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Android oferuje wiele możliwości zapisu danych:

Shared Preferences  
Internal Storage

Dobre dla małych źródeł danych typu klucz-
wartość. Dane są prywatne.

External Storage  
SQLite Databases

Dane o dowolnej strukturze dostępne publicznie. 
Dane o określonej strukturze (często dostępne 
publicznie).

Network Connection
Content Provider

Dane przechowywane na serwerze.
Globalne repozytorium danych dla wszystkich 
aplikacji



Przechowywanie danych

http://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html
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Android wykorzystuje następujący 
schemat udostępniania danych:

Wszystkie dane aplikacji 
zapisywane w katalogu /data/ są 
prywatne dla określonej aplikacji

Uwaga:
Pamięć wbudowana jest często mniejsza, ale 
szybsza niż wykorzystanie karty pamięci (np. typu 
microSD).

http://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html
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http://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html
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Przykład 
przechowywania 
danych prywatnych

http://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html
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http://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html
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Przykład 
przechowywania 
danych prywatnych

Pamięć 
wewnętrzna

http://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html
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Dostawcy treści
• Zapewniają interfejs dostępu do danych, łatwiejszy w użyciu niż zapytania SQL.

• Użytkownicy wykorzystują metody API do pobierania/modyfikacji danych.

•
o

o

o

o

Android wykorzystuje ten mechanizm do danych globalnych jak:
obraz,  
muzyka,
filmy,
dane kontaktów.
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Mechanizm preferencji
Jest to lekki mechanizm do przechowywania i pobierania par typu <Klucz-
wartość> dla danych prostych (alias: mapy, tablice asocjacyjne).

Mechanizm preferencji jest zwykle wykorzystywany by przechowywać 
informacje dotyczące stanu aplikacji bądź te udostępniane wielu 
aktywnością należącym dodanej aplikacji.

Każdy wpis w formie pary <klucz-wartość> jest ciągiem 
znaków, a wartość musi być instancją typu prostego.

Mechanizm preferencji jest podobny do 
obiektu Bundle, ale dane są na stałe 
zapisane natomiast w przypadku Bundle tak 
nie jest.

KEY VALUE
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Preferencje
Podstawowe metody API

Aby odwołać się do pliku preferencji można skorzystać z następujących metod:

1. getPreferences()  do pobrania określonego pliku preferencji.

2. getSharedPreferences() do pobrania globalnego (na poziomie 
aplikacji) pliku preferencji.

KEY VALUE
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Podstawowe wykorzystanie API
Wszystkie metody getXXX zwracają obiekt preferencji, którego zawartość 
może być zmieniana przez tzw. edytor który posiada metody typu putXxx… i
getXxx…  do pobierania i zapisywania danych w tego typu obiekcie.

Xxx = { Long, Int, Double, Boolean, String}

.getXxx(keyn)

.getAll()

.getStringSet()
…

.putXxx(keyn, valuen)

.remove(keyn)

.clear()

.commit()

E

D

Y

T

O

R

Obiekt Preferencji

Key Value
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Preferencje
Przykład1

1. W tym przykładzie obiekt SharedPreferences jest tworzony pod koniec
cyklu życia aktywności. Zawiera on informacje dotyczące wyboru
użytkownika w sprawie wyglądu graficznego interfejsu.

2. Po uruchomieniu, znajdowane są zapisane preferencje i na ich podstawie 
odtwarzany jest stan aplikacji, zgodnie ze zmianami wykonanymi przez 
użytkownika.

Wszelkie informacje tutaj zawarte dotyczą stanu, w którym aplikacja nie posiada 
jakichkolwiek zapisanych danych.
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Przykład1

Przycisk 
Menu 11

Uwaga
Wszelkie informacje tutaj zawarte dotyczą stanu, w którym aplikacja nie posiada 
jakichkolwiek zapisanych danych. W przeciwnym przypadku należy te dane wyczyścić 
korzystając z mechanizmu udostępnianego przez system operacyjny
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Uwaga
Wszelkie informacje tutaj zawarte dotyczą stanu, w którym aplikacja nie posiada 
jakichkolwiek zapisanych danych. W przeciwnym przypadku należy te dane wyczyścić 
korzystając z mechanizmu udostępnianego przez system operacyjny
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Stan aplikacji po dokonaniu wyboru przez
użytkownika. Informacje o tym fakcie są zapisywane
w pliku myPreferences_001.

Interfejs bez 
dokonanego wyboru 
dotyczącego wygląd

13



Preferencje

14

Przegląd zawartości pamięci urządzenia.
Zauważ, że zmiany dokonane przez użytkownika 
zapisane są w lokalizacji data/data/Shared_prefs/ 
w postaci pliku XML.

Struktura i zawartość pliku 
preferencji.
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<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:id="@+id/linLayout1Vertical"  
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical" >

<LinearLayout
android:id="@+id/linLayout2Horizontal"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content" >

<Button android:id="@+id/btnPrefSimple"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:text="Pref Simple UI" />

<Button android:id="@+id/btnPrefFancy"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:text="Pref Fancy UI" />

</LinearLayout>

<TextView android:id="@+id/txtCaption1"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="#ff006666"  
android:text="This is some sample text " />

</LinearLayout> 15

http://schemas.android.com/apk/res/android
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File creation modes:
MODE_APPEND

MODE_

package cis493.preferences;

import ...

public class PreferenceDemo0 extends Activity implements OnClickListener {

Button btnSimplePref;  

Button btnFancyPref;  

TextView txtCaption1;
Boolean fancyPrefChosen = false;

View myLayout1Vertical;

final int mode = Activity.MODE_PRIVATE;  

final String MYPREFS = "MyPreferences_001";

// create a reference to the shared preferences object

SharedPreferences mySharedPreferences;

// obtain an editor to add data to my SharedPreferences object  

SharedPreferences.Editor myEditor;

Example1: Saving/Retrieving a SharedPreference Object holding UI user choices.
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@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

super.onCreate(savedInstanceState);  

setContentView(R.layout.main);

myLayout1Vertical = (View)findViewById(R.id.linLayout1Vertical);  

txtCaption1 = (TextView) findViewById(R.id.txtCaption1);  

txtCaption1.setText("This is a sample line \n“

object

+

+

// create a reference 

mySharedPreferences =

"suggesting the way the UI looks \n"

"after you choose your preference");  

& editor for the shared preferences  

getSharedPreferences(MYPREFS, 0);

myEditor = mySharedPreferences.edit();

// has a Preferences file been already created?

if (mySharedPreferences != null

&& mySharedPreferences.contains("backColor")) {

// object and key found, show all saved values  

applySavedPreferences();

} else {

Toast.makeText(getApplicationContext(),

"No Preferences found", 1).show();

}

btnSimplePref = (Button) findViewById(R.id.btnPrefSimple);

btnSimplePref.setOnClickListener(this);

btnFancyPref = (Button) findViewById(R.id.btnPrefFancy);  

btnFancyPref.setOnClickListener(this);

}// onCreate

Example1: Saving/Retrieving a SharedPreference Object holding UI user choices.
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@Override

public void onClick(View v) {

// clear all previous selections

myEditor.clear();

// what button has been clicked?

if (v.getId() == btnSimplePref.getId()) {  

myEditor.putInt("backColor", Color.BLACK);// black background  

myEditor.putInt("textSize", 12); // humble small font

} else { // case btnFancyPref

myEditor.putInt("backColor", Color.BLUE); // fancy blue

myEditor.putInt("textSize", 20); // fancy big 

myEditor.putString("textStyle", "bold"); // fancy bold 

myEditor.putInt("layoutColor", Color.GREEN);//fancy green

}

myEditor.commit();  

applySavedPreferences();

}

Example1: Saving/Retrieving a SharedPreference Object holding UI user choices.
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@Override

protected void onPause() {

// warning: activity is on its last state of visibility!.

// It's on the edge of being killed! Better save all current

// state data into Preference object (be quick!)  

myEditor.putString("DateLastExecution", new Date().toLocaleString());  

myEditor.commit();

super.onPause();

}

Example1: Saving/Retrieving a SharedPreference Object holding UI user choices.
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Przykład1: Prosty zapis/odczyt preferencji

public void applySavedPreferences() {

// extract the <key/value> pairs, use default param for missing data

int backColor = mySharedPreferences.getInt("backColor",Color.BLACK);

int textSize = mySharedPreferences.getInt("textSize", 12);

String textStyle = mySharedPreferences.getString("textStyle", "normal");  

int layoutColor = mySharedPreferences.getInt("layoutColor",Color.DKGRAY);

String msg = "color "

+ "size "

+ "style "

+ backColor + "\n"

+ textSize + "\n"

+ textStyle;

Toast.makeText(getApplicationContext(), msg, 1).show();

txtCaption1.setBackgroundColor(backColor);

txtCaption1.setTextSize(textSize);

if (textStyle.compareTo("normal")==0){

txtCaption1.setTypeface(Typeface.SERIF,Typeface.NORMAL);

}

else {

txtCaption1.setTypeface(Typeface.SERIF,Typeface.BOLD);

}

myLayout1Vertical.setBackgroundColor(layoutColor);

}// applySavedPreferences

}//class
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Przykład2
1. W tym przykładzie obiekt SharedPreferences jest tworzony na końcu cyklu 

życia aktywności. Zawiera dane takie jak (nazwa, telefon, numer karty 
kredytowej potencjalnego klienta)

2. Proces jest zamykany poprzez wciśnięcie “przycisku Wstecz” i ponownie 
uruchomiony.

3. Tuż przed „zabiciem” procesu, dane dotyczące stanu aplikacji są 
zapisywane w obiekcie preferencji.

4. Po ponownym uruchomieniu aplikacji, lokalizowany jest obiekt preferencji i 
dane są odtwarzane zgodnie z zapisanym stanem.

Uwaga
Informacje dotyczą startu z „czystej” konfiguracji bez żadnych zapisanych danych
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Pierwsze uruchomienie aplikacji Drugie (i każde kolejne) 
uruchomienie
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Android
Device
Monitor

Przykład2: Zapisywanie/Odczytywanie obiektu preferencji
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Dane zapisywane są w 
pamięci urządzenia w 
formie pliku XML o 
określonej strukturze

Przykład2: Zapisywanie/Odczytywanie obiektu preferencji
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout android:id="@+id/linLayou1"  

android:layout_width="fill_parent"  

android:layout_height="fill_parent"  

android:background="#ff0000ff"  

android:orientation="vertical"  

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

>

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

android:layout_width="fill_parent"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:text="SharedPreferences Container: Customer Data"

android:layout_margin="5px" android:textStyle="bold">

</TextView>

<EditText android:id="@+id/txtPref"  

android:layout_width="fill_parent"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:layout_margin="10px"

>

</EditText>

</LinearLayout>

Przykład2: Zapisywanie/Odczytywanie obiektu preferencji

http://schemas.android.com/apk/res/android
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package cis493.preferences;

import java.util.Date;  

import android.app.Activity;

import android.content.SharedPreferences;

import android.os.Bundle;

import android.widget.*;

public class Preference1 extends Activity {

public static final String MYPREFS = "MySharedPreferences001";

//this data values describe a typical customer record  

String custName = "n.a.";

int  

float  

long

custAge = 0;

custCredit = 0;

custNumber = 0;

String custDateLastCall;

TextView captionBox;  

EditText txtPref;

final int mode = Activity.MODE_PRIVATE;

Przykład2: Zapisywanie/Odczytywanie obiektu preferencji
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@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

super.onCreate(savedInstanceState);  

setContentView(R.layout.main);

txtPref = (EditText)findViewById(R.id.txtPref);  

captionBox = (TextView) findViewById(R.id.captionBox);  

captionBox.setText("SharedPreference Container: \n\n"+

"we are working on customer Macarena \n" +

"fake an interruption, press 'Back Button' \n" +  

"re-execute the application.");

//create a reference to the shared preferences object

int mode = Activity.MODE_PRIVATE;

SharedPreferences mySharedPreferences = getSharedPreferences(MYPREFS, mode);

//is there an existing Preferences from previous executions of this app?

if (mySharedPreferences != null &&  

mySharedPreferences.contains("custName")) {

//object and key found, show all saved values  

showSavedPreferences();

}

else

{

txtPref.setText("nada");

}

}//onCreate

Przykład2: Zapisywanie/Odczytywanie obiektu preferencji
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@Override

protected void onPause() {

//warning: activity is on last state of visibility! We are on the

//edge of been killed! Better save current state in Preference object  

savePreferences();

super.onPause();

}

protected void savePreferences(){

//create the shared preferences object  

SharedPreferences mySharedPreferences =

getSharedPreferences(MYPREFS, mode);

//obtain an editor to add data to (my)SharedPreferences object

SharedPreferences.Editor myEditor = mySharedPreferences.edit();

//put some <key/value> data in the preferences object  

myEditor.putString("custName", "Maria Macarena");  

myEditor.putInt("custAge", 21);  

myEditor.putFloat("custCredit", 1500000.00F);  

myEditor.putLong("custNumber", 9876543210L);

myEditor.putString("custDateLastCall", new Date().toLocaleString());

myEditor.commit();

}//savePreferences

Przykład2: Zapisywanie/Odczytywanie obiektu preferencji
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Przykład2: Zapisywanie/Odczytywanie obiektu preferencji

public void showSavedPreferences() {

//retrieve the SharedPreferences object

SharedPreferences mySharedPreferences =

getSharedPreferences(MYPREFS, mode);

//extract the <key/value> pairs, use default param for missing data  

custName = mySharedPreferences.getString("custName", "defNameValue");  

custAge = mySharedPreferences.getInt("custAge", 18);

custCredit = mySharedPreferences.getFloat("custCredit", 1000.00F);  

custNumber = mySharedPreferences.getLong("custNumber", 1L);  

custDateLastCall = mySharedPreferences.getString("custDateLastCall",

new Date().toLocaleString());

//show saved data on screen

String msg = "name: " + custName + "\nAge: " + custAge +  

"\nCredit: " + custCredit +

"\nLastCall: " + custDateLastCall;

txtPref.setText(msg);

}//loadPreferences

}//Preferences1
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Pytania ?
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