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Rozdziaä 3.

Graficzne
zasoby aplikacji
W tym rozdziale omówiĊ dokáadniej, jakie zasoby moĪna przechowywaü w podfolderach
res/drawable. Materiaáy do tego projektu znajdują siĊ w pliku o nazwie Rozdzial_3.

Struktura katalogów drawable
JuĪ wiesz, Īe wyglądu aplikacji w Androidzie raczej siĊ nie programuje (chociaĪ moĪna),
ale opisuje siĊ go w specjalny sposób, umieszczając odpowiednie informacje w odpowiednich folderach i plikach. Folder o nazwie res (skrót od ang. wyrazu resources —
zasoby) jest tym miejscem, w którym umieszczasz swoje zasoby. Folder ten ma dalszą
strukturĊ podfolderów i teraz omówiĊ podfoldery o nazwach drawable, co naleĪy przetáumaczyü jako „elementy rysowalne”. Podfoldery drawable zawierają elementy graficzne
aplikacji, a takĪe pewne ich opisy, jakby opakowania, przygotowane w jĊzyku XML.
Rozpocznij nowy projekt. Wybierz opcjĊ File, a dalej New i Android Application Project.
OkreĞl nazwĊ aplikacji (nazwa ta bĊdzie widoczna w Twoim telefonie), nazwĊ projektu
w Ğrodowisku Eclipse, wymyĞl nazwĊ dla pakietu Javy, najlepiej stosując zasadĊ odwracania kolejnoĞci wyrazów z nazwy domeny internetowej. JeĞli zainstalowaáeĞ kilka
róĪnych wersji Androida, wskaĪ jedną z nich jako zalecaną dla Twojej aplikacji. OkreĞl
teĪ minimalne parametry platformy, rozwojowo najstarszej i najuboĪszej, dla których
Twoja aplikacja powinna dziaáaü.
ĝrodowisko Eclipse utworzy rodzinĊ folderów. W tym rozdziale najwaĪniejsze bĊdą
dla Ciebie foldery drawable, znajdujące siĊ w folderze res.
Foldery drawable zawierają elementy graficzne aplikacji, przygotowane do wyĞwietlania na róĪnej klasy urządzeniach. Jeszcze niedawno byáy trzy foldery drawable, teraz
jest ich wiĊcej, bo pojawiają siĊ coraz lepsze urządzenia mobilne. Postfiks -ldpi naleĪy rozwinąü jako low dot per inch, co w tym wypadku oznacza „urządzenie o maáej
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gĊstoĞci pikseli”. W folderze drawable-ldpi umieĞcisz wersje grafik dla kiepskich
ekraników. Grafiki te powinny byü mniejsze, ale takĪe mogą zawieraü mniej detali.
Katalogi z postfiksami -mdpi, -hdpi i -xhdpi zawierają zasadniczo te same grafiki, ale
coraz wiĊksze, staranniejsze, z wiĊkszą iloĞcią detali.
Widzisz wiĊc, jaką ĞcieĪką poszli twórcy systemu. Zamiast zastosowaü algorytm dopasowywania grafiki do rzeczywistego rozmiaru ekranu, dali programiĞcie szansĊ,
aby sam przygotowaá kilka wersji rozwiązaĔ graficznych. Takie posuniĊcie umoĪliwia przygotowanie równie piĊknych wersji aplikacji na malutki telefon i na olbrzymi
tablet.
Rodzina folderów drawable powinna zawieraü zasoby o tych samych nazwach. System
przeanalizuje dane o jakoĞci ekranu urządzenia mobilnego i sam ustali, do którego
folderu drawable skierowaü program po zasób o konkretnej nazwie (rysunek 3.1).
Rysunek 3.1.
Rodzina folderów
drawable

Nie ma dokáadnych wytycznych, jak sporządzaü i dzieliü zasoby na poszczególne foldery
drawable. Przyjmuje siĊ, Īe jeĞli dla urządzenia typowego, czyli Ğredniego -mldpi, przygotuje siĊ mapĊ bitową o boku np. 400 pikseli, to dla urządzenia maáego -ldpi trzeba
bĊdzie ją zmniejszyü do 75 procent, dla urządzenia duĪego -hdpi powiĊkszyü do 150 procent, a dla ekstraduĪego -xhdpi do 200 procent. Oprócz samego zmieniania rozmiarów
moĪesz „rĊcznie” zadbaü o wiĊcej albo mniej szczegóáów. To jest juĪ praca artystyczna.
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Emulatory o ekranach róĔnej jakoĈci
ĩeby móc testowaü zachowanie siĊ programu na urządzeniach róĪnej klasy, naleĪy zdefiniowaü kilka wirtualnych AVD (Android Virtual Device), róĪniących siĊ klasą ekranów. Prawdopodobnie pierwsze urządzenie zdefiniowaáeĞ jako default, czyli domyĞlne, teraz wiĊc postaraj siĊ o wyraĨnie lepszy albo gorszy telefon (rysunek 3.2). W tym
celu kliknij ikonkĊ menedĪera urządzeĔ i stwórz sobie wirtualne urządzenie z maáym
i duĪym ekranem.
Podczas opisywania typu nowego urządzenia zwróü uwagĊ na techniczne oznaczenia
rodzajów wyĞwietlaczy. Oznaczenie najgorszego ekranu to QVGA, lepszego to HVGA
i wreszcie najlepszego WVGA (rysunek 3.3). Na rysunku 3.4 widaü róĪnice miĊdzy
najgorszym a najlepszym ekranem.

Rysunek 3.2. Tworzenie wirtualnego urządzenia z maáym i duĪym ekranem
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Rysunek 3.3.
Nadanie nazwy nowemu
urządzeniu, wybór
platformy i co
najwaĪniejsze —
okreĞlenie jej ekranu

Rysunek 3.4.
Urządzenie QVGA na tle
urządzenia WVGA800
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Bitmap, czyli mapa bitowa
Po tych czynnoĞciach technicznych spróbujesz wreszcie pracy z grafikami, których jakoĞci są dopasowane do moĪliwoĞci technicznych urządzenia.
ZnajdĨ jakiĞ obrazek, którego wiĊkszy bok ma rozmiar ok. 400 pikseli. BĊdzie to podstawowa wersja grafiki, którą umieĞcisz w katalogu z postfiksem -mdpi. Za pomocą
edytora grafiki — np. IrfanView — przygotuj wersjĊ -ldpi tego obrazka o boku 300 pikseli i wersjĊ -hdpi o boku 500 pikseli. MoĪesz przygotowaü jeszcze wersjĊ ekstra -xhdpi
dla superurządzeĔ, ale zalecany tutaj, trochĊ przestarzaáy, choü ciągle najpopularniejszy
Android 2.2 nie obsáuĪy takiego standardu.
Wersje obrazka naleĪy jakoĞ oznaczyü, np. nadrukowując na nie w programie graficznym napisy ldpi, mdpi, hdpi (rysunek 3.5). DziĊki temu bĊdziesz mógá Ğledziü, jak konkretne urządzenie wybiera sobie grafikĊ do wyĞwietlenia.
Rysunek 3.5.
Obrazki o identycznych
nazwach, ale róĪniące
siĊ rozmiarem
(w proporcjach mniej
wiĊcej 0,75:1:1,5)

Przygotowane obrazy naleĪy zapisaü pod tą samą nazwą, ale w róĪnych folderach
drawable, koniecznie zwracając uwagĊ, aby obrazek o odpowiedniej jakoĞci znalazá
siĊ w odpowiednim folderze (rysunek 3.6). Po rozmieszczeniu plików w folderach Ğrodowisko Eclipse moĪe początkowo ich nie dostrzec — wybierz z menu File opcjĊ Refresh
(odĞwieĪ widok). ZapamiĊtaj, bo jest to waĪne podczas przygotowywania zasobów
aplikacji.
Gdy teraz program przywoáa obrazek o nazwie np. motor1.jpg, system Android sprawdzi, jakim ekranem dysponuje urządzenie, skieruje siĊ do odpowiedniego folderu
drawable i wyciągnie stamtąd odpowiednią wersjĊ pliku motor.1. SprawdĨ to.
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Rysunek 3.6.
Rodzina folderów
drawable zawiera pliki
o takich samych nazwach,
ale róĪniące siĊ jakoĞcią
i przeznaczone na róĪne
typy wyĞwietlaczy
urządzeĔ mobilnych

Zbuduj najprostszą aplikacjĊ, która wyĞwietli jeden z obrazków. Tak jak poprzednio, zasadniczym „polem bitwy” jest gáówny plik wyglądu, umieszczony w folderach res/layout.
JeĞli nie zmieniaáeĞ nazw w kreatorze nowego projektu, plik ten powinien siĊ nazywaü
activity_main.xml. Kliknij go dwukrotnie, otwierając go do edycji. Na dole edytora wybierz edycjĊ wizualną (nie zaĞ zwykáą, tekstową).
JeĞli juĪ zaczyna CiĊ denerwowaü napis „Hello World”, reprezentowany przez komponent TextView, kliknij go prawym klawiszem myszki i usuĔ z aplikacji.
W zakáadce Images & Media znajdĨ komponent ImageView i przeciągnij go w pole wyĞwietlacza urządzenia mobilnego. JeĞli umieĞcisz go dokáadnie w rogu pola, system
od razu ustawi wáaĞciwoĞci alignParent... (wyrównaj w dostĊpnej przestrzeni — tutaj:
w przestrzeni caáego ekranu). MoĪesz umieĞciü ImageView w inny sposób — wtedy
system zaproponuje wáaĞciwoĞci center... albo margin... (rysunek 3.7).
Po umieszczeniu komponentu w polu ekranu prawdopodobnie automatycznie pojawi
siĊ Resource Chooser (wybieranie zasobu). JeĞli zaznaczono Project Resources (a nie
System Resources — przebogate zasoby wáasne Androida), okienko Choosera zajrzy do
Twoich katalogów drawable i zaproponuje wybór któregoĞ obrazka (rysunek 3.8).
JeĞli postĊpowaáeĞ tak, jak pokazaáem to na kilku ostatnich rysunkach, plik wyglądu aplikacji activity_main.xml powinien mieü nastĊpującą, Zapewne juĪ Ci znaną treĞü (widoczną po wybraniu odpowiedniej zakáadki pod edytorkiem wizualnym):
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Rysunek 3.7.
Praca na zakáadce
Images & Media

Rysunek 3.8.
Wybieranie zasobu
z katalogów drawable

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent" >
<ImageView
android:id="@+id/imageView1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_alignParentTop="true"
android:src="@drawable/motor1" />
</RelativeLayout>
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W tej aplikacji obowiązuje nieomawiany tutaj rozkáad RelativeLayout (okreĞlaj poáoĪenia kolejnych komponentów przez odwoáania do innych, wczeĞniej rozlokowanych).
Rozkáad ten ma jedną szczególną cechĊ — wszystkie komponenty powinny byü nazwane, tak aby inne mogáy siĊ do nich odwoáywaü, np. wskazując „chcĊ byü wyrównany do lewej strony tamtego buttona”. W nastĊpnym kroku dodasz wiĊcej komponentów i zobaczysz, jak pracuje przyjemny w edycji RelativeLayout.
Nazwa naszego obrazka brzmi imageView1 i okreĞla ją linia:
android:id="@+id/imageView1"

Od tej pory bĊdziesz nazywaü wszystkie komponenty, czego w zasadzie wymaga rozkáad
RelativeLayout i czego bezwzglĊdnie bĊdą wymagaáy techniki programowania w Javie,
do których nieuchronnie siĊ zbliĪasz. Rozmiary komponentu w omawianym przypadku są zdefiniowane frazami wrap_content, czyli „otaczaj swoją zawartoĞü” albo „bądĨ
tak duĪy, jak twoja zawartoĞü” — w tym przypadku mapka bitowa z motocyklem.
Z kolei poáoĪenie komponentu definiują linie:
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_alignParentTop="true"

które naleĪy czytaü jako: „bądĨ w lewym górnym rogu swego rodzica”, czyli komponentu RelativeLayout, który wypeánia caáy dostĊpny dla aplikacji ekran.
NajwaĪniejszą linią jest poáączenie komponentu o nazwie imageView1 z mapą bitową
motor1.jpg znajdującą siĊ w folderach drawable:
android:src="@drawable/motor1" />

Zobacz, jak wygląda omawiana aplikacja na ekraniku AVD, czyli wirtualnej maszyny
Androida. PamiĊtaj jednak, Īe jest kilka maszyn AVD. Jak wybraü konkretną? W menu
Run znajdziesz polecenie Run Configurations i tam wskaĪ maszynĊ, na której uruchomisz
program (rysunek 3.9). Na zakáadce Target (na czym uruchomiü) powinieneĞ znaleĨü
swoje urządzenia AVD i zaznaczyü jedno z nich.
Teraz pozostaáo sprawdziü dziaáanie programu (rysunek 3.10). Wszystko gra! Po uruchomieniu programu na dwóch róĪnych urządzeniach dostajesz tĊ samą fotografiĊ
motocykla. Czy na pewno tĊ samą? Napis w lewym górnym rogu odkrywa tajemnicĊ
— mapy bitowe zostaáy pobrane z róĪnych folderów drawable!
Byü moĪe zauwaĪyáeĞ, Īe przy komponencie obrazka albo przy jego opisie w pliku XML
znajduje siĊ malutki Īóáty trójkącik uwagi, którą chce Ci podpowiedzieü kompilator:
„Missing contentDescription attribute.on image” (zapomniaáeĞ o parametrze contentDescription) — rysunek 3.11. KaĪdy element wizualny powinien byü opisany, a opis ten
jest przeznaczony do automatycznego odczytywania syntetycznym gáosem dla kogoĞ,
kto nie moĪe zobaczyü motocykla, np. dla osoby niewidomej. W dalszej czĊĞci nie
bĊdziesz dodawaü atrybutu contentDescription.
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Rysunek 3.9. Menu Run i dalej Run Configurations pozwala opisaü szczegóáy uruchamiania aplikacji
Rysunek 3.10.
Dwa róĪne urządzenia
i taka sama fotografia?
Napis w lewym górnym
rogu wskazuje, Īe mapy
bitowe zostaáy pobrane
z róĪnych folderów
drawable
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Rysunek 3.11.
Trójkącik uwagi, którą
podpowiada kompilator

Mapa bitowa opakowana
w atrybuty XML
To, co zrobiáeĞ do tej pory z mapą bitową, moĪna nazwaü wyĞwietleniem surowego
obrazka. Byáo to dobre i zazwyczaj jest wystarczające. Jednak moĪna pójĞü o krok dalej,
mianowicie: w folderach drawable, gdzieĞ obok obrazków, umieĞciü informacjĊ w rodzaju: „zrób z tego kafelki”, „zastosuj antyaliasing”, czyli wygáadzanie, „zawsze rozciągaj, gdy jest miejsce” albo „przycinaj, gdy trzeba”. Jest to jakby wstĊpna obróbka surowej
mapy bitowej za pomocą samych opisów, czyli jeszcze bez programowania w Javie.
ĩeby zapoznoaü siĊ tą technologią, sporządĨ bitmapowe táo ekranu. Przygotuj najpierw
odpowiedni „kafelek” w wersjach -ldpi, -mdpi i -hdpi (tak naprawdĊ moĪe to byü dowolny, maáy obrazek) i poszczególne wersje umieĞü w katalogach drawable.
Potem przygotuj plik XML, który dodatkowo opisze naszą mapĊ bitową. Plik taki powinien znaleĨü siĊ w jednym, wspólnym dla wszystkich maszyn folderze drawable. Kreator tego pliku — opakowania na mapĊ bitową — automatycznie utworzy odpowiedni
folder. Jak dodaü zasób XML do folderów drawable? Kliknij prawym klawiszem którykolwiek folder drawable, wybierz opcjĊ New i dalej Android XML File (rysunek 3.12).
W kreatorze pliku XML dokonaj kilku zaznaczeĔ (albo — gdy zostanie juĪ utworzony
— zmieĔ w pliku kilka rzeczy rĊcznie). Wpisz nazwĊ nowego zasobu, którym bĊdzie
teraz plik XML. Typem zasobu niech bĊdzie bitmap (rysunek 3.13).
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Rysunek 3.12.
Dodawanie zasobu XML
do folderów drawable

Rysunek 3.13.
Tworzenie nazwy
i wybór typu nowego
zasobu XML

Plik XML nie zostaá wstawiony do znanej juĪ Ci rodziny folderów drawable-..., ale do
nowego, wspólnego folderu o nazwie po prostu drawable. Jak siĊ pewnie domyĞlasz,
folder drawable zawiera zasoby graficzne wspólne dla wszystkich maszyn, niezaleĪnie
od kategorii ich wyĞwietlaczy.
Nowy zasób bĊdzie wspólny dla wszystkich maszyn, ale nie do koĔca. OkaĪe siĊ (jak
znów nietrudno siĊ domyĞliü), Īe ostateczna wersja obrazka nadal bĊdzie wyjmowana
z odpowiedniego folderu. Wspólne jest opakowanie XML, ale prawdziwa fotografia
nadal ma wiele wersji.
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Przyjrzyj siĊ wiĊc plikowi XML opakowującemu mapkĊ bitową. Najpierw, po zakoĔczeniu pracy kreatora, plik ten wygląda tak:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
</bitmap>

Do wnĊtrza tagu <bitmap> wpisz najwaĪniejszy i bezwzglĊdnie konieczny atrybut,
którego wartoĞcią jest nazwa opakowywanej mapki bitowej, tutaj kafelki:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:src="@drawable/kafelki">
</bitmap>

Zatem zdefiniowaáeĞ zasób nowego typu — jest to plik XML opakowujący prawdziwy zasób graficzny. Teraz go wykorzystasz jako táo aplikacji (rysunek 3.14). Niech
gáówny plik wyglądu, o nazwie prawdopodobnie activity_main.xml (taką nazwĊ nadaje mu na samym początku kreator nowej aplikacji), ma nastĊpującą treĞü, napisaną
„rĊcznie” albo zbudowaną w edytorze wizualnym:
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/kafelki_xml">
<ImageView
android:id="@+id/imageView1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_centerVertical="true"
android:src="@drawable/motor1" />
</RelativeLayout>

Jest to w zasadzie to samo, co byáo poprzednio, zmieniono tylko sposób uáoĪenia obrazka na ekranie — teraz nie znajduje siĊ on w lewym górnym rogu, ale na Ğrodku. I co
najwaĪniejsze, pojawiáa siĊ linia:
android:background="@drawable/kafelki_xml">

Podobną frazĊ juĪ kiedyĞ stosowaáeĞ, nadając kolor podáoĪu aplikacji:
android:background="#000080">

Nie byáoby sensu opakowywaü w taki sposób plików graficznych, gdyby po drodze nie
pojawiáy siĊ nowe moĪliwoĞci. Uzupeánij plik XML o atrybut gravity (czyli o informacjĊ
w którą stronĊ obrazek „ciąĪy”, gdy ma na ekranie miejsce):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:src="@drawable/kafelki"
android:gravity="fill">
</bitmap>
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Rysunek 3.14.
Mapa bitowa zostaáa
opakowana w plik XML,
który z kolei zostaá uĪyty
do budowy táa aplikacji

Atrybut gravity moĪe przyjmowaü doĞü oczywiste wartoĞci: top, bottom, left, right,
center_vertical, fill_vertical, center_horizontal, fill_horizontal, center, fill (jest
to wartoĞü domyĞlna, ustawiana, gdy nie uĪyjesz atrybutu gravity), clip_vertical,
clip_horizontal.
Jeszcze ciekawszym atrybutem jest tileMode. Atrybut ten nie moĪe byü uĪyty razem
z poprzednim gravity — czyli stosujesz albo jeden, albo drugi:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:src="@drawable/kafelki"
android:tileMode="repeat">
</bitmap>

Atrybut tileMode oprócz wartoĞci repeat moĪe przyjmowaü stany clamp (nie kafelkuj,
tylko rozciągaj krawĊdzie) i mirror (kafelkuj, ale lustrzanie obracając co drugie rzĊdy
i wiersze kafelków).
Oprócz atrybutów gravity (jak uáoĪyü obrazek na ekranie) oraz tileMode (jak zbudowaü
kafelki z obrazka) masz do dyspozycji trzy atrybuty (rysunek 3.15) definiujące jakoĞü
obrazu i przyjmujące wartoĞci true albo false: android:antialias (wygáadzanie),
android:dither (poprawianie palety kolorów) i android:filter (poprawianie obrazu
przy Ğciskaniu albo rozciąganiu mapy bitowej).
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Rysunek 3.15.
Przy opakowywaniu
pliku graficznegomoĪna
zastosowaü róĪne
atrybuty (gravity,
tileMode,
android:antialias,
android:dither,
android:filter)

Wiele map bitowych
w jednym opakowaniu XML
A jeĞli chciaábyĞ mieü przycisk, na którym znajduje siĊ zmieniająca siĊ mapa bitowa:
inna, gdy myszka wisi nad przyciskiem, inna, gdy go klika, inna, gdy go opuszcza? Zagadnienie to da siĊ zrealizowaü bez programowania, za pomocą opisów w odpowiednich plikach XML. GdybyĞ chciaá poczytaü o tym wiĊcej, wpisz w Google frazy „Android
State List” (lista stanów).
Zacznij od przygotowania prawdziwych zasobów, czyli teraz serii mapek bitowych,
przedstawiających np. rybkĊ w trzech róĪnych kolorach. Potem przygotuj tĊ seriĊ rybek w róĪnych rozmiarach i, byü moĪe, róĪnych jakoĞciach, przeznaczonych na urządzenia o róĪnej jakoĞci wyĞwietlaczy (rysunek 3.16). Te pliki — tak jak poprzednio
— umieĞü w folderach drawable-ldpi, drawable-mdpi itd. W zaleĪnoĞci od stanu przycisku (zaraz odpowiedni przycisk zostanie wprowadzony do gry) system Android umieĞci
na nim inną wersjĊ mapki bitowej. PowinieneĞ teĪ przygotowaü pomniejszone i powiĊkszone wersje obrazków i porozmieszczaü je w folderach drawable-ldpi, drawable-mdpi
i drawable-hdpi.
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Rysunek 3.16.
Przygotowanie obrazka
o boku dáugoĞci kilkuset
pikseli i róĪnej
kolorystyce albo
róĪnicy dotyczącej
jakiegoĞ innego
czytelnego szczegóáu

Mając w folderach drawable-... seriĊ rybek o róĪnych kolorach, moĪesz przystąpiü do
opisywania Listy stanów. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder drawable i z pojawiającego siĊ menu wybierz New i dalej Android XML File, czyli plik XML (rysunek 3.17). Przed chwilą w takim pliku opisywaáeĞ jedną mapkĊ bitową, teraz opiszesz
caáy ich stos.
Rysunek 3.17.
Nowy plik XML,
opisujący caáy stos
mapek bitowych

Wykorzystaj pojawiający siĊ kreator pliku XML, choü mógábyĞ przygotowaü odpowiedni
plik caákowicie rĊcznie. Podaj nazwĊ pliku, oznacz, Īe gáówny element ma byü typu
Selector i zakoĔcz przyciskiem Finish (rysunek 3.18). W folderze drawable powinien
pojawiü siĊ nowy zasób — plik stos_rybek_xml.
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Rysunek 3.18.
Tworzenie nowego
zasobu XML — plik
stos_rybek_xml

Jak zwykle dwa razy kliknij nowy plik, aby otworzyü go do edycji. Uzupeánij jego
treĞü nastĊpująco:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
<item android:state_pressed="true"
android:drawable="@drawable/ryba_r" />
<item android:state_focused="true"
android:drawable="@drawable/ryba_b" />
<item android:drawable="@drawable/ryba" />
</selector>

Do wnĊtrza tagu <selector> wpisz kilka tagów <item>, odpowiadających róĪnym stanom przycisku, który za chwilĊ zaimplementujesz. Gdy przycisk jest w stanie pressed,
czyli naciĞniĊty, powinna siĊ wyĞwietlaü mapka o nazwie ryba_r (rybka o czerwonawym odcieniu). Gdy przycisk jest w stanie focused, czyli gotowy do naciĞniĊcia —
ryba_b. Gdy z przyciskiem nic siĊ nie dzieje albo coĞ siĊ dzieje, ale tego tutaj nie opisaáem, wyĞwietli siĊ wersja zapisana jako ryba. Jest to tzw. normalny stan przycisku, który
opisuje siĊ zawsze za pomocą ostatniego tagu <item> w powyĪszym wyliczeniu stanów.
NaleĪy jeszcze zaimplementowaü sam przycisk oraz podpiąü do niego ten oryginalny
sposób kolorowania jego powierzchni. Gáówny plik wyglądu z folderu layout powinien mieü nastĊpującą zawartoĞü:
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Rysunek 3.19.
Do poprzedniej aplikacji
naleĪy dodaü przycisk
i opracowaü jego
wáaĞciwoĞü background
(táo). Niech táem bĊdzie
nowy zasób XML zwany
Listą stanów

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/kafelki_xml" >
<ImageView
android:id="@+id/imageView1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginTop="50dp"
android:src="@drawable/motor3" />

<Button
android:id="@+id/button1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_below="@+id/imageView1"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:background="@drawable/stos_rybek_xml"/>
</RelativeLayout>

DuĪa czĊĞü tego pliku jest Ci znana. Jest tu rozkáad relatywny, czyli kolejne komponenty
są ukáadane wzglĊdem poprzednich, uáoĪonych wczeĞniej. RzeczywiĞcie, komponent
Button leĪy pod komponentem ImageView:
android:layout_below="@+id/imageView1"

Natomiast stos obrazków — zagadnienie opisane na kilku ostatnich stronach — pojawia siĊ w linii opisującej táo przycisku:
android:background="@drawable/stos_rybek_xml"/>

Jest to odwoáanie do wáaĞnie stworzonego zasobu XML, umieszczonego w folderze
drawable.

Kup książkę

Poleć książkę

56

Android. Podstawy tworzenia aplikacji

Pora na podsumowanie. Znów powtórzyá siĊ nastĊpujący schemat: gdzieĞ w pierwotnych
folderach drawable-... znajdują siĊ prawdziwe mapy bitowe, róĪniące siĊ rozmiarami,
moĪe takĪe jakoĞcią grafiki. RóĪnice miĊdzy nimi konieczne są z tego wzglĊdu, Īe na lepsze urządzenia przygotowuje siĊ inną grafikĊ (grafika, która ma wiĊcej detali i szczegóáów) niĪ na gorsze.
Jakby nad surowymi mapami bitowymi znajdują siĊ pliki XML definiujące specjalne
wáaĞciwoĞci rysunku. Pliki te znajdują siĊ we wspólnym dla wszystkich urządzeĔ katalogu
drawable. Dopiero te pliki wywoáywane są w gáównym pliku wyglądu. Tak pojawiáy
siĊ wczeĞniej kafelki, a teraz aktywny przycisk zmieniający swój rysunek, gdy klikniesz
go myszką (rysunek 3.20).
Rysunek 3.20.
Táem przycisku jest
zasób XML, zwany
State List (lista stanów).
KaĪdy stan to jakiĞ inny
obrazek — klikniĊcie
czy zatrzymanie siĊ na
obrazku zmienia jego
wygląd
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poboczny, 167
wersja systemu Android, 14
wirujące kóáko, 182
wklejanie adresu internetowego,
185
wáaĞciwoĞü
Background, 65, 66
contentDescription, 138
Enabled, 163
src, 103

Style, 92
Visibility, 176
Workspace, 19, 212
wskaĨnik postĊpu, 177, 194
wstawianie
fraz XML, 67
przycisku, 59
wierszy, 63
wybór
komponentu, 31
nazwy rysunku, 36
zasobu, 45
wygląd
aplikacji, 19, 22, 57
ekranu gáównego, 194
tabelaryczny, 58
wygáadzanie grafiki, 130, 135
wyjątek, 80, 188
wyĞwietlacze, 41
wyĞwietlanie
daty, 82
grafiki, 194, 203
obrazka, 161
zmian, 153

Z
zakáadka Images & Media, 45
zamiana skáadowej koloru, 155
zanikanie, 102
zarządca systemów Android, 13
zasoby
graficzne, 39, 113, 145
XML, 55
zdarzenie onClick, 95, 147
zegar, 82
zezwolenie na dostĊp do
internetu, 208
zmienne
prywatne, 166
typu Bitmap, 150
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