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Hierarchie widoków i ich wy±wietlanie

Widoki w Androidzie s¡ zwykle de�niowane deklaratywnie w formacie
XML. Wewn¦trznie interfejs u»ytkownika ka»dej aplikacji na Android

jest reprezentowany jako drzewo obiektów klasy View. Jest to tak
zwana hierarchia widoków lub drzewo widoków. Korze« ka»dego drzewa
widoków (i interfejsu u»ytkownika ka»dej aplikacji) to jeden obiekt klasy
DecorView. Jest to wewn¦trzna klasa frameworku, której nie mo»na
bezpo±rednio u»ywa¢. Reprezentuje ona bie»¡ce widoczne okno
urz¡dzenia.



Ukªad a mened»er ukªadu

Kiedy mówimy o ukªadzie, mamy na my±li zestaw wszystkich widoków
jednej aktywno±ci uporz¡dkowanych za pomoc¡ pliku XML ukªadu. Plik
ten znajduje si¦ w katalogu res/layout. Nie nale»y myli¢ takich
ukªadów z konkretnymi klasami ukªadu, tak zwanymi mened»erami
ukªadu. Ukªad aktywno±ci (w zale»no±ci od stopnia skomplikowania)
mo»e obejmowa¢ wiele mened»erów ukªadu. Mened»er ukªadu jest tak»e
obiektem klasy View (a dokªadniej � klasy ViewGroup). Peªni funkcj¦
kontenera i porz¡dkuje widoki w okre±lony sposób.



Atrybuty i parametry ukªadu

Ka»dy ukªad w widoku mo»e mie¢ atrybuty dwóch rodzajów � wªa±ciwe
dla klasy widoku i klas bazowych oraz wªa±ciwe dla mened»era ukªadu, w
którym dany widok si¦ znajduje.
Atrybuty dost¦pne dla widoku mo»na znale¹¢ w jego dokumentacji.
Parametry ukªadu wygl¡daj¡ inaczej. Mo»na odró»ni¢ je od zwykªych z
uwagi na przedrostek layout_. Parametry okre±laj¡, w jaki sposób widok
nale»y wy±wietli¢ w ukªadzie.



Marginesy zewn¦trzne i wewn¦trzne

Parametry okre±laj¡ce szeroko±¢ i wysoko±¢ musz¡ wyst¦powa¢ w ka»dym
widoku. Przyjmuj¡ nie tylko warto±ci liczbowe (w pikselach), ale te» dwie
zarezerwowane warto±ci:

fill_parent . Okre±la, »e widok zajmuje maksymalny dost¦pny
obszar w widoku nadrz¦dnym. Próbuje wypeªni¢ obszar widoku
nadrz¦dnego (z pomini¦ciem marginesów wewn¦trznych i
zewn¦trznych) niezale»nie od miejsca zajmowanego przez wªasne
elementy podrz¦dne.

wrap_content. Okre±la, »e widok zajmuje w widoku nadrz¦dnym
tyle miejsca, ile potrzeba na wy±wietlenie caªej zawarto±ci.



Mened»ery ukªadów
FrameLayout

Jest to najprostszy z wszystkich mened»erów ukªadu. FrameLayout nie
wykonuje »adnych operacji na ukªadzie i peªni tylko funkcj¦ kontenera
(ramki; ang. frame). Mened»er FrameLayout wy±wietla jeden element
podrz¦dny naraz. Obsªuguje wiele elementów podrz¦dnych,
umieszczanych jeden na drugim. Elementy podrz¦dne s¡ wyrównywane
do lewego górnego rogu i wy±wietlane jeden na drugim zgodnie z
kolejno±ci¡ ich deklaracji.



Mened»ery ukªadów
Frame layout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="fill_parent">

<TextView

android:layout_width="150px"

android:layout_height="150px"

android:background="@android:color/darker_gray"

/>

<TextView

android:layout_width="75px"

android:layout_height="75px"

android:background="@android:color/white"

/>

</FrameLayout>



Mened»ery ukªadów
LinearLayout

LinearLayout to najcz¦±ciej stosowany mened»er ukªadu. Jest prosty,
ªatwy w u»yciu i peªni wiele funkcji. W mened»erze LinearLayout
wszystkie widoki s¡ wy±wietlane w wierszach lub kolumnach (zale»y to od
warto±ci atrybutu android:orientation). Je±li nie okre±lono
bezpo±rednio orientacji, elementy domy±lnie rozmieszczane s¡ w
poziomie. Mened»er LinearLayout ma dwa dodatkowe parametry
ukªadu, które mo»na stosowa¢ do jego elementów podrz¦dnych.



Mened»ery ukªadów
LinearLayout

android:layout_weight Informuje mened»er ukªadu o tym, ile
miejsca powinien zajmowa¢ widok wzgl¦dem siostrzanych widoków.
Wielko±¢ widoku jest okre±lana na podstawie stosunków wag
widoków. Je±li na przykªad wszystkie widoki maj¡ t¦ sam¡ wag¦,
dost¦pny obszar jest dzielony mi¦dzy nie po równo. To, którego
wymiaru maj¡ dotyczy¢ wagi (szeroko±ci czy wysoko±ci), mo»na
kontrolowa¢ przez ustawienie odpowiedniej warto±ci dla danego
wymiaru na 0px. Warto zauwa»y¢, »e wagi nie musz¡ sumowa¢ si¦
do 1, cho¢ standardowo s¡ rozdzielane mi¦dzy wszystkie elementy
podrz¦dne jako uªamki liczby 1 (semantyka oparta na procentach).
Istotne s¡ stosunki warto±ci przypisanych poszczególnym widokom.

android:layout_gravity Informuje mened»er ukªadu, w którym
kierunku widoki powinny by¢ rozmieszczane w kontenerze. Atrybut
ten ma znaczenie tylko wtedy, kiedy wielko±¢ widoku w danym
wymiarze jest albo ±ci±le okre±lona, albo ma warto±¢ wrap_content.



Mened»ery ukªadów
LinearLayout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="fill_parent">

<TextView

android:layout_width="0px"

android:layout_height="100px"

android:layout_weight="0.5"

android:background="@android:color/darker_gray"

/>

<TextView

android:layout_width="0px"

android:layout_height="100px"

android:layout_weight="0.5"

android:background="@android:color/white"

/>

</LinearLayout>



Mened»ery ukªadów
TableLayout

Klasa TableLayout jest klas¡ typu LinearLayout (dziedziczy po niej)
wzbogacon¡ o mechanizmy przydatne do wy±wietlania tabel lub siatek.
Zastosowano tu specjaln¡ klas¦ widoku, TableRow, peªni¡c¡ funkcj¦
kontenera na komórki tabeli. Ka»da komórka mo»e obejmowa¢ tylko
jeden widok. Widok ten mo»e by¢ oparty na mened»erze ukªadu lub
dowolnym innym obiekcie klasy ViewGroup.



Mened»ery ukªadów
TableLayout

<?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">

<TableRow>

<TextView

android:layout_width="150px"

android:layout_height="100px"

android:background="@android:color/darker_gray"

/>

<TextView

android:layout_width="150px"

android:layout_height="100px"

android:background="@android:color/white"

/>

</TableRow>

</TableLayout>



Mened»ery ukªadów
RelativeLayout

RelativeLayout to najbardziej zaawansowany spo±ród czterech
mened»erów ukªadu. Umo»liwia niemal dowolne rozmieszczanie widoków
przez uporz¡dkowanie ich wzgl¦dem siebie. Mened»er RelativeLayout
udost¦pnia parametry pozwalaj¡ce elementom podrz¦dnym wskazywa¢
siebie nawzajem za po±rednictwem identy�katorów (notacja z
wykorzystaniem @id).



Mened»ery ukªadów
RelativeLayout

<?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="fill_parent">

<TextView android:id="@+id/text_view_1"

android:layout_width="150px"

android:layout_height="100px"

android:background="@android:color/darker_gray"

/>

<TextView android:id="@+id/text_view_2"

android:layout_width="150px"

android:layout_height="100px"

android:layout_toRightOf="@id/text_view_1"

android:layout_centerVertical="true"

android:background="@android:color/white"

/>

</RelativeLayout>



Scalanie i doª¡czanie ukªadów

Zamiast tak

<?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">

<TextView android:text="Aktywno±¢ z paskiem przycisków"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

/>

<!-- Pasek przycisków -->

<LinearLayout android:orientation="horizontal"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="wrap_content">

<Button android:text="@string/ok"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

/>

<Button android:text="@string/cancel"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

/>

</LinearLayout>

</LinearLayout>



Scalanie i doª¡czanie ukªadów

Mo»na tak: stworzy¢ najpierw przeznaczony do wielokrotnego u»ytku
komponent paska przycisków zde�niowany w odr¦bnym pliku ukªadu
(button_bar)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="wrap_content">

<Button android:text="@string/ok"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

/>

<Button android:text="@string/cancel"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

/>

</LinearLayout>

a nast¦pnie doª¡czy¢ ten fragment lub komponent ukªadu do innego pliku
u»ywaj¡c elementu <include>.

<include layout="@layout/button_bar" />



Scalanie i doª¡czanie ukªadów

Najlepiej tak

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<merge xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

<Button android:text="@android:string/ok"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

/>

<Button android:text="@android:string/cancel"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

/>

</merge>

Pozwala to doª¡czy¢ zestaw komponentów do dowolnego ukªadu w
zale»no±ci od potrzeb. Nie mamy tutaj, jak poprzednio, »adnego ukªadu
(poprzednio LinearLayout), ale za to jedynie ogólny element merge w
celu zapewnienie zgodno±ci z XML (bez tego nie otrzymamy poprawnego
dokumentu XML).



Style
De�niowanie

Zamiast tak

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:text="Witaj, widoku tekstowy!"

android:textSize="14sp"

android:textStyle="bold"

android:textColor="#CCC"

android:background="@android:color/transparent"

android:padding="5dip"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

/>

co jest dobre gdy mamy tylko jeden przycisk.



Style
De�niowanie

Mo»na zde�niowa¢ ogólny styl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

<style name="MyCustomTextView" parent="@android:style/Widget.TextView">

<item name="android:textSize">14sp</item>

<item name="android:textStyle">bold</item>

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

<item name="android:background">@android:color/transparent</item>

<item name="android:padding">5dip</item>

</style>

</resources>



Style
U»ycie

a nast¦pnie go u»y¢

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:text="Witaj, widoku tekstowy!"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

style="@style/MyCustomTextView"

/>



Motywy

�¡czenie atrybutów widoków w style jest przydatne, ale to tylko poªowa
rozwi¡zania. Nadal trzeba zastosowa¢ style do wszystkich docelowych
widoków. Powinno si¦ to odbywa¢ automatycznie.
Motywy to style. Jedyna ró»nica mi¦dzy motywem a stylem polega na
tym, »e motywy dotycz¡ aktywno±ci lub caªej aplikacji (czyli wszystkich
aktywno±ci z programu), a nie pojedynczych widoków. Ró»nica zwi¡zana
jest wi¦c z zakresem, a nie ze sposobem dziaªania lub nawet struktur¡
rozwi¡zania.



Motywy

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

<style name="MyAppTheme"

parent="@android:style/Theme.Black">

<item name="android:listViewStyle">@style/MyListViewStyle</item>

<item name="android:windowBackground">@drawable/film_bg</item>

</style>

<style name=" MyListViewStyle"

parent="@android:style/Widget.ListView">

<item name="android:background">#A000</item>

<item name="android:fastScrollEnabled">true</item>

<item name="android:footerDividersEnabled">false</item>

</style>

</resources>

<application android:theme="@style/MyAppTheme" ...>

...

</application>


