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Debilníček 

hlavná aktivita 
(prezeranie) 

detailová aktivita 
(úpravy) 



Debilníček: polotovary k dispozícii 

• Task: entita pre úlohu 

• TaskDao: práca s pamäťovou databázou 

– daj všetky; hľadaj podľa ID; ulož 

– singleton 

• predstavujú zdroj dát 

Nezávislé na Androide! 



Debilníček: hlavná aktivita 

• aktivita typu ListActivity 

• obsahuje zabudovaný ListView 

• dáta získame z DAO 

• adaptér: prepojenie medzi zoznamom a dátami 

– použijeme ArrayAdapter 

http://ics.upjs.sk/~novotnyr/blog/1001/android-
aktivita-so-zoznamom-a-modelyadaptery-

listactivity-arrayadapter 



Detailová aktivita 



<LinearLayout ... 
  android:orientation="vertical"> 
 
 <EditText android:id="@+id/nameEditText" 
           android:layout_width="fill_parent"  
           android:layout_height="wrap_content" 
           android:hint="Názov:" /> 
 
 <CheckBox android:id="@+id/doneCheckBox" 
           android:text="Hotová" 
           android:layout_width="fill_parent"  
           android:layout_height="wrap_content" /> 
  
 <Button android:id="@+id/saveButton" 
     android:text="Uložiť" 
     android:layout_width="fill_parent"                      
           android:layout_height="wrap_content"      
           android:onClick="onSaveButtonClick" /> 
</LinearLayout> 



Spustenie novej aktivity 

• ak sa spustí nová aktivita, predošlá je zastavená 

• odchádza na vrchol zásobníka aktivít 

– back stack 

– stlačením Back vyvoláme aktivitu na vrchole 
zásobníka 

• ešte predtým môže reagovať pomocou 
prekrytých metód životného cyklu 

 

 

 



Intenty = úmysly 

• Intent  

– úmysel používateľa, ktorý je naplnený spustením 
vhodnej aktivity 

• Filozofia: 

– Mám v úmysle spustiť aktivitu pre prihlásenie! Tu sú 
parametre môjho úmyslu. Ktorá aktivita sa spustí a 
splní mi ho? 

 



Intenty sú mechanizmus pre 
spúšťanie aktivít! 

• Chcem spustiť konkrétnu aktivitu! 
1. vytvorím objekt intentu 

2. nastavím parametre 

3. zavolám startActivity() 

 

 

 

 

• this: pôvodca intentu 

• SignInActivity.class: konkrétna trieda aktivity 

Intent intent = new Intent(this, SignInActivity.class); 
startActivity(intent); 



Intent je správa medzi aktivitami 

• intent = akcia + dáta = správa 

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, recipientArray); 
startActivity(intent); 

čo mám v úmysle? aké dodatočné dáta? 



Intentom možno otvárať iné aplikácie 

• androidové aplikácie sú izolované 

• skrz intenty možno dosiahnuť vzájomnú 
bezpečnú komunikáciu 

– aplikácia vie reagovať na ľubovoľný intent 

– intent filtre: neskôr 

Uri uri = Uri.parse("http://ics.upjs.sk");  

Intent runBrowser = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);  

startActivity(runBrowser); 



Spustenie aktivity s očakávaním 
výsledku 

startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE); 

Intent resultIntent = new Intent(); 

setResult(Activity.RESULT_OK, resultIntent) 

finish(); 

spustená aktivita 

spúšťajúca aktivita 

ľubovoľný celočíselný 
rozlišovací kód 



Spustenie aktivity s očakávaním 
výsledku 

protected void onActivityResult( 
    int requestCode, int resultCode, Intent resultIntent)  
{ 
  if (requestCode == REQUEST_CODE) { 
    if (resultCode == Activity.RESULT_OK) { 
      String myValue  
        = resultIntent.getStringExtra("valueName");  
    } 
  } 
} 

spúšťajúca aktivita 



Ukončenie aktivity 

• som aktivita a chcem sa  
skončiť? 

 

 

• chcem skončiť inú aktivitu,  
ktorú som spustila? 

finish(); 

finishActivity(int requestCode); 

mnohokrát 
otázne, Android 

manažuje aktivity 
po svojom 



ACTION BAR 

menu a lišta akcií 



Action Bar 

• Android 4.0 a novšie 

• dodatočné ovládacie 
prvky 

• zastupuje úlohu 
menu zo starých 
Androidov a 
okienkových aplikácií 

– vyvolané zastaralým 
HW tlačidlom Menu 

lišta akcií 



Action Bar 

• zastupuje tiež úlohu 
tlačidiel OK / Cancel 

• prístup 1: 
– tlačidlá ukotvené na 

spodku aktivity 

• prístup 2: 
– tlačidlá umiestnené v 

action bare 

• prístup 3: 
– stlačenie Back vždy uloží 

upravovanú vec 

– v hlavnej aktivite môžeme 
mazať neúplné veci 

lišta akcií 



Definícia položiek ActionBaru 

• item: položka / tlačidlo lišty 

• showAsAction: umiestnenie položky 
– tlačidlo vs. položka v menu 

• title: popisok 

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
    <item 
        android:id="@+id/action_done" 
        android:orderInCategory="100" 
        android:showAsAction="ifRoom" 
        android:title="@string/action_done" 
        /> 
</menu> 



@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  getMenuInflater().inflate(R.menu.task_detail, menu); 
  return true; 
} 

Vytvorenie a zobrazenie menu 

• v aktivite prekryjeme metódu 
onCreateOptionsMenu() 

• získame objekt, ktorým načítame definíciu menu 
z XML: MenuInflater 

odkaz na 
res/menu/task_detail.xml 



public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem selectedItem) { 
 switch(selectedItem.getItemId()) { 
 case R.id.action_done: 
  saveTaskAndFinish(); 
  return true; 
 default: 
  return super.onOptionsItemSelected(item);    
 } 
} 

Reakcie na klik 

• prekryjeme onOptionsItemSelected() na aktivite 

• switchom rozlíšime ID vybranej položky 

• ak obslúžime výber, vrátime true 

• neobslúžiteľné položky: voláme rodičovskú 
implementáciu 



AKCIE NAD POLOŽKOU 
ZOZNANU 

akcie nad položkou 



Obsluha akcií nad položkou zoznamu 

• prekryjeme ListActivity#onListItemClick() 

• listView: zoznam, ktorému patrí prvok 

• position: index prvku v zozname 

• id: identifikátor prvku 

– priamo stĺpec _id pri kurzorových adaptéroch 

– rovný hodnote position pri ArrayAdapteri 

 
protected void onListItemClick(ListView listView, View view,  
                               int position, long id)  
{ 
  Task selectedTask  
     = (Task) listView.getItemAtPosition(position); 
} 



VÝMENA DÁT MEDZI 
AKTIVITAMI 

intenty a extras 



Intent je správa 

• intent je správa, môže niesť dáta: extras 

– pre zobrazenie detailovej aktivity pošleme v extras 
identifikátor vybranej položky 

• intent posielame v startActivity() 

• cieľová aktivita si ho vyzdvihne cez getIntent() v 
onCreate() 

– každá aktivita je stvorená vďaka intentu 

– aj tá, ktorá bola spustená z launchera! 

 

 



Odoslanie intentu s dátami 

protected void onListItemClick(ListView listView, View view,  
                               int position, long id)  
{ 
  Task task = (Task) listView.getItemAtPosition(position); 
 
  Intent intent = new Intent(this, TaskDetailActivity.class); 
  intent.putExtra("taskId", selectedTask.getId()); 
  
  startActivityForResult(intent, EDIT_OR_CREATE_TASK_REQUESTCODE); 
} 



Prijatie intentu s dátami 

@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.activity_task_detail); 
       
 long taskId = getIntent() 
                      .getLongExtra("taskId", NEW_TASK_ID);  
} 

napríklad 0, ak extra neexistuje 



KONTEXTOVÉ MENU ZOZNAMU 

context menu 



Kontextové menu [staré Androidy] 

• akcie, ktoré možno 
vyvolať nad položkou 

• long press: dlhé 
podržanie nad 
položkou 

– na Windows/Linux: 
pravý klik 



Kontextové menu zoznamu 

• definovať rozloženie v XML súbore: 

– napr. res/menu/context_menu.xml 

• prekryť v aktivite onCreateContextMenu(): 

– nafúknuť štruktúru z XML súboru pomocou inflatera 

• prekryť v aktivite onContextItemSelected(): 

– a reagovať na klik podľa vybranej položky 

• spriahnuť zoznam a obsluhu menu: 

– zavolať registerForContextMenu(getListView() 

 



Kontextové menu zoznamu 

http://ics.upjs.sk/~novotnyr/blog/1061/android-
kontextove-menu-pre-zoznamy-listview 



 

 

Otázky? 


