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Miről volt szó az előző órán?

• Listakezelés
> RecyclerView

> Új elem hozzáadása

> Törlés

> Módosítás

• Az Intent fogalma
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BroadcastReceiver komponens



Broadcast események
• Rendszerszintű eseményekre fel lehet iratkozni – Broadcast 

üzenet

• Az Intent alkalmas arra hogy leírja az eseményt

• Sok beépített Broadcast Intent, lehet egyedi is

ACTION_TIME_TICK

ACTION_TIME_CHANGED

ACTION_TIMEZONE_CHANGED

ACTION_BOOT_COMPLETED

ACTION_PACKAGE_ADDED

ACTION_PACKAGE_CHANGED

ACTION_PACKAGE_REMOVED

ACTION_PACKAGE_RESTARTED

ACTION_PACKAGE_DATA_CLEARED

ACTION_UID_REMOVED

ACTION_BATTERY_CHANGED

ACTION_POWER_CONNECTED

ACTION_POWER_DISCONNECTED

ACTION_SHUTDOWN



Broadcast események
• Nem csak az Android, hanem alkalmazások (Activity-k és 

Service-ek) is dobhatnak Broadcast Intentet
> Telephony service küldi az ACTION_PHONE_STATE_CHANGED 

Broadcast Intentet, ha a mobilhálózat csatlakozás megváltozott

> android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED

> Sok más, érdemes tájékozódni ha valamit szeretnénk lekezelni

> Saját alkalmazásunkból is dobhatunk a sendBroadcast(String
action) metódussal

> Ez is Intent, lehet Extra és Data része



Broadcast intentek elkapása

• Broadcast Receiver nevű komponens segítségével
> Kódból vagy manifestben kell regisztrálni

– (bizonyos Action-ök esetén nem mindegy, tájékozódni!, pl. TIME_TICK)

> Intent filterrel állíthatjuk be hogy milyen Intent esetén aktivizálódjon

• Nem Activity, nincs felhasználói felülete

• Azonban képes Activity-t indítani

• Használata: BroadcastReceiver osztályból származtatunk, és 
felüldefiniáljuk az onReceive() metódust, majd intent-filter



Broadcast intentek kezelése

AndroidManifest.xml:



Broadcast intentek kezelése
➢ Broadcast továbbdobásának megakadályozása:

 abortBroadcast();

➢ Például ha a fülhallgató média gombjait kell kezelni és nem akarjuk, 
hogy a zenelejátszó is megkapja a Broadcast-ot ☺



Gyakoroljunk!

• Készítsünk egy AirPlane mód változásra figyelő 
BroadcastReceivert!

• Készítsünk egy kimenő hívásra figyelő 
BroadcastReceivert!

> Változtassuk meg a hívott számot!

> Egészítsük ki SMS figyeléssel!
– Valósítsuk meg, hogy ne kerüljön be inbox-ba a bejövő 

SMS



SMS Receiver 1/2

• Manifest:
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />

…

<receiver android:name=".SMSReceiver"  android:enabled="true">

<intent-filter android:priority="1000">

<action android:name="android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED"/>    
</intent-filter>

</receiver>



SMS Receiver 2/2
public class SMSReceiver extends BroadcastReceiver{

@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {

Bundle extras = intent.getExtras();
Object[] pdus = (Object[]) extras.get("pdus");
for (Object pdu : pdus) {

SmsMessage msg = SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdu);
String number= msg.getOriginatingAddress();
String text= msg.getMessageBody();
Toast.makeText(context, "SMS adatok, szám: "+number+" tartalom: "+text, 

Toast.LENGTH_LONG).show();
}

//Inbox-ba kerülés elkerülése:
abortBroadcast();

}
}



Alkalmazáskomponens indítása Boot után

• Néha olyan szolgáltatásokra van szükség, amelyek mindig 
futnak a készüléken

• Ilyen esetben fontos, hogy a készülék indítása esetén ezek 
automatikusan is el tudjanak indulni

• Az Android lehetőséget biztosít arra, hogy feliratkozzunk a 
„Boot befejeződött” eseményre és valamilyen alkalmazás 
komponenst elindítsunk:

> BroadcastReceiver definiálása Manifest-ben

> android.intent.action.BOOT_COMPLETED

• A BroadcastReceiver onReceive() függvényében 
elindíthatjuk a megfelelő komponenst



Hálózati kommunikáció



Hálózati kommunikáció Android platformon

• „Rövid” távú kommunikáció
> NFC

> Infra

> Bluetooth

> WiFi Direct / WiFi P2P (*)

• „Hosszabb távú” / internet alapú kommunikáció
> UDP

> TCP/IP, Socket, ServerSocket

> HTTP (REST)

> SOAP WebService (nem ajánlott!, kSoap2 osztálykönyvtár)



Near Field Communication (NFC)

• Rövidtávú vezeték nélküli kommunikációs
technológia

• <4cm távolságon belül működik

• NFC tag és mobil telefon közti kis méretű
adatátvitel (payload)

• Mobil telefon és mobil telefon közti kis méretű
adatátvitel

• NFC Forum által meghatározott formátum: 
NDEF (NFC Data Exchange Format)



NFC Tag-ek jellemzői

• Írható/olvasható/egyszer írható

• Komplex Tag-ek tartalmazhatnak matematikai
műveleteket is és lehet külön kriptográfia
hardver egységük authentikáció céljából

• Még bonyolultabb Tag-ek akár saját működési
környezettel is rendelkezhetnek és egyszerűbb
kód végrehajtására is alkalmasak



NFC Beam

• NDEF üzenet küldése két Android készülék
között

• Nincs szükség készülék felderítésre

• A kapcsolat automatikusan felépül, ha két eszköz
hatótávon belülre kerül

• Beépített alkalmazások is támogatják
adatcserére (pl.: Browser, Névjegyzék, YouTube 
stb.)



Tag Dispatch System működése



NFC használat lépései

• Permission
> <uses-permission android:name="android.permission.NFC" />

• Minimum Android verzió
> <uses-sdk android:minSdkVersion="10"/>

• NFC hardware ellenőrzése (így nem jelenik meg azon
eszközök számára, amik nem támogatják az NFC-t)

> <uses-feature android:name="android.hardware.nfc"
android:required="true" />



Szöveges tartalom detektálása

• Manifest-en belül a megfelelő <activity>-elembe:

<intent-filter>

<action android:name="android.nfc.action.NDEF_DISCOVERED"/>

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>

<data android:mimeType="text/plain" />

</intent-filter>



NFC TicTacToe

• Készítsünk egy TicTacToe alkalmazást, ahol az NFC 
tag a játék állását és a következő játékost tárolja.

• A Tag érzékelésekor az alkalmazás automatikusan
induljon el és jelenítse meg a játék állását, valamint
egy lépést engedjen lépni.

• Sikeres lépés után az állást mentse rá az
alkalmazás a Tag-ra.

• A játék végén üres állást mentsünk a Tag-ra.

• Extra: tárolja a Tag az X-el és O-val nyert játékok
számát globálisan.

> https://github.com/peekler/Android-
BME/tree/master/10_Multimedia_Extras/NFCTicTacToe
AS

https://github.com/peekler/Android-BME/tree/master/10_Multimedia_Extras/NFCTicTacToeAS


Android Bluetooth APIk

• Hagyományos Bluetooth kommunikáció
> Részletes Bluetooth API-k

• Bluetooth LE támogatás
> Bluetooth LE API



Bluetooth

• Bluetooth készülékek felderítése

• Helyi Bluetooth adapter-ek lekérdezése a párosított
eszközökhöz

• RFCOMM csatorna kiépítése

• Kapcsolódás service discovery-n keresztül

• Adattovábbítás készülékek közt

• Több egyidejű kapcsolat kezelése

• Fontosabb osztályok:
> android.bluetooth csomag



Legfontosabb Bluetooth osztályok

• BluetoothAdapter: felderítés, párosítások
lekérdezése, BluetoothDevice példányosítása, 
server socket létrehozás

• BluetoothDevice: távoli Bluetooth eszközt
jelképezi

• BluetoothSocket/BluetoothServerSocket

• BluetoothClass: eszköz tulajdonságai (read-only)

• BluetoothProfile: profil jellemzői



Bluetooth low energy

• Android 4.3 (API Level 18)

• Bluetooth Low Energy; central role és perhiperarl
APIk

• Felderítés és kommunikáció támogatása 
(karakterisztikák írása)

• Lényegesen kevesebb energiahasználat (telefon 
és eszköz oldalon).

• Tipikus eszközök:
> Közelség érzékelők, szívritmus szenzorok, eü. 

Kiegészítők, stb.



Bluetooth Low Energy (BLE) fogalmak

• Generic Attribute Profile (GATT): általános 
specifikáció kis adatok küldésére

• Attribute Protocol (ATT): GATT alapja, BLE 
optimalizált

• Characteristic: egy érték, 0-n descriptor (class
hoz hasonló)

• Descriptor: egy karakterisztikát leíró attribútomok

• Service: karakterisztikák gyűjteménye



TCP/IP Socket

• Szabványos Socket implementáció

• Jól ismert java.net.Socket osztály a kapcsolatok 
megnyitására

• java.net.ServerSocket osztály a bejövő 
kapcsolatok fogadására

> Localhoston az alkalmazások egymás közti 
kommunikációja is megoldható

• InputStream és OutputStream támogatás az 
adatok olvasására és írására



Socket példa
Socket socket = new Socket("192.168.2.112",8787);

InputStream is = socket.getInputStream();

InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is,

"UTF-8");

StringBuilder resultBuffer = new StringBuilder();

int inChar;

while ((inChar = isr.read()) != -1) {

resultBuffer.append((char) inChar);

}

String result = resultBuffer.toString();

// result kezelése

// ...

is.close();

socket.close();



UDP kommunikáció

• User Datagram Protocol (UDP)

• Gyors kommunikáció

• Az UDP nem biztosítja a csomag megérkezését

• Példa használat:
> Valós idejű multimédia átvitel

> Játékok

> Stb.



UDP Androidon

• Standard Java osztályok

• java.net.DatagramSocket: socket

• Broadcast támogatás:
DatagramSocket s = new DatagramSocket();

s.setBroadcast(true);

• java.net.DatagramPacket: UDP csomag



UDP üzenet küldése
String msg="UDP Test";

DatagramSocket socket = new DatagramSocket();

// In case of broadcast

socket.setBroadcast(true);

//InetAddress localAddr = 

//  InetAddress.getByName("192.168.0.110");

byte[] message = msg.getBytes();

DatagramPacket p = new DatagramPacket(message,

msg.length(), localAddr, 10100);

socket.send(p);



UDP üzenet fogadása
byte[] message = new byte[1500];

DatagramPacket packet = 

new DatagramPacket(message, message.length);

DatagramSocket socket = new DatagramSocket(10100);

socket.receive(packet);

String msg = new String(

message, 0, packet.getLength());

Log.d("MYTAG","received: " + msg);

socket.close();



TCP/IP és UDP library: Kryonet

• Java könyvtár TCP és UDP kliens-szerver 
kommunikációhoz

• Kryo sorosító könyvtár
> Objektumok küldése hálózaton keresztül

• Mobil és asztali környezet támogatása

• Hatékony

• Játékokhoz kiváló

• Szolgáltatás felderítést támogat

• https://github.com/EsotericSoftware/kryonet

https://github.com/EsotericSoftware/kryonet


HTTP(s) kommunikáció



HTTP kommunikáció Android platformon

• Egyik leggyakrabban használt kommunikációs 
technológia

• HTTP metódusok
> GET, POST, PUT, DELETE

• Teljes körű HTTPS támogatás és certificate
import lehetőség

• REST kommunikáció támogatása 
(Representational State Transfer)



HTTP kapcsolatok kezelése

• Szükséges engedély: 
<uses-permission android:name=

"android.permission.INTERNET"/>

• Új szálban kell megvalósítani a hálózati kommunikáció hívást!

• Ellenőrizzük a HTTP válasz kódot:
> http://www.w3.org/Protocols/HTTP/HTRESP.html

• HTTP REST
> http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer

• Ügyeljünk az alapos hibakezelésre

• HTTP GET példa:
> http://avalon.aut.bme.hu/~tyrael/phpget.php?name=JohnDoe



HTTP GET példa
private void httpGet(String urlAddr) {

BufferedReader reader = null;

try {

URL url = new URL(“http://mysrver.com/api/getitems”);

HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

reader = new BufferedReader(new

InputStreamReader(conn.getInputStream()));

String line = "";

while ((line = reader.readLine()) != null) {

System.out.println(line);

}

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

} finally {

if (reader != null) {

try {

reader.close();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

}



HTTP POST példa
private void httpPost(String urlAddr, byte[] postBody) {

…

OutputStream os = null;

try {

URL url = new URL(urlAddr);

HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

conn.setRequestMethod(„POST”);

conn.setDoOutput(true);

conn.setUseCaches(false);

os = conn.getOutputStream();

os.write(content);

os.flush();

…

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

} finally {

…

if (os!= null) {

try {

os.close();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

}



Timeout értékek beállítása

• Fontos, hogy minden hálózati kommunikáció megfelelő 
módon kezelje a timeout-ot

• Timeout a kapcsolat megnyitásra

• Timeout az eredmény kiolvasására

• Példa:
…

HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) 

url.openConnection();

…

conn.setConnectTimeout(10000);

conn.setReadTimeout(10000);

…



Header paraméterek beállítása

• Egyszerű Header beállítása:
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

conn.setRequestProperty(”[KEY]”,”[VALUE”);

• Cookie beállítása:
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

conn.setRequestProperty(”Cookie”,”sessionid=abc;age=15”);

• Összetett példa:
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

conn.setRequestProperty(„Content-Type”,”application/json”);

conn.setRequestProperty(”Cookie”,”sessionid=abc;age=15”);



UI módosítása más szálból
• Az alkalmazás indításakor a rendszer létrehoz egy úgynevezett main szálat (UI 

szál)

• Sokáig tartó műveletek blokkolhatják a felhasználói felületet, ezért új szálba 
kell indítani őket

• Az ilyen műveletek a végén az eredményt a UI-on jelenítik meg, azonban az 
Android a UI-t csak a fő szálból engedi módosítani!

• Több megoldás is szóba jöhet:

> Activity.runOnUiThread(Runnable)

> View.post(Runnable)

> View.postDelayed(Runnable, long)

> Handler

> AsyncTask és LocalBroadcast

> Külső libek, pl. EventBus v. Otto



AsyncTask példa 1/3
public class AsyncTaskUploadVote extends AsyncTask<String, Void,

String> {

private Context context = null;

public AsyncTaskUploadVote(Context context) {

this.context = context; 

}

@Override

protected void onPreExecute() {

…

}



AsyncTask példa 2/3
@Override

protected String doInBackground(String... params) {

String result = null;

// Hálózati kommunikácó és a válasz mentése a result-ba

return result;

}

@Override

protected void onPostExecute(String result) {

// LocalBroadcast küldése

Intent intent = new Intent("REST_RESULT");

intent.putExtra("response", result);

LocalBroadcastManager.getInstance(context).sendBroadcast(intent);

} 

}



AsyncTask példa 3/3
• AsyncTask indítása:
new AsyncTaskWeather(getApplicationContext()).execute(

"http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London,uk");

• LocalBoradcast feliratkozás/leiratkozás pl. Activity-ben vagy Fragment-ben:
@Override

protected void onResume() {

super.onResume();

LocalBroadcastManager.getInstance(this).registerReceiver(mMessageReceiver, new

IntentFilter("REST_RESULT"));

}

@Override

protected void onPause() {

super.onPause();

LocalBroadcastManager.getInstance(this).unregisterReceiver(mMessageReceiver);

}

private BroadcastReceiver mMessageReceiver = new BroadcastReceiver() {

@Override

public void onReceive(Context context, Intent intent) {

String rawWeather = intent.getStringExtra("response");

Toast.makeText(MainActivity.this, rawWeather, Toast.LENGTH_LONG).show();

}

};



Tipikus üzenet formátumok

• CSV, TSV

• XML
> Beépített API/parser

> SimpleXML külső könyvtár

• JSON:
> Beépített API/parser

> GSON külső könyvtár

• REST API tesztelésére:
> Chrome alkalmazás: PostMan



JSON feldolgozás

• JSONObject:
> JSON objektumok parse-olása

> Elemek elérhetősége a kulcs megadásával:
– getString(String name)

– getJSONObject(String name)

– getJSONArray(String name)

> JSON objektum létrehozása String-ből vagy Map-ból

• JSONArray:
> JSONObject-hez hasonló működés JSON tömbökkel

> Parse-olás, elemek lekérdezése index alapján, hossz

> Létrehozás például Collection-ból



JSON API minták

• Pénzváltás:
> http://api.fixer.io/latest?base=USD

• OpenWeather
> http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q

=Budapest

• Spotify API:
> https://api.spotify.com/v1/search?q=queen&type=art

ist

http://api.fixer.io/latest?base=USD
http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Budapest
https://api.spotify.com/v1/search?q=queen&type=artist


GSON POJO példa
public class PhoneInfo {

@SerializedName("DeviceID")

private String deviceId;

@SerializedName("OperatingSystem")

private String operatingSystem;

public PhoneInfo(String deviceId, String operatingSystem) {

this.deviceId = deviceId;

this.operatingSystem = operatingSystem;

}

public String getDeviceId() {

return deviceId;

}

public String getOperatingSystem() {

return operatingSystem;

}

}



Külső osztálykönyvtárak XML és JSON feldolgozásra

• XML:
> SimpleXML

• JSON:
> GSON

> http://www.jsonschema2pojo.org/

• REST API tesztelésére:
> PostMan (Chrome plugin)

http://www.jsonschema2pojo.org/


REST libraryk

• OkHttp

• Volley

• RESTLet

• Retrofit

• Retrofit példa:
> https://github.com/peekler/MobileSoftwareSystems

/tree/master/SpotifyDemo/app

https://github.com/peekler/MobileSoftwareSystems/tree/master/SpotifyDemo/app


Push notification - Android GCM

• Sokszor szükség lehet rá, hogy a szerver tájékoztassa a mobil klienseket 
valamilyen eseményről

• Jelenlegi eszközünk:

> Poll-ozás

> Kliens időközönként  lekérdezi a szervertől, hogy van-e számára üzenet

> Lassú és nem real-time

• Fordított irány: valahogy a szervernek kéne tájékoztatni a klienseket

• Megoldás: GCM (korábban Android Cloud to Device Messaging Framework)

• Szerver és kliens oldali implementáció szükséges

• Regisztráció és további információk a használati 
feltételekről:

> http://developer.android.com/guide/google/gcm/index.html

http://developer.android.com/guide/google/gcm/index.html


Android GCM

• Cél: szerver -> kliens kommunikáció

• Rövid üzenetek (~4kb) a kliensek értesítésére

• Ingyenes használat

• GCM komponensek:
> Android készülék

> Application server

> GCM cloud



GCM Architektúra
https://developer.android.com
/google/gcm/index.html



BaaS jellemzők

• ~2011 körül jelentek meg először

• Szerver és háttér feladatok automatikus ellátása

• Mára sokkal többet tudnak

• Széles körű mobil támogatás, mobil fejlesztők „tehermentesítése”

• Néhány népszerű BaaS szolgáltatás:
> FireBase, Backendless, Buddy, StackMob, Kinvey, Appcelerator Cloud 

Service, Kumulos, Google Mobile Backend Starter

• Árazás példa:
> https://backendless.com/pricing/

https://backendless.com/pricing/


BaaS képességek
• Felhasználó kezelés

• Perzisztencia, táblák, backup

• Offline működés támogatása

• File kezelés

• Verzió kezelés

• Analytics

• Kód generálás

• Dinamikus kód futtatás

• Media streaming

• Geolocation

• Social Networks

• Push értesítés



BaaS példák

• Firebase: https://firebase.google.com/

• Backendless: http://backendless.com/

• Kinvey: http://www.kinvey.com/

• Kumulos: http://www.kumulos.com/

• Buddy: http://buddy.com/developers/#Platform_Overview

• Google Mobile Backend: 
https://developers.google.com/cloud/samples/mbs/

https://firebase.google.com/
http://backendless.com/
http://www.kinvey.com/
http://www.kumulos.com/
http://buddy.com/developers/#Platform_Overview
https://developers.google.com/cloud/samples/mbs/


BaaS hátrányok

• Félelem a felhő szolgáltatásokkal szemben

• „Lock-in” effektus:
> Körülményes, ha váltani szeretnénk egyik felhő 

szolgáltatásról a másikra, nincs interfész a kettő 
között

• BaaS specifikus UI elemek használata, pl. Parse
UI elemek; váltáskor probléma

• Adat szuveneritás (EU vs. USA)

• Számlázás



Firebase képességek



Firebase objektum mentés példa
• Gradle:

> compile 'com.google.firebase:firebase-database:9.6.1'

public class User {
public String username;
public String email;
public User() {

// Default constructor required for calls
// to DataSnapshot.getValue(User.class)

}
public User(String username, String email) {

this.username = username;
this.email = email;

}
}

...
private DatabaseReference database;
// ...
database = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();
...

private void writeNewUser(String userId, String name, String email) {
User user = new User(name, email);

mDatabase.child("users").child(userId).setValue(user);
}



Service komponens



Service bemutatása

• Valamilyen hosszabb ideig tartó, háttérben futó 
feladatot lát el

• Felhasználói beavatkozás nélkül működik

• Nincs felhasználói felülete

• Más komponensek/alkalmazások számára is 
szolgáltathat funkciókat

• Bármilyen alkalmazáskomponens elindíthatja és akkor 
is futva maradhat, amikor a hívó (pl. Activity) megáll, 
tipikusan ha más alkalmazásra váltunk



Service bemutatása

• Más alkalmazások komponensei is 
kapcsolódhatnak hozzá és kommunikálhatnak vele 
(Interprocess Communication, IPC)

• (ahogy egy Activity is elindítható másik 
alkalmazásból, de a Service-nél ez letiltható)

• Ugyanúgy Intent-el indítjuk el

• Példa szolgáltatások:
> Zenelejátszó
> Hosszabb hálózati kommunikáció (pl. torrent)
> GPS pozíció követés - rendszerszolgáltatás
> Stb...



Service típusok

• Egy Service kétféle módon képes működni:

> Komponensből indított / Started

> Kapcsolt / Bound



Service működési típusok

1. Komponensből indított (Started/Unbound):
> Valamilyen alkalmazás komponens (tipikusan Activity) 

elindítja a startService(intent) metódussal

> A Service akkor is folytathatja a futását, amikor a hívó 
komponens már megsemmisült

– A hívó megállítása nem törli a Service-t is!

> Általában az így indított Service-ek egy feladatot hajtanak 
végre, nem folytonos szolgáltatást nyújtanak (például egy 
darab fájl feltöltése vagy letöltése)

> Csak a hívónak van rá referenciája

> Ha végzett, magát kell leállítania a stopSelf() metódussal 
vagy a hívónak stopService(intent)-el, az op.rendszer nem 
fogja!



Service megvalósítás

• Service (vagy beépített gyerek) osztályból 
származtatunk

• Megvalósítjuk a megfelelő callback 
függvényeket:

> Ha Started-ként (is) akarjuk használni: 
onStartCommand() implementálása

> Ha Bound-ként (is) akarjuk használni: onBind()
implementálása



Service életciklus modell



Műveletek végrehajtása Service-n belül

• A Service alapértelmezetten a processze fő 
szálában fut, nem kap külön szálat!!

• Erőforrás igényes műveletek esetén „kézzel” kell 
új szálat indítanunk, pl.:

> CPU intenzív feladatok (pl. titkosítás, enkódolás, zene 
lejátszás)

> Hálózati kommunikáció, stb...

• Ellenkező esetben 5mp után ugyanúgy 
megjelenik az Application Not Responding (ANR) 
ablak, mint Activity esetén



Gyakoroljunk!

• Készítsünk egy Service-t, mely 5 
másodpercenként kiírja az aktuális időt!



Útravaló – szoftverfejlesztési 
elvek





Code rot (kód romlás)

• Az alkalmazások tipikusan letisztult, tiszta 
architektúrával indulnak

• Mi történik egy bizonyos idő után?
> A kód elkezd „rothadni” (romlani): kicsi hack itt-ott, 

egyre több if elágazás, mígnem az egész kódban 
ezek dominálnak -> átláthatatlan viselkedés

• Nehéz karbantartani, nehéz új funkciókat 
hozzáadni -> a fejlesztők egy idő után 
áttervezésért könyörögnek



Kód romlás
• A forráskód bizonyos szempontból a terv (design)

• A romlott design és a rossz architektúra tipikus tünetei
> Merevség

- Folyamatosan nehezebb a kód módosítás
- A változtatás költsége magas

> Törékenység
- Apró változtatás egy modulon egy másik modulban okozhat hibás viselkedést
- Például: egy bug javítás elront egy látszólag független részt

> Mozdulatlanság
- Egy rendszer mozdulatlan, ha a részeit nem lehet könnyedén modulokba kiszervezni és 

máshol újra hasznosítani
- Például: a login modul újra felhasználható legyen
- Mozdulatlanság elkerülési stratégiák: rétegek kialakítása (adatbázis és UI különválasztása)

> Nyúlékonyság
– A kód struktúra nyúlékonysága
- Új feature implementálását könnyebb megoldani hackeléssel, mint új kód írásával/új osztály bevezetésével

– A környezet nyúlékonysága
- Fordítás, teszt futtatás és becheckolás körülményes és sok ideig tart



Kód romlás – Mi az okozója?
• Változó követelmények

-> Ha olyan a kódunk/architektúránk, hogy nehéz a változásokat 
kezelni, az a mi hibánk
-> A kód/architektúra rugalmas kell legyen a változások 
követésére és meg kell akadályozza a kód romlást

• Milyen változások miatt kezd romlani a kód? Olyan 
változások, amelyek új, nem tervezett dolgokat hoznak az 
osztály függőségek szintjén.

• A legtöbb tünet direkt, vagy indirekt módon a modulok 
közti nem megfelelő függőségre vezethető vissza.

• Az objektum orientált tervezési elvek segítenek a modulok 
közti függőségek kezelésében.

> SOLID elvek



Függőség kezelő OO elvek: SOLID elvek

• Single Responsibility Principle (S.R.P.)

• Open Closed Principle (O.C.P.)

• Liskov Substitution Principle (L.S.P.)

• Interface Segregation Principle (I.S.P.)

• Dependency Inversion Principle (D.I.P.)



Android fejlesztési javaslatok
• Hibamentes, hatékony működés
• Megfelelő osztálykönyvtárak ismerete és használata
• Fejlesztőkörnyezet kialakítása

> Verziókezelés

> Continous Integration

> Tesztelés

– Unit tesztek

– Integrációs tesztek

– Teszt környezet

• Clean code

> Kódminőség

> Kód újrafelhasználhatóság

> SOLID tervezési elvek

> Refaktor

• Optimalizálás
> Memória, CPU használat és …

• Test Driven Development
energiafogyasztás



Összefoglalás



Megismert témakörök

• Mobil platformok helyzete

• Android platform felépítése, verziók, struktúra

• Alkalmazás komponensek

• Felhasználói felület elemek, sűrűség függetlenség

• Adattárolás, perzisztencia

• Content Provider

• Intent, BroadcastReceiver

• Hálózati kommunikáció

• Service



Android interjú kérdések

1. Describe the APK format.

2. What are the different phases of the Activity life 
cycle?

3. What is the significance of the .dex files?

4. What is the difference between Service and Thread?

5. What is a Content Provider?

6. When does ANR occur?

7. What is the difference between a regular bitmap and a 
nine-patch image?



Android architekt feladatai
• Megfelelő Android verzió kiválasztása

• Alkalmazás architektúrájának megtervezése

• Android alkalmazás viselkedése (komponensek)

• UI tervek ellenőrzése (mockup vs. specifikáció), tablet

• Hálózati kommunikáció tervezése (protokoll, biztonság)

• Teljesítmény kérdések tisztázása (natív támogatás kell-e?)

• Speciális igények, funkciók, algoritmikai kérdések felmérése

• Megfelelő külső könyvtárak kiválasztása

• Teszt környezet tervezése

• Kód minőség ellenőrése, best practice-k javasolása

• Java, Java, Java, … (hatékonyan!)
> Joshua  Block: Effective Java



Az architekt további feladatai

• Continous Integration tervezése, felügyelete
(DEMO)

• Verziókezelő konvenciók betartatása (GIT, SVN, 
stb.)

• Library függőségek kezelése

• Licence kérdések tisztázása

• Alkalmazás publikációs körülményeinek
tisztázása

• Összefoglalva: mindig talál megoldást!



Hogyan tovább…

• Googel I/O Extended események

• Android fejlesztői lista
> ~700 tag

> Android fejlesztői közösség

> Ötletek megosztása

> Problémák közös megoldása

> Értesítés különféle eseményekről

• https://groups.google.com/group/bme-android

https://groups.google.com/group/bme-android


Kérdések


