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Miről volt szó az előző órán?

• Android platform szerkezete

• Fordítás mechanizmusa

• R.java

• Alkalmazás komponensek

• Activity életciklus

• Activity Back Stack

• Felhasználói felület alapok



Activity életciklus

• Rajzoljuk le az Activity életciklust!



Activity életciklus
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Activity állapotának elmentése



Activity állapotának elmentése 1/2

• A felhasználó nem tudja, hogy amikor visszalép egy 
Activity-re, akkor azt a rendszer újra létrehozta-e, vagy 
csak megnyitotta a memóriából

• onSaveInstanceState(): callback függvény, akkor hívódik 
meg, mielőtt az Activity sebezhetővé válna a rendszer 
általi bezárásra

• Bundle objektumba lehet elmenteni az értékeket, melyet 
onCreate()-kor megkap az Activity
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Activity váltás

• Életciklus callback függvények meghívási sorrendje:
> A Activity onPause() függvénye

> B Activity onCreate(), onStart() és onResume() függvénye (B 
Activity-n van már a focus)

> A Activity onStop() függvénye, mivel már nem látható

• Ha a B Activity valamit adatbázisból olvas ki, amit az A 
ment el, akkor ez a mentés A-nak az onPause()
függvényében kell megtörténjen, hogy a B aktuális 
legyen, mire a felhasználó előtt megjelenik



Activity Back Stack 1/2

• Egy feladat végrehajtásához a felhasználó tipikusan több Activity-
t használ

• A rendszer az Activity-ket egy ún. Back Stack-en tárolja

• Az előtérben levő Activity van a Back Stack tetején

• Ha a felhasználó átvált egy másik Activity-re, akkor eggyel lejjebb 
kerül a Stack-ben és a következő lesz legfelül

• Vissza gomb esetén legfelülről veszi ki a rendszer az 
megjelenítendő Activity-t

• Last in, first out



Activity Back Stack 2/2



Activity vezérlés 1/2
• Legtöbb esetben az alapértelmezett Back Stack viselkedés kielégíti az 

igényeket

• Néha azonban szükség lehet ezen alapértelmezett viselkedés felül 
definiálására

• Back Stack törlése, ha a Vissza hatására mindig egy kezdő Activity-re kell 
visszalépni

• Az alapértelmezett viselkedés felülírása:

> Manifest állományban az <activity>-be

> startActivity(…) fv. Paramétereként

• Amennyiben az alapértelmezett viselkedést módosítjuk, mindenképp 
teszteljük az alkalmazást navigálás és felhasználói élmény szempontjából, 
mert sokszor a programozó szempontjából jó megoldás nem ideális 
felhasználói szempontból



Activity vezérlés 2/2
• Az <activity> tag attribútumai (új Activity hogyan viselkedjen a többihez 

képest):
> taskAffinity: melyik taskhoz tartozik

> launchMode: indítási mód (mindig új példány, stb.)

> allowTaskReparenting: új taskhoz kerül át

> clearTaskOnLaunch: minden Activity-t töröl a task-ból

> alwaysRetainTaskState: a rendszer kezelje-e a task állapotát

> finishOnTaskLaunch: le kell-e állítani az Activity-t ha a felhasználó kilép a task-ból (pl. 
HOME gomb)

• startActivity(…) függvény paraméter értékei (az új Activity hogyan viselkedjen 
a most futóhoz képest):

> FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK

> FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP

> FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP

• További részletek az Intent előadásban



Felhasználói felület alapfogalmak



Legfontosabb fogalmak 1/2
• Képernyő méret (screen size):

> Fizikai képátló

> Az egyszerűség kedvéért az Android 4 kategóriát különböztet meg: small, normal, large, és 
extra large

• Képernyő sűrűség (screen density – dpi): A pixelek száma egy adott fizikai területen 
belül, tipikusan inchenkénti képpont (dpi – dots per inch)

> Az Android 6 kategóriát különböztet meg: low, medium, high és extra high

• Orientáció (orientation): A képernyő orientációja a felhasználó nézőpontjából:

> Álló (portrait)

> Fekvő (landscape)

> Az orientáció futási időben is változhat, például a készülék eldöntésével

> Lehetőség van rögzíteni az orientációt



Legfontosabb fogalmak 2/2

• Felbontás (resolution – px): Képernyő pixelek száma
> A UI tervezésekor nem felbontással dolgozunk, hanem mérettel és pixel 

sűrűséggel

• Sűrűség független pixel (density-independent pixel – dp)
> Virtuális pixel egység, amit UI tervezéskor célszerű használni

> Egy dp egy fizikai pixelnek felel meg egy 160 dpi-s képernyőn (160 az 
egységes középérték)

> A rendszer futási időben kezel minden szükséges skálázást a definiált dp-
nek megfelelően

> px = dp * (dpi / 160)

> Például egy 240 dpi-s képernyőn, 1 dp 1.5 fizikai pixelnek felel meg

• Sürűség független méretezés szövegekhez - sp



SP vs. DP

• „A dp is a density-independent pixel that 
corresponds to the physical size of a pixel at 160 
dpi. An sp is the same base unit, but is scaled by 
the user's preferred text size (it’s a scale-
independent pixel), so you should use this 
measurement unit when defining text size (but 
never for layout sizes).”

• Forrás:
> http://developer.android.com/training/multiscreen/s

creendensities.html



Erőforrás típusok



Gyakran használt erőforrások

• Drawable
> Kép és dinamikus XML drawable

• Hangok, videok

• Felhasználói felület leíró

• Animáció

• Stílusok, témák

• Szöveges erőforrások

• Bármilyen „nyers” (raw) állomány



Szöveges erőforrások

• res/values/strings.xml

•Többnyelvűség

•Paraméterezhetőség:
> <string name="timeFormat">%1$d minutes 

ago</string>

> Használat:
–Context.getString(R.strings.timeFormat, 14)



Internalizáció/Lokalizáció

• Többnyelvűség támogatása

• Nyelvfüggő felület és erőforrások

• Lokalizációt támogató erőforrás típusok:
> Képek

> Elrendezések

> Szöveges erőforrások

• Alapértelmezett könyvtárak: itt keres a rendszer, ha nincs a 
kiválasztott lokalizációnak megfelelő erőforrás

> res/drawable

> res/layout

> res/value



Lokalizált erőforrás hozzáadása



Futás idejű működés

• A megjelenítés optimalizálása érdekében lehetőség van 
alternatív erőforrások megadására a különböző méretek 
és sűrűségek támogatásához

• Tipikusan különböző layout-ok és eltérő felbontású 
képek definiálása szükséges

• A rendszer futási időben kiválasztja a  megfelelő 
erőforrást

• Általában nincs szükség minden méret és sűrűség 
kombináció megadására



Erőforrás választó algoritmus

• Futás közben egy meghatározott logika alapján választ a 
rendszer

• Megkeresi a passzoló erőforrást az erőforrás minősítő alapján 
(könyvtár utoni postfix jelölő, pl values–hu vagy layout–large)

• Ha nincs az aktuálishoz passzoló, akkor egy kisebb/alacsonyabb 
sűrűségűt választ (pl. large mérethez normal méretet választ)

• Amennyiben az elérhető erőforrások csak nagyobb képernyőkhöz 
vannak, mint a készülék képernyője, akkor hibát jelez az 
alkalmazás

• Például ha az összes egy típusú erőforrás xlarge-al van 
megjelölve, akkor normal képernyős eszközökön hiba keletkezik



Melyik állítás nem igaz?

A. Az Android automatikusan átméretezi a képet, ha 
nincs megfelelően illeszkedő.

B. Az Android támogatja a sűrűségfüggetlen
megjelenítést.

C. px = dp * (dpi / 160)

D. Közvetlenül pixelben nem adhatók meg a méretek.



Sűrűség függetlenség
• Az alkalmazás akkor lehet „sűrűség független”, ha a felhasználói felületi 

elemek a felhasználó szemszögéből megőrzik a fizikai méretüket 
különböző sűrűségeken

• A „sűrűség függetlenség” fenntartása nagyon fontos, hiszen például egy 
gomb fizikailag nagyobbnak tűnhet egy alacsonyabb sűrűségű 
képernyőn

• A képernyő sűrűséghez kapcsolódó problémák jelentősen 
befolyásolhatják az alkalmazás felhasználhatóságát.

• Az Android kétféle módon is segít elérni a sűrűség függetlenséget:
> A rendszer a dp kiszámítása alapján skálázza a felhasználói felületet az aktuális 

képernyő sűrűségnek megfelelően

> A rendszer a képernyő sűrűség alapján automatikusan átskálázza a kép 
erőforrásokat



Legfontosabb tényezők

• Használjuk a wrap_content, match_parent, vagy dp
egységeket, amikor egy felületet készítünk!

• Súlyozás

• Ne használjunk beégetett pixel értékeket!

• Ne használjuk az AbsoluteLayout-ot (elavult)!

• Mindenképp készítsünk különböző kép erőforrásokat az 
eltérő képernyősűrűségekhez

• Szövegek méretezéséhez érdemes használni az sp
(scale-independent pixel) mértéket, dp-hez hasonlóan 
működik



Felhasználói felületi elemek



View hierarchia



Layout-ok (ViewGroup)

• LinearLayout

• RelativeLayout (~iOS AutoLayout, de magasabb 
szintű)

• AbsoluteLayout (NEM használjuk!)

• GridLayout

• RecyclerView

• …

• Teljes lista:
> http://developer.android.com/reference/android/view/Vi

ewGroup.html

http://developer.android.com/reference/android/view/ViewGroup.html


View-k

• Button, EditText, CheckBox, RadioButton, 
ToggleButton

ImageButton

ListView

GridView

Spinner

AutoCompleteTextView

Gallery

ImageSwitcher

DatePicker, TimePicker



Padding és Margin



Dinamikus UI kezelés - LayoutInflater

• LayoutInflater feladata:
> XML-ben összeállított felületi elemek példányosítása

• Használati mód:
LayoutInflater layoutInflater = 

(LayoutInflater) getBaseContext()

.getSystemService(

LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

View myView = layoutInflater.inflate(

R.layout.activity_main, null);

layoutLin.addView(myView)



Validáció támogatása

• setError(errorText) (pl. EditText-nél)



Menük

• ActionBar->Toolbar része

• Menü definiálása kódból

• Menü definiálása erőforrásból

• Dinamikus menük
> Láthatóság beállítása

> Manipuláció Java kódból

• Almenük támogatása



Menü erőforrás
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

<item android:id="@+id/item1"

android:title="@string/item1"/>

<item android:id="@+id/item2"

android:title="@string/item2"/>

<item android:id="@+id/submenu"

android:title="@string/submenu_title">

<menu>

<item android:id="@+id/submenu_item1"

android:title="@string/submenu_item1" />

<item android:id="@+id/submenu_item2"

android:title="@string/submenu_item2" />

</menu>

</item>

</menu>



Menü kezelése
@Override

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

MenuInflater inflater = getMenuInflater();

inflater.inflate(R.menu.mymenu, menu);

return true;

}

@Override

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

Toast.makeText(ActivityUI.this,

item.getTitle(), Toast.LENGTH_LONG).show();

return super.onOptionsItemSelected(item);

}



Menü és almenü



ActionBar és Menük

• Dedikált alkalmazás menü, logo és cím

• Tipikus felhasználás:
> Menü

> Branding (logo/background)
és alkalmzás ikon

> Konzisztens alkalmazás navigáció

> Fő funkciók bemutatása



ActionBar specifikus XML menü paraméterek

<item android:id="@+id/action_time"

android:title="@string/action_show_time"

android:orderInCategory="5"

android:icon="@drawable/clock_icon"

android:showAsAction="always|withText" />



ActionBar -> Toolbar

• ActionBar helyett ToolBar

• Sokkal dinamikusabb viselkedés

• Menü erőforrások támogatása

• Custom elemek támogatása

• Manuális pozicionálás

• Toolbar tutorialok:
> http://javatechig.com/android/android-lollipop-

toolbar-example
> http://www.101apps.co.za/index.php/articles/using-

toolbars-in-your-apps.html

http://javatechig.com/android/android-lollipop-toolbar-example
http://www.101apps.co.za/index.php/articles/using-toolbars-in-your-apps.html


Toolbar használat
• ActionBar nélküli téma(styles.xml):

> Theme.AppCompat.NoActionBar

• Layout erőforrás:
<android.support.v7.widget.Toolbar

android:id="@+id/toolbar"

android:minHeight="?attr/actionBarSize"

android:background="#2196F3"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content">

</android.support.v7.widget.Toolbar>

• Activity onCreate(…):
@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

// Set a toolbar to replace the action bar.

Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);

setSupportActionBar(toolbar);

}



SnackBar

• Képernyő alján megjelenő információs sáv
> Toast helyett gyakran hasznos

> Egyedi akció

Snackbar.make(findViewById(android.R.id.content),

"Demo message", Snackbar.LENGTH_LONG)

.setAction("Undo", mOnClickListener)

.setActionTextColor(Color.RED).show();



FELUGRÓ ABLAKOK



Felugró ablakok
• Activity felugró ablakban

> Manifest állományba:
android:theme="@android:style/Theme.Dialog"

• PopupWindow

> PopupWindow objektum létrehozása és layout beállítása

> Eseménykezelő a gombokra

• AlertDialog

> AlertDialog.Builder

• Toast

> Szöveg megjelenítése egy kis ablakban
> Toast.makeText(

Context, 

getResources().getString(R.string.toast_info), 

Toast.LENGTH_LONG).show();

• SnackBar



PopUpWindow példa

• Tetszőleges XML layout-al inicializálható



PopUp megjelenítése
LayoutInflater layoutInflater = (LayoutInflater) getBaseContext()

.getSystemService(LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

View popupView = layoutInflater.inflate(

R.layout.popuptest, null);

final PopupWindow popupWindow = new PopupWindow(popupView,

LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT);

Button btnDismiss = (Button) popupView.findViewById(R.id.btnPopUpOk);

btnDismiss.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

public void onClick(View v) {

popupWindow.dismiss();

}

});

popupWindow.showAsDropDown(btnShow, 50, -30);



AlertDialog példa
private void showAlertMessage(final String aMessage) {

AlertDialog.Builder alertbox = 

new AlertDialog.Builder(this);

alertbox.setMessage(aMessage);

alertbox.setNeutralButton("Ok",

new DialogInterface.OnClickListener() {

public void onClick(DialogInterface arg0,

int arg1) {

// Ok kiválasztva

}

});

alertbox.show();

}



STÍLUSOK, TÉMÁK



Stílusok készítése

• Stílus file: res/values/styles.xml
<style name="ExampleStyle">

<item name="android:textSize">22sp</item>

<item name="android:textColor">#0000EE</item>

</style>

• Stílus használata:
<TextView

android:id="@+id/tvHello"

android:text="@string/hello_world"

style="@style/ExampleStyle" />



Saját témák használata

• Stílusokhoz hasonlóan definiálhatók:
<style name="CustomTheme" parent="android:Theme">

<item name="android:windowTitleSize">50dip</item>

<item name="android:textColor">#000000</item>

<item name=

"android:windowBackground">@color/white_color</item>

</style>

• A témák öröklődhetnek egymásból

• Manifestben állítható be:
<activity android:label="" android:name=".MainActivity"

android:screenOrientation="portrait"

android:theme="@style/CustomTheme"/>



Kérdések


