresáři res/layout directory).

Další rozdíl spočívá v tom, že se potřebujete nějak dostat k instanci třídy Button, k čemuž 
použijete volání metody fi ndViewById(). A protože jste tlačítko označili jako @+id/button, 
můžete se na jeho identifi kátor odkazovat pomocí zápisu R.id.button. Nyní můžete začít 
s instancí třídy Button pracovat a nastavit zpětné volání a popisek tlačítka podle potřeby.
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KAPITOLA 9
Využití 

základních 

widgetů

Každá sada nástrojů na vytváření grafi ckého uživatelského rozhraní nabízí nějaké základní 
widgety: textová pole, popisky, tlačítka atd. Sada nástrojů systému Android se v tomto ohledu 
nijak neliší a na základních widgetech, které nabízí, lze hezky předvést, jak widgety v aktivi-
tách systému Android fungují.

Popisky
Nejjednodušším widgetem je popisek, který v systému Android reprezentuje třída TextView. 
Stejně jako ve většině ostatních sad nástrojů na vytváření grafi ckého uživatelského rozhraní 
jsou i v sadě nástrojů systému Android popisky pole s textovými řetězci, které uživatelé ne-
mohou upravovat. Obvykle se pak používají k identifi kaci přilehlých widgetů (textové pole 
určené k zadání jména uživatele například můžete opatřit popiskem „Jméno“).

V jazyce Java lze vytvořit popisek vytvořením instance třídy TextView. Častěji však budete 
vytvářet popisky v souborech XML defi nic rozložení přidáním elementu TextView s atribu-
tem android:text nastaveným na požadovaný text popisku. Pokud budete potřebovat text 
popisku měnit na základě určitých kritérií, například na základě výběru jazyka aplikace, mů-
žete v souboru XML místo zadání hodnoty atributu použít odkaz na prostředek řetězce (o této 
technice budeme podrobněji hovořit v následujících kapitolách).

Třída TextView má ještě množství dalších vlastností, které se týkají přímo popisků, napří-
klad tyto:

  android:typeface:  Určuje typ písma popisku (například monospace).
  android:textStyle: Určuje, zda se má použít tučné písmo (bold), kurziva (italic) 

nebo tučná kurziva (bold_italic).

V této kapitole:

  Popisky
  Tlačítka
  Obrázky
  Textová pole
  Zaškrtávací políčka
  Vypínače
  Přepínače
  Zobrazení
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  android:textSize: Určuje velikost písma v jedné z následujících jednotek: sp (škálované 
pixely), dip (na hustotě nezávislé pixely), px (pixely), in (palce), mm (milimetry). Dopo-
ručuje se používat škálované pixely. Defi nice jednotky se připojuje za hodnotu defi nující 
samotnou velikost písma, například 12sp.

  android:textColor: Nastavuje barvu textu popisku v hexadecimálním formátu RGB 
(hodnota #FF0000 například defi nuje červenou barvu).

V projektu Basic/Label například naleznete soubor defi nice rozložení s následujícím obsahem:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<TextView xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
  android:layout_width=“fill_parent“
  android:layout_height=“wrap_content“
  android:text=“Čekali jste něco jiného?“
  />

Použijete-li pouze tuto defi nici rozložení s výchozím kódem jazyka Java generovaným sestavo-
vacím modulem projektů systému Android (vytvořeným například pomocí příkazu android 
create project), získáte aplikaci, kterou si můžete prohlédnout na obrázku 9.1.

Obrázek 9.1 Vzorová aplikace LabelDemo
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V naší defi nici rozhraní aplikace LabelDemo si všimněte, že jsme použili dvě direktivy k určení 
šířky a výšky. První z nich, fi ll_parent, určuje, že má element uživatelského rozhraní zcela vy-
plnit nadřazený prostor bez jakékoliv výplně nebo ohraničení. Druhá direktiva, wrap_content, 
zajišťuje, že se k zobrazení obsahu použije pouze tolik nadřazeného prostoru, kolik je ho potře-
ba. Tuto defi nici ještě podrobněji rozebereme v dalších příkladech v následujících kapitolách.

Tlačítka
Použití widgetu Button jste již viděli v předchozích dvou kapitolách. Třída Button je podtřída 
třídy TextView, takže vše, o čem jsme hovořili v předchozí podkapitole, se vztahuje i na for-
mátování tlačítka.

Systém Android nabízí dvě možnosti použití naslouchače jednoho klepnutí na tlačítko. První 
možnost obnáší „klasický“ postup defi nice nějakého objektu (například aktivity), který im-
plementuje rozhraní View.OnClickListener. Ještě lepší metodou je však následující zjed-
nodušený postup:

1. Nejprve defi nujete nějakou metodu vaší instance třídy Activity obsahující tlačítko, 
která přebírá jediný parametr typu View, má návratovou hodnotu typu void a je veřejná 
(public).

2. Poté v souboru XML defi nice rozložení nastavíte atribut android:onClick elementu 
Button na hodnotu odpovídající názvu metody defi nované v prvním kroku.

Ve třídě aktivity byste například mohli defi novat následující metodu:
public void nejakaMetoda(View theButton) {
  // zdrojový kód provádějící nějakou akci
}

Samotné tlačítko byste poté v defi nici deklarovali následujícím způsobem a určili hodnotu 
jeho atributu android:onClick:
<Button
 android:onClick=“nejakaMetoda“
 ...
/>

Tyto deklarace systému Android plně postačují k propojení tlačítka s obslužnou metodou 
kliknutí. Popsaný postup vám možná na první pohled nepřipadá o nic jednodušší než tradiční 
přístup. Uvažte však, jak snadno lze při použití tohoto přístupu měnit aktivitu pro konkrétní 
tlačítka prostým použitím různých možností ve specifi kaci XML – například různých jazy-
kových nastavení, velikostí obrazovky atd. O těchto možnostech budeme podrobněji hovořit 
v následujících kapitolách.
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Obrázky
Systém Android nabízí dva widgety, pomocí nichž lze do aktivit vkládat obrázky: ImageView 
a ImageButton. Jak již napovídají jejich názvy, jedná se o obrázkové analogie tříd TextView 
a Button (v uvedeném pořadí).

Každý z těchto widgetů má v defi nici rozložení atribut android:src určující použitý obrázek. 
Tyto atributy obvykle odkazují na prostředky určené k vykreslení, o kterých budeme podrob-
něji hovořit v kapitole 23, která je věnována prostředkům.

Třída ImageButton, podtřída třídy ImageView, nabízí standardní možnosti třídy Button rea-
govat na klepnutí apod. Prohlédněte si například soubor defi nice rozložení main.xml ve vzo-
rovém projektu Basic/ImageView:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<ImageView xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
    android:id=“@+id/icon“
    android:layout_width=“fill_parent“
    android:layout_height=“fill_parent“
    android:adjustViewBounds=“true“
    android:src=“@drawable/molecule“
    />

Výsledek použití této defi nice ve výchozí automaticky generované aktivitě si můžete prohléd-
nout na obrázku 9.2.

Obrázek 9.2 Vzorová aplikace ImageViewDemo
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Textová pole
Třetím základním ovládacím prvkem, který nabízí většina nástrojů na vytváření grafi ckých 
uživatelských rozhraní, jsou textová pole. V systému Android jsou implementována pomocí 
třídy EditText, která je podtřídou třídy TextView popisků.

Kromě standardních atributů elementu TextView (například android:textStyle) lze v defi -
nici rozložení nastavit hodnoty množství dalších atributů tohoto elementu, včetně následujících:

  android:autoText: Určuje, zda bude pole nabízet automatickou kontrolu pravopisu.
  android:capitalize: Určuje, zda bude pole automaticky nahrazovat první písmeno 

textu velkým písmenem (toto nastavení je vhodné například u polí sloužících k zadávání 
jmen nebo názvů měst).

  android:digits: Pomocí tohoto atributu lze nastavit pole tak, aby do něj bylo možné 
zapisovat pouze určité číslice.

  android:password: Pomocí tohoto atributu lze nastavit pole tak, aby místo zapisovaných 
znaků zobrazovalo tečky.

  android:singleLine: Určuje, zda bude do pole možné zapsat pouze jeden nebo více 
řádků textu (například zda při klepnutí na klávesu Enter uživatel přejde na nový řádek 
pole nebo k dalšímu widgetu).

Většinu výše popsaných atributů lze nastavit také pomocí nového atributu android:
inputType, který byl přidán do verze systému 1.5 v rámci implementace soft warových klá-
vesnic (viz kapitola 11).

Zde je například obsah souboru XML defi nice rozložení projektu Basic/Field, který defi -
nuje widget EditText:
<EditText xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
  android:id=“@+id/field“
  android:layout_width=“fill_parent“
  android:layout_height=“fill_parent“
  android:singleLine=“false“
  />

Všimněte si, že atribut android:singleLine je nastaven na hodnotu false, takže uživatelé 
mohou do pole vkládat více řádků textu.

Soubor FieldDemo.java tohoto projektu zaplní textové pole výchozím textem:
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.EditText;
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public class FieldDemo extends Activity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle icicle) {
    super.onCreate(icicle);
    setContentView(R.layout.main);

    EditText fld=(EditText)findViewById(R.id.field);
    fld.setText(„Distribuováno pod podmínkami licence Apache 2.0 „ +
            „(dále jen \“licence\“). Tento soubor lze používat „ +
            „pouze v souladu s podmínkami licence. „ +
            „Kopii licence naleznete na adrese „ +
            „http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0“);
  }
}

Výslednou podobu aplikace po sestavení a nainstalování do emulátoru si můžete prohlédnout 
na obrázku 9.3.

Další verze pole nabízí funkci automatického dokončování textu, která pomáhá uživatelům 
zadávat hodnoty, aniž by museli zapsat celý text. Tento typ pole systém Android implemen-
tuje pomocí třídy AutoCompleteTextView, o které budeme podrobněji hovořit v kapitole 12.

Obrázek 9.3 Vzorová aplikace FieldDemo
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Zaškrtávací políčka
Klasické zaškrtávací políčko nabízí dva stavy: zaškrtnuto a nezaškrtnuto. Mezi těmito stavy 
lze políčko přepnout klepnutím a zvolit tak nějakou možnost (například „Doručit objednáv-
ku spěšně“).

V systému Android implementuje tento typ políčka třída CheckBox. Jedná se o podtřídu třídy 
TextView, takže jsou vám k dispozici příslušné atributy, například atribut android:textColor.

V jazyce Java můžete volat následující metody políčka:

  isChecked(): Pomocí této metody lze zjistit, zda je políčko zaškrtnuto, či nikoliv.
  setChecked(): Pomocí této metody lze políčko zaškrtnout či jeho zaškrtnutí zrušit.
  toggle(): Pomocí této metody lze políčko přepnout, jako kdyby jej zaškrtnul nebo jeho 

zaškrtnutí zrušil uživatel.

Pro políčko také můžete registrovat naslouchací objekt (v tomto případě OnCheckedChange
Listener), který bude upozorňován na změny stavu tlačítka.

Zde je například jednoduchá defi nice zaškrtávacího políčka projektu Basic/CheckBox:
<CheckBox xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
    android:id=“@+id/check“
    android:layout_width=“wrap_content“
    android:layout_height=“wrap_content“
    android:text=“Políčko není zaškrtnuto.“
    />

Soubor kódu jazyka Java projektu CheckBoxDemo.java zjišťuje a konfi guruje chování tlačítka:
public class CheckBoxDemo extends Activity
  implements CompoundButton.OnCheckedChangeListener {
  CheckBox cb;

  @Override
  public void onCreate(Bundle icicle) {
    super.onCreate(icicle);
    setContentView(R.layout.main);

    cb=(CheckBox)findViewById(R.id.check);
    cb.setOnCheckedChangeListener(this);
  }

  public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView,
                                 boolean isChecked) {
    if (isChecked) {
      cb.setText(„Políčko je zaškrtnuto.“);
    }
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    else {
      cb.setText(„Políčko není zaškrtnuto.“);
    }
  }
}

Všimněte si, že aktivita slouží sama sobě jako naslouchací objekt změn stavu políčka, protože 
implementuje rozhraní OnCheckedChangeListener (pomocí volání cb.setOnCheckedChange
Listener(this)). Jako zpětně volaná metoda naslouchacího objektu slouží metoda onChecked
Changed(), které se předává políčko, jehož stav se změnil, a jeho nový stav. V tomto případě 
pak aktualizuje popisek políčka, který refl ektuje jeho stav.

A výsledek? Po klepnutí na políčko se automaticky aktualizuje jeho popisek – viz obrázky 9.4 
a 9.5.

Obrázek 9.4 Vzorová aplikace CheckBoxDemo s nezaškrtnutým políčkem
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Obrázek 9.5 Vzorová aplikace CheckBoxDemo se zaškrtnutým políčkem

Vypínače
Systém Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) nabízí novou variantu widgetu CheckBox. Jedná se 
o vypínač Switch se dvěma stavy, který umožňuje přepnutí pomocí potažení prsty a podobá 
se vypínači osvětlení. Stav vypínače lze změnit také prostým klepnutím stejně jako v případě 
zaškrtávacího políčka.

Widget Switch nabízí atribut android:text, pomocí něhož lze určit text zobrazovaný 
v jednotlivých stavech vypínače a jehož hodnotu lze nastavit pomocí metod setTextOn() 
a setTextOff() třídy Switch.

Mezi další užitečné metody třídy Switch patří následující metody:

  getTextOn(): Tato metoda vrací text pro vypnutý stav vypínače.
  getTextOff(): Tato metoda vrací text pro zapnutý stav vypínače.
  setChecked(): Tato metoda změní aktuální stav vypínače (stejně jako v případě widge-

tu CheckBox).

Zde je například vzorová defi nice vypínače v projektu Basic/Switch:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<Switch xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
    android:id=“@+id/switchdemo“
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    android:layout_width=“wrap_content“
    android:layout_height=“wrap_content“
    android:text=“Vypínač je vypnutý.“
    />

Všimněte si, že nebylo možné pro vypínač použít název „switch“ z důvodu kolize s vyhrazený-
mi klíčovými slovy jazyka Java. Odpovídající zdrojový kód v souboru SwitchActivity.java 
zjišťuje a konfi guruje chování vypínače. Třída opět implementuje rozhraní OnCheckChanged
Listener a obsluhuje volání metody onCheckedChanged:
public class SwitchDemo extends Activity
  implements CompoundButton.OnCheckedChangeListener {
  Switch sw;

  @Override
  public void onCreate(Bundle icicle) {
    super.onCreate(icicle);
    setContentView(R.layout.main);

    sw=(Switch)findViewById(R.id.switchdemo);
    sw.setOnCheckedChangeListener(this);
  }

  public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView,
                                 boolean isChecked) {
    if (isChecked) {
      sw.setTextOn(„Vypínač je zapnutý.“);
    }
    else {
      sw.setTextOff(„Vypínač je vypnutý.“);
    }
  }
}

Ze struktury tohoto kódu je patrné, že použití metod nadřazené třídy a práce s přepínačem 
jsou velmi podobné jako v případě třídy CheckBox. Výslednou aplikaci s vypínačem v obou 
stavech si můžete prohlédnout na obrázcích 9.6 a 9.7.
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Obrázek 9.6 Vzorová aplikace SwitchDemo s vypnutým vypínačem

Obrázek 9.7 Vzorová aplikace SwitchDemo se zapnutým vypínačem
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Přepínače
Stejně jako v případě jiných implementací přepínačů v jiných sadách nástrojů se i přepínače 
systému Android nacházejí vždy v jednom ze dvou stavů, podobně jako zaškrtávací políčka 
a vypínače. Lze je však seskupit tak, aby mohl být v jednu chvíli vybrán pouze jediný přepí-
nač ve skupině.

Stejně jako třída CheckBox je i třída RadioButton odvozena od třídy CompoundButton, která 
je zase odvozena od třídy TextView. Proto jsou vám i v případě přepínačů k dispozici všech-
ny standardní vlastnosti třídy TextView, pomocí nichž lze určit styl písma jejich popisků, 
styl, barvu atd. K označení či zrušení označení přepínačů pak opět můžete používat metodu 
isChecked(), k jejich přepínání metodu toggle() atd., stejně jako v případě třídy CheckBox.

Widgety RadioButton budete obvykle vkládat do  kontejneru RadioGroup. Kontejner 
RadioGroup seskupuje přepínače, jejichž stav spolu souvisí, a umožňuje výběr pouze jediné-
ho přepínače v sadě. Nastavíte-li hodnotu atributu android:id elementu RadioGroup v defi -
nici rozložení ve formátu XML, můžete ke skupině přepínačů přistupovat ze zdrojového kódu 
jazyka Java a volat následující metody:

  check(): Označí konkrétní přepínač na  základě jeho ID (například group.check
(R.id.radio1)).

  clearCheck(): Zruší označení všech přepínačů ve skupině (žádný nezůstane označený).
  getCheckedRadioButtonId(): Získá ID aktuálně označeného přepínače (nebo vrátí 

hodnotu -1, pokud není žádný přepínač označen).

Funkcionalita možnosti výběru pouze jediného přepínače ve skupině se vztahuje pouze na pře-
pínače, které jsou přímými potomky třídy RadioGroup. Mezi kontejner RadioGroup a obsažené 
widgety RadioButton již nelze vkládat další kontejnery (viz následující kapitola).

Zde je například defi nice rozložení XML s widgety RadioButton vloženými do kontejneru 
RadioGroup:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<RadioGroup
  xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
  android:orientation=“vertical“
  android:layout_width=“fill_parent“
  android:layout_height=“fill_parent“
  >
    <RadioButton android:id=“@+id/radio1“
      android:layout_width=“wrap_content“
      android:layout_height=“wrap_content“
      android:text=“Kámen“ />

    <RadioButton android:id=“@+id/radio2“
      android:layout_width=“wrap_content“

K2029.indd   104K2029.indd   104 15.5.2013   9:58:4415.5.2013   9:58:44



KAPITOLA 9  Využití základních widgetů

105

      android:layout_height=“wrap_content“
      android:text=“Nůžky“ />

    <RadioButton android:id=“@+id/radio3“
      android:layout_width=“wrap_content“
      android:layout_height=“wrap_content“
      android:text=“Papír“ />
</RadioGroup>

Pokud použijete s touto defi nicí výchozí kód projektu automaticky generovaný systémem An-
droid, získáte aplikaci, kterou si můžete prohlédnout na obrázku 9.8.

Všimněte si, že je skupina přepínačů ve výchozím nastavení nastavena tak, aby nebyl ozna-
čen ani jeden z obsažených přepínačů. Chcete-li přednastavit označení jednoho z přepínačů, 
použijte ve zpětně volané metodě onCreate() aktivity metodu setChecked() příslušného 
objektu RadioButton nebo metodu check() kontejneru RadioGroup.

Obrázek 9.8 Vzorová aplikace RadioButtonDemo
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Zobrazení
Všechny widgety, včetně widgetů popsaných v předchozích podkapitolách, rozšiřují třídu 
View, po které dědí množství dalších užitečných vlastností a metod, o kterých jsme se dopo-
sud nezmínili.

Odsazení
Widgety mají minimální velikost, která může být ovlivněna jejich obsahem. Widget Button 
se například „roztáhne“ tak, aby se do něj vešel text popisku. Tyto změny velikosti lze ovládat 
pomocí odsazení. Přidáte-li do widgetu odsazení, zvětšíte mezeru mezi jeho obsahem (v pří-
padě widgetu Button se jedná o popisek) a okraji.

Výchozí odsazení lze defi novat v defi nici rozložení, a to buď pro všechny čtyři strany (atribut 
android:padding), nebo pro každou stranu zvlášť (hodnota atributu android:paddingLeft 
například defi nuje odsazení od levého okraje widgetu). Odsazení lze nastavit také ve zdrojo-
vém kódu jazyka Java pomocí metody setPadding().

Hodnoty všech těchto atributů určují rozměry a tvoří je kombinace defi nice jednotek a jejich 
počtu. Hodnota 5px proto určuje odsazení o 5 pixelů, hodnota 10dip odsazení o 10 pixelů 
nezávislých na hustotě a hodnot a 2mm odsazení o dva milimetry. O rozměrech budeme po-
drobně hovořit v kapitole 25.

Další užitečné vlastnosti
Kromě vlastností popsaných v této a následující kapitole budete také často pracovat s násle-
dujícími vlastnostmi widgetu View:

  android:visibility: Hodnota této vlastnosti určuje, zda bude widget ve výchozím na-
stavení viditelný (zda se bude zobrazovat).

  android:nextFocusDown, android:nextFocusLeft, android:nextFocusRight 
a android:nextFocusUp: Hodnoty těchto atributů určují pořadí zaměření ovládacích 
prvků pro vstup, pokud uživatel používá směrový ovladač, trackball nebo jiné podobné 
polohovací zařízení.

  android:contentDescription: Tento atribut se podobá atributu alt elementu <img> 
jazyka HTML a používají jej nástroje na usnadnění, které pomáhají lidem, již nevidí ob-
razovku zařízení a potřebují další asistenci s navigací v uživatelském rozhraní aplikace.

Užitečné metody
Pomocí metody setEnabled() lze widgety aktivovat či deaktivovat a  pomocí metody 
isEnabled() lze zjistit, zda jsou aktivovány. Tato funkcionalita se často využívá k deaktivaci 
některých widgetů na základě výběru zaškrtávacích políček (widgety CheckBox) nebo přepí-
načů (widgety RadioButton).
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Pomocí metody requestFocus() lze widgety vybírat pro vstup a pomocí metody isFocused() 
lze zjistit, zda jsou vybrány pro vstup. Tyto metody můžete použít spolu s metodami pro akti-
vaci a deaktivaci widgetů a zajistit, že je po dektivaci jiného widgetu vybrán pro vstup správ-
ný widget.

K navigaci ve stromové struktuře widgetů a kontejnerů, které tvoří celkové zobrazení aktivity, 
můžete používat následující metody:

  getParent(): Vyhledá nadřazený widget nebo kontejner.
  fi ndViewById(): Vyhledá podřazený widget s určitým ID.
  getRootView(): Získá kořen stromové struktury (například předaný aktivitě pomocí 

metody setContentView()).

Barvy
Widgety systému Android nabízejí dva typy atributů k nastavení barev. Některé z nich, na-
příklad atribut android:textColor widgetu TextView (a jeho podtříd), lze nastavit na ob-
jekt typu ColorStateList, a to i pomocí nastavovací metody ve zdrojovém kódu jazyka Java 
(v tomto případě setTextColor()).

Objekt ColorStateList umožňuje specifi kovat různé barvy pro různé podmínky. Pro text 
zobrazovaný ve widgetu TextView lze například defi novat určitou barvu, když je vybraný 
v seznamu položek, a jinou barvu, když vybraný není (problematiku výběru widgetů podrob-
ně rozebíráme v kapitole 12). Tyto změny stavu obsluhuje výchozí objekt ColorStateList 
přiřazený objektu TextView.

Chcete-li změnit barvu textu widgetu TextView ve zdrojovém kódu jazyka Java, můžete po-
stupovat jedním ze dvou způsobů.

  Použít metodu ColorStateList.valueOf(), která vrací objekt ColorStateList se 
stejnými barvami pro všechny stavy určenými hodnotou parametru metody. Jedná se 
o ekvivalent atributu android:textColor, pomocí něhož lze nastavit barvu textu wid-
getu TextView tak, aby byla vždy stejná, nezávisle na okolnostech.

  Vytvořit objekt ColorStateList s různými hodnotami pro různé stavy, buď prostřednic-
tvím konstruktoru, nebo na základě vykreslitelného prostředku defi nované ho v defi nici 
XML (viz kapitola 23).
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Práce 

s kontejnery

Kontejnery organizují kolekce vybraných widgetů (a případně také podřízených kontejnerů) 
do různých struktur. Chcete-li vytvořit formulář s popisky nalevo a poli napravo, potřebujete 
kontejner. Chcete-li pod formulář přidat tlačítka OK a Zrušit a zarovnat je k pravému okraji 
obrazovky, opět potřebujete kontejner. Čistě z pohledu defi nice rozložení ve formátu XML 
pak kontejnery potřebujete jednoduše jako kořenové elementy, do kterých můžete vkládat 
skupiny widgetů.

Nějakou koncepci organizace rozložení uživatelského rozhraní nabízí většina sad nástrojů 
na vytváření grafi ckého uživatelského rozhraní, a to většinou právě ve formě kontejnerů. V sa-
dě nástrojů Swing například pracujete se správcovskými objekty rozložení, jako jsou například 
objekty BoxLayout, a s kontejnery, které je využívají. Některé sady nástrojů, například XUL 
nebo Flex, se pevně drží modelu využití kontejnerů založených na polích a řídí se myšlenkou, 
že pomocí správné kombinace vnořených kontejnerů založených na polích lze dosáhnout 
jakéhokoliv požadovaného rozložení. Systém Android také nabízí model rozvržení založený 
na polích, implementovaný pomocí třídy LinearLayout, kromě toho však nabízí celou řadu 
dalších kontejnerů s jinými pravidly rozložení.

V této kapitole se podíváme na běžně používané kontejnery – LinearLayout (kontejner zalo-
žený na polích), RelativeLayout (kontejner založený na pravidlech), TableLayout (mřížkový 
kontejner) a také na zcela nový kontejner GridLayout (mřížkový kontejner s rozdělujícími 
čarami o nulové tloušťce), který nabízí poslední verze systému Android Ice Cream Sandwich 
(ICS). Dále se podíváme na třídu ScrollView, což je třída, která se používá k implementaci 
posuvných kontejnerů.

V této kapitole:

  Kontejner LinearLayout
  Všechno je relativní
  Tabula rasa
  Posouvání
  Mřížka
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Kontejner LinearLayout
Jak již bylo uvedeno výše, třída LinearLayout reprezentuje model založený na použití polí –  
widgety nebo vnořené kontejnery se řadí do sloupce nebo řádku jeden po druhém. Tato třída 
funguje podobně jako třída FlowLayout sady nástrojů Java/Swing, kontejnery VBox a HBox 
v jazycích Flex a XUL apod.

Jazyky Flex a XUL používají pole jako primární jednotku návrhu uživatelského rozhraní. Chce-
te-li, můžete používat třídu LinearLayout téměř stejným způsobem a nemusíte ostatní druhy 
kontejnerů vůbec použít. Požadovaná vizuální reprezentace je v zásadě výsledkem specifi kace 
vnořování polí a jejich atributů, jako je například jejich umístění ve vztahu k ostatním polím.

Koncepce a vlastnosti třídy LinearLayout
Konfi gurace instance třídy LinearLayout sestává v zásadě z pěti různých úkolů (kromě defi -
nice obsahu): nastavení orientace, konfi gurace polí, specifi kace priority, specifi kace gravitace 
a specifi kace mezer mezi widgety.

Orientace
Nastavení orientace určuje, zda instance třídy LinearLayout reprezentuje řádek, nebo slou-
pec. Orientaci nastavíte pouhým přidáním atributu android:orientation do elementu Li-
nearLayout v defi nici rozložení XML a jeho nastavením na hodnotu horizontal (řádek) 
nebo vertical (sloupec).

Orientaci lze změnit tak, že zavoláte metodu setOrientation()instance třídy LinearLayout 
a předáte jí parametr HORIZONTAL nebo VERTIKAL.

Konfi gurace polí
Představte si řádek widgetů, například pár přepínačů. Tyto widgety mají „přirozenou“ velikost, 
která je založena na jejich textu. Jejich kombinovaná velikost však často neodpovídá velikosti 
obrazovky zařízení, protože velikost obrazovek zařízení využívajících systém Android je málo-
kdy stejná. Musíte se tedy nějak vyrovnat s problémem, jak naložíte se zbývajícím prostorem.

U všech widgetů v instanci třídy LinearLayout je nutné určit hodnoty atributů android:
layout_width (šířka widgetu) a android:layout_height (výška widgetu), jejichž prostřed-
nictvím je možné tento problém vyřešit. Hodnoty těchto atributů lze nastavit třemi různými 
způsoby:

  Můžete použít konkrétní hodnotu, například 125dip, a specifi kovat tak pevně danou 
velikost.

  Můžete použít hodnotu wrap_content, která značí, že má widget vyplnit prostor odpo-
vídající jeho přirozené velikosti, pokud není příliš velký. Pokud je, systém Android jej 
podle potřeby zalomí.
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  Můžete použít hodnotu fi ll_parent, která značí, že má widget po nastavení ostatních 
widgetů zaplnit veškerý dostupný prostor kontejneru, který jej obsahuje.

Nejčastěji se pak používají poslední dvě možnosti, protože nezávisí na velikosti obrazovky 
a umožňují systému upravit zobrazení tak, aby vyplnilo použitelný prostor.

Poznámka: V rozhraní API verze 8 (systém Android 2.2) byla hodnota fi ll_parent z neznámých 

důvodů nahrazena hodnotou match_parent. Hodnotu fi ll_parent lze používat i nadále, pro-

tože bude i nadále podporována. Pokud však vaše aplikace podporuje pouze rozhraní API verze 

8 nebo novější (například v manifestu použijete defi nici android:minSdkVersion=“8“), měli byste 

pravděpodobně raději používat hodnotu match_parent.

Priorita
Ale co se stane, když máte dva widgety, které by se měly o dostupný prostor rozdělit? Před-
stavte si například, že máte ve sloupci dvě položky o více řádcích a chcete, aby zabraly zbý-
vající prostor ve sloupci poté, co se přiřadí odpovídající prostor všem ostatním widgetům. 
Abyste toho dosáhli, je třeba kromě nastavení atributů android:layout_width (pro řádky) 
a android:layout_height (pro sloupce) na hodnotu fi ll_parent nastavit také hodnotu atri-
butu android:layout_weight.

Tento atribut specifi kuje objem volného místa, které se má widgetu přidělit. Pokud například 
nastavíte atributy android:layout_weight páru widgetů na stejné nenulové hodnoty (na-
příklad 1), rozdělí si volné místo rovnoměrně. Nastavíte-li však tento atribut jednoho z wigde-
tů na hodnotu 1 a druhého z nich na hodnotu 2, použije druhý widget dvakrát tolik volného 
místa než widget první atd. Výchozí hodnota atributu specifi kujícího prioritu widgetů je 0.

Atributy specifi kující prioritu widgetů se používají také v případě, kdy chcete alokovat volné 
místo pro jednotlivé widgety na základě procentuálního poměru. Chcete-li použít tuto tech-
niku s horizontálním rozložením, postupujte následujícím způsobem:

  Nastavte atributy android:layout_width všech widgetů v rozložení na hodnotu 0.
  Nastavte atributy android:layout_weight všech widgetů v defi nici rozložení na hod-

notu odpovídající požadovanému procentuálnímu podílu.
  Zkontrolujte, zda součet hodnot atributů android:layout_weight všech widgetů v de-

fi nici rozložení odpovídá hodnotě 100.

Gravitace
Veškerý obsah kontejneru LinearLayout je ve výchozím nastavení zarovnán vlevo a nahoru. 
Takže když vytvoříte řádek widgetů prostřednictvím horizontálního kontejneru LinearLayout, 
bude obsah řádku začínat u levého okraje obrazovky. Chcete-li dosáhnout jiného zarovnání 
obsahu kontejneru, musíte specifi kovat gravitaci. Prostřednictvím atributu android:layout_
gravity daného widgetu (nebo metody setGravity objektu widgetu za chodu programu) 
můžete sdělit widgetu a jeho kontejneru, jak se má widget na obrazovce zarovnat.

Poznámka: V rozhraní API verze 8 (systém Android 2.2) byla hodnota fi ll_parent z neznámých

důvodů nahrazena hodnotou match_parent. Hodnotu fi ll_parent lze používat i nadále, pro-

tože bude i nadále podporována. Pokud však vaše aplikace podporuje pouze rozhraní API verze 

8 nebo novější (například v manifestu použijete defi nici android:minSdkVersion=“8“), měli byste

pravděpodobně raději používat hodnotu match_parent.
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V případě sloupce widgetů se nejčastěji používají hodnoty left, center_horizontal a right 
pro zarovnání vlevo, doprostřed a vpravo (v uvedeném pořadí).

V případě řádku widgetů se widgety ve výchozím nastavení zarovnávají tak, aby byl jejich text 
zarovnán na základní čáře (neviditelné čáře, na které „sedí“ písmena). Jejich gravitaci pak lze 
určit hodnotou center_vertical a vycentrovat je okolo vertikálního středu řádku.

Okraje
Ve výchozím nastavení se widgety zobrazují těsně jeden vedle druhého. Toto nastavení lze 
změnit pomocí okrajů, které se podobají odsazení popsanému v kapitole 9.

Rozdíl mezi použitím odsazení a okrajů je patrný pouze v případě widgetů s neprůhledným 
pozadím. U widgetů s průhledným pozadím, což je například výchozí vzhled widgetu Text
View, má použití odsazení a okrajů stejný efekt – zvětšení mezery mezi přilehlými widgety. 
U widgetů s neprůhledným pozadím, například u widgetu Button, je odsazení považováno 
za součást pozadí, zatímco okraje jsou mimo pozadí. Přidání odsazení jinými slovy zvyšuje 
mezery mezi obsahem widgetu (například popiskem tlačítka) a jeho okraji, zatímco přidání 
okrajů zvětší mezeru mezi hranami widgetu a přilehlými widgety.

Okraje lze defi novat v souboru XML defi nice rozložení, a to buď pro každou hranu widgetu 
zvlášť (nastavením hodnoty atributu android:layout_marginTop lze například určit velikost 
horního okraje widgetu), nebo lze určit okraje všech hran najednou nastavením hodnoty atri-
butu android:layout_margin. Stejně jako v případě odsazení jsou i hodnoty těchto atributů 
rozměry – kombinace defi nice jednotek a jejich počtu, například 5px v případě pěti pixelů.

Příklad použití kontejneru LinearLayout
Pojďme se nyní společně podívat na příklad (najdete jej ve složce vzorového projektu Containers/
Linear) demonstrující nastavení vlastností kontejneru LinearLayout v defi nici rozložení 
ve formátu XML i za chodu programu. Defi nice rozložení ve formátu XML vypadá takto:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<LinearLayout
  xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
  android:orientation=“vertical“
  android:layout_width=“fill_parent“
  android:layout_height=“fill_parent“
  >
  <RadioGroup android:id=“@+id/orientation“
    android:orientation=“horizontal“
    android:layout_width=“wrap_content“
    android:layout_height=“wrap_content“
    android:padding=“5dip“>
    <RadioButton
      android:id=“@+id/horizontal“
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      android:text=“horizontální“ />
    <RadioButton
      android:id=“@+id/vertical“
      android:text=“vertikální“ />
  </RadioGroup>
  <RadioGroup android:id=“@+id/gravity“
    android:orientation=“vertical“
    android:layout_width=“fill_parent“
    android:layout_height=“wrap_content“
    android:padding=“5dip“>
    <RadioButton
      android:id=“@+id/left“
      android:text=“vlevo“ />
    <RadioButton
      android:id=“@+id/center“
      android:text=“na střed“ />
    <RadioButton
      android:id=“@+id/right“
      android:text=“vpravo“ />
  </RadioGroup>
</LinearLayout>

Všimněte si, že se jedná o kontejner LinearLayout obalující dva kontejnery RadioGroup. 
Třída RadioGroup je podtřídou třídy LinearLayout, takže tento příklad demonstruje použití 
vnořených polí. Výsledek je stejný jako v případě vnoření kontejnerů LinearLayout.

První element RadioGroup defi nuje řádek (android:orientation = „horizontal“) widge-
tů RadioButton. Pro element je defi nováno odsazení 5dip na všech stranách, které odděluje 
tuto skupinu přepínačů od druhé skupiny přepínačů. Jednotka dip v defi nici hodnoty odsaze-
ní reprezentuje na hustotě nezávislé pixely, které si můžete prozatím představovat jako běžné 
pixely. Jaký je mezi těmito jednotkami rozdíl, rozebereme v následujících kapitolách. Atribu-
ty určující šířku a výšku skupiny jsou nastaveny na hodnotu wrap_content, takže přepínače 
zabírají pouze tolik prostoru, kolik potřebují.

Druhý element RadioGroup defi nuje sloupec (android:orientation = „vertical“) tří 
widgetů RadioButton. Opět je použito odsazení 5dip na všech stranách a přirozená výška 
(android:layout_height = „wrap_content“). Atribut android:layout_width je však 
tentokrát nastaven na hodnotu fi ll_parent, což znamená, že sloupec přepínačů bude zabírat 
celou šířku obrazovky.

Ke změně těchto nastavení za běhu programu je nutné použít zdrojový kód jazyka Java:
package com.commonsware.android.linear;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
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import android.text.TextWatcher;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.EditText;

public class LinearLayoutDemo extends Activity
  implements RadioGroup.OnCheckedChangeListener {
  RadioGroup orientation;
  RadioGroup gravity;

  @Override
  public void onCreate(Bundle icicle) {
    super.onCreate(icicle);
    setContentView(R.layout.main);

    orientation=(RadioGroup)findViewById(R.id.orientation);
    orientation.setOnCheckedChangeListener(this);
    gravity=(RadioGroup)findViewById(R.id.gravity);
    gravity.setOnCheckedChangeListener(this);
}

public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
  switch (checkedId) {
    case R.id.horizontal:
      orientation.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
      break;
    case R.id.vertical:
      orientation.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
      break;

    case R.id.left:
      gravity.setGravity(Gravity.LEFT);
      break;

    case R.id.center:
      gravity.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
      break;

    case R.id.right:
      gravity.setGravity(Gravity.RIGHT);
      break;
    }
  }
}
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V metodě onCreate() se vyhledají oba kontejnery RadioGroup a pro každý z nich je regis-
trován naslouchací objekt, který upozorňuje na změny jejich stavu (setOnCheckedChange
Listener(this)). A protože rozhraní OnCheckedChangeListener implementuje samotná 
aktivita, je naslouchacím objektem samotná aktivita.

Metoda onCheckedChanged() (zpětně volaná naslouchacím objektem) zjišťuje, ve které instanci 
třídy RadioButton došlo ke změně stavu. Podle toho, na který z přepínačů uživatel klepnul, 
je následně upravena orientace prvního kontejneru LinearLayout nebo gravitace druhého 
kontejneru LinearLayout.

Aplikaci ve stavu, ve kterém se nachází hned po spuštění, si můžete prohlédnout na obrázku 
10.1.

Obrázek 10.1 Vzorová aplikace LinearLayoutDemo po spuštění
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Označíte-li přepínač „vertikální“, změní se odpovídajícím způsobem podoba prvního kontej-
neru RadioGroup – viz obrázek 10.2.

Obrázek 10.2 Stejná aplikace s označeným tlačítkem „vertikální“

Označíte-li přepínač „na střed“ nebo „vpravo“, změní se odpovídajícím způsobem podoba 
druhého kontejneru RadioGroup – viz obrázky 10.3 a 10.4.

Obrázek 10.3 Stejná aplikace s označenými tlačítky „vertikální“ a „na střed“
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Obrázek 10.4 Stejná aplikace s označenými tlačítky „vertikální“ a „vpravo“

Model založený na polích
Jak již bylo uvedeno výše, některé architektury grafi ckého uživatelského rozhraní považu-
jí všechny kontejnery za pole – v systému Android reprezentuje tento typ kontejnerů třída 
LinearLayout. V jazycích Flex a XUL se například při vytvoření polí určuje jejich velikost 
a procento volného místa, které zabírají, a poté se do nich vkládají widgety. Stejným způso-
bem pak lze postupovat i v systému Android. Ukázku této koncepce naleznete v projektu 
Containers\LinearPercent.

Soubor defi nice rozložení uživatelského rozhraní tohoto projektu ve formátu XML defi nuje 
vertikální kontejner LinearLayout obalující tři widgety Button:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<LinearLayout
  xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
  android:orientation=“vertical“
  android:layout_width=“fill_parent“
  android:layout_height=“fill_parent“
  >
  <Button
    android:text=“Padesát procent“
    android:layout_width=“fill_parent“
    android:layout_height=“0dip“
    android:layout_weight=“50“
  />
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  <Button
    android:text=“Třicet procent“
    android:layout_width=“fill_parent“
    android:layout_height=“0dip“
    android:layout_weight=“30“
  />
  <Button
    android:text=“Dvacet procent“
    android:layout_width=“fill_parent“
    android:layout_height=“0dip“
    android:layout_weight=“20“
  />
</LinearLayout>

Každý z těchto tří widgetů bude zabírat určité procento volného místa na obrazovce vyhra-
zeného pro kontejner LinearLayout. A protože je kontejner LinearLayout nastaven tak, 
aby zabíral celou obrazovku, znamená to, že si widgety mezi sebe rozdělí veškeré volné místo 
na obrazovce na základě nastaveného procentuálního podílu.

V elementech defi nujících jednotlivé widgety je procentuální podíl zabraného místa na obra-
zovce nastaven následujícím způsobem:

  Atribut android:layout_height je nastaven na hodnotu 0dip (všimněte si, že tentokrát 
pracujeme s výškou, protože dělíme vertikální kontejner LinearLayout).

  Atribut android:layout_weight je nastaven na požadovaný procentuální podíl (napří-
klad android:layout_weight=“50“).

Pokud součet nastavených hodnot priorit widgetů odpovídá hodnotě 100, což v tomto případě 
platí, widgety si mezi sebe rozdělí volné místo na obrazovce na základě nastavených procen-
tuálních podílů – viz obrázek 10.5.
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Obrázek 10.5 Kontejner LinearLayout rozdělený mezi tři tlačítka na základě procenutálních podílů

Všechno je relativní
Kontejner RelativeLayout rozmisťuje widgety na základě jejich vztahů k ostatním widgetům 
v kontejneru a na základě vztahů k nadřazenému kontejneru. Widget X můžete umístit nale-
vo pod widget Y, dolní hranu widgetu Z zarovnat s dolní hranou kontejneru atd. Tato třída je 
velmi podobná třídě RelativeLayout v sadě nástrojů Swing Jamese Elliota.

Koncepce a vlastnosti kontejneru RelativeLayout
Aby tohle všechno fungovalo, potřebujete se nějak odkazovat na ostatní widgety v souboru 
XML defi nice rozložení a také nějak specifi kovat jejich relativní umístění.

Umístění relativní vzhledem ke kontejneru
Nejsnáze se ustavují vztahy mezi umístěním widgetu a kontejnerem, k čemuž slouží následu-
jící atributy:

  android:layout_alignParentTop: Zarovná horní hranu widgetu s horní hranou 
kontejneru.
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  android:layout_alignParentBottom: Zarovná dolní hranu widgetu s dolní hranou 
kontejneru.

  android:layout_alignParentLeft: Zarovná levou hranu widgetu s  levou hranou 
kontejneru.

  android:layout_alignParentRight: Zarovná pravou hranu widgetu s pravou hranou 
kontejneru.

  android:layout_centerHorizontal: Zarovná widget horizontálně na střed kontejneru.
  android:layout_centerVertical: Zarovná widget vertikálně na střed kontejneru.
  android:layout_centerInParent: Zarovná widget horizontálně a vertikálně na střed 

kontejneru.

Hodnoty všech těchto atributů jsou typu boolean (true nebo false).

Při provádění zarovnání se bere v potaz odsazení widgetu. Zarovnání jsou založena na kom-
pletní buňce widgetu (kombinaci přirozených rozměrů plus odsazení).

Odkazy na widgety v atributech
Zbývající atributy týkající se kontejneru RelativeLayout přebírají jako své hodnoty identifi -
kátory widgetů v kontejneru. Při používání těchto atributů postupujte následujícím způsobem:

  Označte identifi kátorem všechny elementy, na které se budete potřebovat odkazovat (při-
řaďte hodnotu jejich atributu android:id).

  Na ostatní widgety se odkazujte pomocí jejich identifi kátorů.

První výskyt hodnoty identifikátoru by měl obsahovat znaménko + (například @+id/
wid get_a), dále se již identifi kátor používá bez znaménka (například @id/widget_a). To 
umožňuje sestavovacím nástrojům lépe zachycovat překlepy v identifi kátorech widgetů – po-
kud použijete hodnotu atributu id, která předtím nebyla v souboru doplněna znaménkem 
plus, kompilátor to zjistí při kompilaci.

Pokud tedy například označíte widget A identifi kátorem @+id/widget_a, může se na něj wi-
dget B v jednom ze svých atributů odkazovat prostřednictvím identifi kátoru ve formátu @id/
widget_a.

Relativní umístění ve vztahu k ostatním widgetům
Umístění widgetu ve vztahu k ostatním widgetům specifi kují následujídí čtyři atributy:

  android:layout_above: Specifi kuje, že se má widget umístit nad widget defi novaný 
hodnotou atributu.

  android:layout_below: Specifi kuje, že se má widget umístit pod widget defi novaný 
hodnotou atributu.

  android:layout_toLeftOf: Specifi kuje, že se má widget umístit nalevo od widgetu de-
fi novaného hodnotou atributu. 

  android:layout_toRightOf: Specifi kuje, že se má widget umístit napravo od widgetu 
defi novaného hodnotou atributu.
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Kromě těchto čtyř atributů lze použít dalších pět atributů, které specifi kují relativní zarovnání 
widgetu vzhledem k ostatním widgetům:

  android:layout_alignTop: Specifi kuje, že se má horní hrana widgetu zarovnat s horní 
hranou widgetu defi novaného hodnotou atributu.

  android:layout_alignBottom: Specifi kuje, že se má dolní hrana widgetu zarovnat s dol-
ní hranou widgetu defi novaného hodnotou atributu.

  android:layout_alignLeft: Specifi kuje, že se má levá hrana widgetu zarovnat s levou 
hranou widgetu defi novaného hodnotou atributu.

  android:layout_alignRight: Specifi kuje, že se má pravá hrana widgetu zarovnat s pra-
vou hranou widgetu defi novaného hodnotou atributu.

  android:layout_alignBaseline: Specifi kuje, že se má neviditelná čára specifi kující 
umístění textu widgetu zarovnat s neviditelnou čarou specifi kující umístění textu widgetu 
defi novaného hodnotou atributu.

Atribut android:layout_alignBaseline se hodí, když potřebujete vzájemně zarovnat popis-
ky a textová pole tak, aby jejich text vypadal přirozeně. Protože okolo textových polí je pole, 
zatímco okolo popisků ne, atribut android:layout_alignTop by zarovnal horní hranu popis-
ku s horní hranou pole textového pole, což by způsobilo, že by byl text popisku na obrazovce 
výše než text vložený do textového pole.

Takže pokud chcete umístit widget B napravo od widgetu A, je nutné vložit do elementu XML 
widgetu B atribut android:layout_toRightOf = „@id/widget_a“ (za předpokladu, že hod-
nota @id/widget_a identifi kuje widget A).

Pořadí vyhodnocení
Starší verze systému Android používaly při zpracování pravidel defi novaných v elementech 
RelativeLayout jediný průchod. To znamenalo, že jste se nemohli odkazovat na widget 
(například prostřednictvím atributu android:layout_above), dokud jste jej nedeklarovali 
v defi nici rozložení ve formátu XML. Defi nice některých rozložení kvůli tomu byly o něco 
složitější. Od verze 1.6 systém Android používá při zpracování pravidel dva průchody, takže 
nyní můžete bezpečně používat odkazy na ještě nedefi nované widgety.

Příklad využití kontejneru RelativeLayout
Pojďme se nyní společně podívat na typický „formulář“ s textovým polem, popiskem a párem 
tlačítek OK a Zrušit. Takto vypadá defi nice jeho rozložení ve formátu XML, kterou najdete 
ve složce vzorového projektu Containers/Relative:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<RelativeLayout
  xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
  android:layout_width=“fill_parent“
  android:layout_height=“wrap_content“>
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  <TextView android:id=“@+id/label“
    android:layout_width=“wrap_content“
    android:layout_height=“wrap_content“
    android:text=“Adresa URL:“
    android:layout_alignBaseline=“@+id/entry“
    android:layout_alignParentLeft=“true“/>
  <EditText
    android:id=“@id/entry“
    android:layout_width=“fill_parent“
    android:layout_height=“wrap_content“
    android:layout_toRightOf=“@id/label“
    android:layout_alignParentTop=“true“/>
  <Button
    android:id=“@+id/ok“
    android:layout_width=“wrap_content“
    android:layout_height=“wrap_content“
    android:layout_below=“@id/entry“
    android:layout_alignRight=“@id/entry“
    android:text=“OK“ />
  <Button
    android:id=“@+id/cancel“
    android:layout_width=“wrap_content“
    android:layout_height=“wrap_content“
    android:layout_toLeftOf=“@id/ok“
    android:layout_alignTop=“@id/ok“
    android:text=“Zrušit“ />
</RelativeLayout>

Defi nice začíná otevírací značkou elementu kontejneru RelativeLayout. V tomto případě vyu-
žíváme celou šířku obrazovky (android:layout_width = „fi ll_parent“) a pouze tolik jejího 
vertikálního prostoru, kolik jej potřebujeme (android:layout_height = „wrap_content“).

Dále defi nujeme widget TextView. Specifi kujeme, že se má jeho levá hrana zarovnat s levou 
hranou kontejneru RelativeLayout (android:layout_alignParentLeft=“true“) a nevi-
ditelná čára, na které „sedí“ jeho text, se stejnou neviditelnou čarou widgetu EditText, který 
ještě není defi nován. A protože odkazovaný widget EditText ještě není deklarován, používá-
me v hodnotě jeho ID znaménko plus (android:layout_alignBaseline=“@+id/entry“).

Další na řadě je defi nice widgetu EditText. Textové pole má být napravo od popisku, zarov-
náno s horním okrajem kontejneru RelativeLayout a má v rozložení zabírat „zbytek“ tohoto 
řádku. Tyto požadavky zajišťují následující tři atributy (v uvedeném pořadí):

  android:layout_toRightOf = „@id/label“
  android:layout_alignParentTop = „true“
  android:layout_width = „fi ll_parent“
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Dále defi nujeme tlačítko OK, které se bude zobrazovat pod textovým polem (android:
layout_below = „@id/entry“) a jeho pravou stranu zarovnáme s pravou stranou textového 
pole (android:layout_alignRight =“@id/entry“). Dále nalevo od tlačítka OK umístíme 
tlačítko Zrušit (android:layout_toLeft = „@id/ok“) a zarovnáme jeho horní hranu s horní 
hranou tlačítka OK (android:layout_alignTop = „@id/ok“).

Pokud nyní aplikaci sestavíme, aniž bychom provedli jakékoliv úpravy automaticky generované-
ho zdrojového kódu jazyka Java, získáme výsledek, který si můžete prohlédnout na obrázku 10.6.

Obrázek 10.6 Vzorová aplikace RelativeLayoutDemo

Překrývání
Kontejner RelativeLayout nabízí jednu funkci, kterou kontejner LinearLayout nemá – 
možnost vzájemného překrývání widgetů. Později přidané widgety jsou „výše na ose z“ než 
dříve přidané widgety, což znamená, že pokud jsou umístěny do shodného umístění, překrý-
vají dříve přidané widgety.

Tato koncepce se nejsnáze demonstruje na příkladu. Níže uvádíme defi nici rozložení z pro-
jektu Containers/RelativeOverlap, ve které kontejner RelativeLayout uchovává dva 
widgety Button:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<RelativeLayout
  xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
  android:layout_width=“fill_parent“
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  android:layout_height=“fill_parent“
  >
  <Button
    android:text=“JÁ JSEM VELKÉ TLAČÍTKO“
    android:textSize=“80dip“
    android:textStyle=“bold“
    android:layout_width=“fill_parent“
    android:layout_height=“fill_parent“
  />
  <Button
    android:text=“Já jsem malé tlačítko „
    android:layout_width=“wrap_content“
    android:layout_height=“wrap_content“
    android:layout_centerInParent=“true“
  />
</RelativeLayout>

První tlačítko je deklarováno tak, aby vyplňovalo celou obrazovku. Druhé tlačítko je nastaveno 
tak, aby bylo umístěno do středu kontejneru a zabíralo pouze tolik prostoru, kolik je třeba k zobra-
zení jeho popisku. Druhé (malé) tlačítko proto první (velké) tlačítko překrývá – viz obrázek 10.7.

Obrázek 10.7 Vzorová aplikace RelativeOverlap
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Tabula rasa
Máte-li rádi tabulky jazyka HTML, mřížky tabulkových procesorů a další podobné typy roz-
ložení, oblíbíte si jistě kontejner TableLayout, který umožňuje rozmístit widgety do mřížky. 
V defi nici kontejneru určíte počet řádků a sloupců mřížky, které sloupce se mohou zmenšovat 
nebo zvětšovat, aby se do nich vešel jejich obsah, apod.

Kontejner TableLayout se používá s kontejnerem TableRow. Kontejner TableLayout ovládá 
celkové chování kontejneru a samotné widgety jsou vloženy do jednoho nebo více kontejnerů 
TableRow, přičemž jeden kontejner TableRow reprezentuje jeden řádek tabulky.

Koncepce a vlastnosti kontejneru TableLayout
Při tvorbě tabulkového rozložení musíte vědět, jak se widgety používají v řádcích a sloupcích 
a jak se vypořádat s widgety, které v řádcích nejsou.

Vkládání buněk do řádků
Řádky deklarujete sami tak, že vkládáte widgety do kontejnerů TableRow obsažených v kon-
tejneru TableLayout. Tím pádem také přímo určujete, kolik řádků bude tabulka mít.

Počet sloupců určuje systém; vy jej určujete nepřímo. V tabulce bude alespoň jeden sloupec 
pro každý widget ve vašem nejdelším řádku. Takže pokud máte tři řádky, jeden se dvěma wi-
dgety, jeden se třemi a jeden se čtyřmi widgety, tabulka bude mít alespoň čtyři sloupce. Avšak 
použijete-li atribut android:layout_span specifi kující počet sloupců, přes které se widget 
rozkládá, může také jediný widget zabírat sloupců více. Tento atribut je příbuzný atributu 
colspan, který se používá v tabulkách HTML. V následujícím úryvku kódu XML defi nice 
rozložení zabírá textové pole tři sloupce:
<TableRow>
  <TextView android:text=“URL:“ />
  <EditText
    android:id=“@+id/entry“
    android:layout_span=“3“/>
</TableRow>

Widgety se obyčejně vkládají do prvního dostupného sloupce. V předchozím příkladu se po-
pisek vloží do prvního sloupce (sloupce 0, protože sloupce se číslují od 0) a textové pole do tří 
sloupců (1–3). Widget však můžete také prostřednictvím atributu android:layout_column 
vložit do jiného sloupce – jako hodnotu atributu zadáte jeho číslo:
<TableRow>
  <Button
    android:id=“@+id/cancel“
    android:layout_column=“2“
    android:text=“Zrušit“ />
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  <Button android:id=“@+id/ok“ android:text=“OK“ />
</TableRow>

V tomto úryvku kódu XML defi nice rozložení se tlačítko Zrušit vkládá do třetího sloupce 
(column 2). Tlačítko OK se následně vkládá do dalšího dostupného sloupce, což je sloupec 
čtvrtý.

Neřádkové kontejnery, které lze vložit do kontejneru TableLayout
Za normálních okolností obsahuje kontejner typu TableLayout jako své přímo podřazené 
kontejnery pouze kontejnery TableRow. Widgety však lze v kontejneru vkládat i mezi řád-
ky. V případě těchto widgetů se kontejner TableLayout chová trochu jako kontejner Linear
Layout s vertikální orientací. Šířka jednotlivých widgetů je automaticky nastavena na hod-
notu fi ll_parent, takže zabírají stejný prostor jako nejdelší řádek.

Při využití této vlastnosti se často používá prostý widget View jako oddělovač. Například mů-
žete použít element <View android:layout_height = „2dip“ android:background = 
„#0000FF“ /> a vytvořit tak 2 pixely širokou modrou čáru přes celou tabulku.

Zmenšení, zvětšení a sbalení
Ve výchozím nastavení se určí velikost každého sloupce na základě přirozené velikosti nej-
širšího widgetu v daném sloupci (přitom se berou v potaz i překryté sloupce). To však někdy 
nefunguje tak, jak by mělo, a proto je nutné získat nad chováním sloupců větší kontrolu.

Tuto kontrolu vám nabízí atribut android:stretchColumns kontejneru TableLayout. Jeho 
hodnota by měla odpovídat číslu jediného sloupce (číslování sloupců začíná od 0) nebo čárka-
mi oddělenému výčtu čísel sloupců. Uvedené sloupce se roztáhnou tak, aby zabraly jakýkoliv 
volný prostor v řádku. To vám pomůže, pokud je váš obsah užší a nezabírá dostupný prostor.

Obdobně pak můžete použít atribut android:shrinkColumns, který slouží opačnému úče-
lu. Jeho hodnota by měla opět odpovídat číslu jediného sloupce nebo čárkami oddělenému 
výčtu čísel sloupců. Sloupce uvedené v tomto atributu se pokusí zalomit svůj text tak, aby re-
dukovaly svou skutečnou šířku. Ve výchozím nastavení se text widgetů nezalamuje. Atribut 
android:shrinkColumns vám pak pomůže v případě, kdy máte sloupce plné potencionál-
ně dlouhého textu, který by mohl způsobit, že se některé z nich roztáhnou za pravý okraj 
obrazovky.

Použít můžete také atribut android:collapseColumns, jehož hodnota opět odpovídá číslu je-
diného sloupce nebo čárkami oddělenému výčtu čísel sloupců. Tyto sloupce budou ve výchozí 
podobě tabulky sbalené, tzn., že sice budou součástí tabulky, ale nebudou vidět. Programově 
můžete sloupce sbalovat a rozbalovat prostřednictvím volání metody setColumnCollapsed() 
instance třídy TableLayout. Pomocí této metody můžete umožnit uživateli ovládat zobrazo-
vání důležitých a skrývání nedůležitých sloupců.

Za běhu programu lze sloupce i zvětšovat a zmenšovat, a to prostřednictvím metod set
ColumnStretchable() a setColumnShrinkable() (v uvedeném pořadí).

K2029.indd   126K2029.indd   126 15.5.2013   9:58:4515.5.2013   9:58:45



KAPITOLA 10  Práce s kontejnery

127

Příklad využití třídy TableLayout
Spojíte-li výše uvedené úryvky kódu XML defi nic rozložení do jediné defi nice, získáte vari-
antu příkladu využití třídy RelativeLayout uvedeného v předchozí podkapitole s přidanou 
oddělující čarou mezi popiskem a textovým polem a dvěma tlačítky (příslušný soubor defi nice 
rozložení naleznete ve složce vzorového projektu Containers/Table):
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<TableLayout
  xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
  android:layout_width=“fill_parent“
  android:layout_height=“fill_parent“
  android:stretchColumns=“1“>
  <TableRow>
    <TextView
      android:text=“Adresa URL:“ />
    <EditText android:id=“@+id/entry“
      android:layout_span=“3“/>
  </TableRow>
  <View
    android:layout_height=“2dip“
    android:background=“#0000FF“ />
  <TableRow>
    <Button android:id=“@+id/cancel“
      android:layout_column=“2“
      android:text=“Zrušit“ />
    <Button android:id=“@+id/ok“
      android:text=“OK“ />
  </TableRow>
</TableLayout>

Použijete-li tuto defi nici rozložení a neprovedete žádné úpravy zdrojového kódu, bude výsled-
kem aplikace, která je na obrázku 10.8.
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Obrázek 10.8 Vzorová aplikace TableLayoutDemo

Posouvání
Telefony mají většinou malý displej, takže když potřebujete zobrazit v tomto omezeném pro-
storu velké množství informací, musíte si pomoci nějakou fi ntou. Jedním z nejčastěji použí-
vaných postupů je pak posouvání obsahu zobrazení.

ScrollView je kontejner, který umožňuje posouvání svého obsahu. Můžete vzít rozložení, 
které je pro některé displeje příliš velké, obalit je kontejnerem ScrollView a dále používat 
existující logiku rozložení. Uživatel pak vždy uvidí jen jeho určitou část a zbývající části jsou 
dostupné prostřednictvím posouvání.

Zde je příklad použití kontejneru typu ScrollView v souboru XML defi nice rozložení (ze 
vzorového projektu Containers/Scroll):
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<ScrollView
  xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
  android:layout_width=“fill_parent“
  android:layout_height=“wrap_content“>
  <TableLayout
    android:layout_width=“fill_parent“
    android:layout_height=“fill_parent“
    android:stretchColumns=“0“>
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    <TableRow>
      <View
        android:layout_height=“80dip“
        android:background=“#000000“/>
      <TextView android:text=“#000000“
        android:paddingLeft=“4dip“
        android:layout_gravity=“center_vertical“ />
    </TableRow>
    <TableRow>
      <View
        android:layout_height=“80dip“
        android:background=“#440000“ />
      <TextView android:text=“#440000“
        android:paddingLeft=“4dip“
        android:layout_gravity=“center_vertical“ />
    </TableRow>
    <TableRow>
      <View
        android:layout_height=“80dip“
        android:background=“#884400“ />
      <TextView android:text=“#884400“
        android:paddingLeft=“4dip“
        android:layout_gravity=“center_vertical“ />
    </TableRow>
    <TableRow>
      <View
        android:layout_height=“80dip“
        android:background=“#aa8844“ />
      <TextView android:text=“#aa8844“
        android:paddingLeft=“4dip“
        android:layout_gravity=“center_vertical“ />
    </TableRow>
    <TableRow>
      <View
        android:layout_height=“80dip“
        android:background=“#ffaa88“ />
      <TextView android:text=“#ffaa88“
        android:paddingLeft=“4dip“
        android:layout_gravity=“center_vertical“ />
    </TableRow>
    <TableRow>
      <View
        android:layout_height=“80dip“
        android:background=“#ffffaa“ />
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      <TextView android:text=“#ffffaa“
        android:paddingLeft=“4dip“
        android:layout_gravity=“center_vertical“ />
    </TableRow>
    <TableRow>
      <View
        android:layout_height=“80dip“
        android:background=“#ffffff“ />
      <TextView android:text=“#ffffff“
        android:paddingLeft=“4dip“
        android:layout_gravity=“center_vertical“ />
    </TableRow>
  </TableLayout>
</ScrollView>

Bez použití kontejneru ScrollView by tabulka zabírala alespoň 560 pixelů (tabulká má 7 řád-
ků a každý z nich je 80 pixelů vysoký – viz deklarace widgetů View). Některá zařízení (napří-
klad tablety) mohou mít displej dostatečně velký na to, aby na něm bylo možné zobrazit tolik 
informací najednou, ale mnoho zařízení tak velký displej nemá. Kontejner ScrollView vám 
umožňuje zachovat původní podobu tabulky a zároveň zobrazit v jednu chvíli pouze její část.

Když tuto aktivitu poprvé spustíte ve standardním emulátoru systému Android, bude vypadat 
jako aktivita na obrázku 10.9.

Obrázek 10.9 Vzorová aplikace ScrollViewDemo
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