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Wykorzystanie RSS
Czym jest kanał RSS?
Kanały RSS określają uporządkowany,
globalny system dystrybucyjny, w
którym użytkownicy subskrybują źródło
w celu pobrania treści online w
formacie XML.
Typowe źródła RSS to:
• informacje,
• pogoda,
• usługi finansowe,
• usługi publiczne,
• obsługa klienta,
• reklama i marketing,
• blogi,
• dostawcy video.

Channel Definition Format (CDF)

RSS
Source

Po co ?
Kanały RSS informują użytkownika
o nowościach w interesujących go
tematach.

http://www.w3.org/TR/NOTE-CDFsubmit.html
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Wykorzystanie RSS
Czym jest kanał RSS?
•

Pierwsza wersja RSS została stworzona przez Netscape około 1999 roku.

•

Często nazywane “Really Simple Syndication”

•

Typowy zestaw wiadomości (kanał) zawiera informacje, którymi mogą być:
 nagłówki,
 wycinki artykułów pełno-tekstowych,
 streszczenia,
 miniatury,
 odnośniki do stron wraz z różnymi meta-danymi.

•

Format Syndykacji Atomowej (ang. Atom Syndication Format) i RSS to
znane standardy wykorzystujące XML do porządkowania, tworzenia i
aktualizowania kanałów internetowych.

•

Poprawność dokumentów ATOM/RSS może zostać sprawdzona
na: http://validator.w3.org/appc/
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Wykorzystanie RSS
Struktura RSS
Kanał RSS to dokument XML
który składa się ze znacznika
<channel> i zero lub wiele
elementów <item>.

<rss>
<channel>
Channel_Elements
</channel>
<item>
Item1
<\item>
<item>
Item2
<\item>
</rss>
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Wykorzystanie RSS
Struktura elementu <channel>
Element

Opis

Typ

Liczność

Last modified date for this web page
Title
Short description summarizing the article
(200 characters or less recommended)
Author
Publisher
Copyright
Publication Date
Visual Logo for channel
Comma delimited keywords that match this
channel
A category to which this web page belongs in
(as an URI).

ISO 8601:1988 Date
String
String

0 or 1
0 or 1
0 or 1

String
String
String
String
Logo element
String

Any
Any
0 or 1
0 or 1
Any
Any

Category element

Any

Ratings

Rating of the channel by one or more ratings
services.

String

Any

Schedule
UserSchedule

Schedule for keeping channel up to date
Reference to a client/user specified schedule

Schedule element
UserSchedule element

0 or 1
0 or 1

LastMod
Title
Abstract
Author
Publisher
Copyright
PublicationDate
Logo
Keywords

Category

Źródło: http://www.w3.org/TR/NOTE-CDFsubmit.html
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Wykorzystanie RSS
Struktura elementu <item>
Kanał może agregować dowolną liczbę znaczników <item>. Znacznik
<item> może symbolizować ciąg treści – podobnie jak w gazecie
Element
title
link
description
author
category
comments
enclosure
guid
pubDate
source

Opis
The title of the item.
The URL of the item.
The item synopsis.
Email address of the author of the item.
Includes the item in one or more categories.
URL of a page for comments relating to the item.
Describes a media object that is attached to the item.
A string that uniquely identifies the item.
Indicates when the item was published.
The RSS channel that the item came from.

Źródło: http://www.w3.org/TR/NOTE-CDFsubmit.html
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Wykorzystanie RSS
Przykład kanału RSS
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/atom" >
<channel>
<title>rss title goes here...</title>
<description>a description goes here...</description>
<link>http://www.publisherSite.com/index.html</link>
<lastbuilddate>mon, 05 jul 2014 10:15:00 -0200</lastbuilddate>
<pubdate>tue, 06 jul 2014 12:00:00 -0200</pubdate>
<item>
<title>Item's title goes here...</title>
<description>item's synopsis goes here...</description>
<link>http://www.moreAboutItemLink.org/</link>
<guid>http://www.publisherSite.com/archives/id000123.html</guid>
<pubdate>wed, 07 jul 2014 12:00:15 -0200</pubdate>
</item>
</channel>
</rss>
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Wykorzystanie RSS
Wykorzystanie znacznika <![CDATA[ . . .

]]>

Można uprościć zawartość znacznika <description> należącego do
danego <item> sprowadzając tekst bez kodowania wewnątrz
znacznika CDATA.
Przykładowo dla tekstu: This is <b>bold</b> zakodowana
wersja wewnątrz <description> wyglądałaby tak:
<description> This is &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt; </description>

Znak "<" staje się "&lt;" a ">" staje się "&gt;".
Ekwiwalentna wersja z użyciem znacznika CDATA:

<description><![CDATA[ This is <b>bold</b> ]]></description>
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Agregatory treści

Pogoda
http://www.rssweather.com/dir
Pogoda US
http://www.weather.gov/view/national.php?map=on
Weather Channel
http://rss.weather.com/weather/rss/local/44114
Wiadomości
http://www.npr.org/rss/
http://www.cnn.com/services/rss/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/help/3223484.stm
http://www.nytimes.com/services/xml/rss
Wymiana walut
http://themoneyconverter.com/RSSFeeds.aspx
Rozrywka
http://www.nbclosangeles.com/rss/
http://www.movies.com/rss/

Internet

Aplikacja
kliencka

Katalogi
http://www.rss-network.com/
http://www.nytimes.com/services/xml/rss

Biznes
http://www.toyota.co.jp/en/rss/rss-responsibility.html
http://home3.americanexpress.com/corp/rss/
http://www.aa.com/i18n/urls/rss.jsp
http://www.amazon.com/gp/tagging/rss-help.html
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Jak
wygląda
kanał RSS
używając
przegląd
arki?
NPR National
Public Radio
(9-Apr-2014)

Uwaga:
Niektóre
przeglądarki
wymagają
wtyczki do
prawidłowego
wyświetlenia
kanału RSS.
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Wykorzystanie RSS
XML kanału NPR (fragment)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:npr="http://www.npr.org/rss/" xmlns:nprml="http://api.npr.org/nprml"
xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
<title>Science</title>
<link>http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1007&amp;</link>
<description>The latest health and science news. Updates on medicine,
healthy living, nutrition, drugs, diet, and advances in science and
technology. Subscribe to the Health &amp; Science podcast.</description>
<language>en</language>
<copyright>Copyright 2014 NPR - For Personal Use Only</copyright>
<generator>NPR API RSS Generator 0.94</generator>
<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2014 12:28:00 -0400</lastBuildDate>
<image>
<url>http://media.npr.org/images/npr_news_123x20.gif</url>
<title>Science</title>
<link>http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1007
&amp;ft=1&amp;f=1007</link>
</image>
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Wykorzystanie RSS
XML kanału NPR (fragment)
<item>
<title>What Does Sound Look Like?</title>
<description>A clever photography trick allows you to see the invisible:
the rising heat from a lighter, the turbulence around airplane wings, the
plume of a sneeze ... and even sound waves.</description>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 08:37:19 -0400</pubDate>
<link>http://www.npr.org/2014/04/09/300563606/what-does-sound-looklike?ft=1&amp;f=1007</link>
<guid>http://www.npr.org/2014/04/09/300563606/what-does-sound-looklike?ft=1&amp;f=1007</guid>
<content:encoded><![CDATA[<p>A clever photography trick allows you to see
the invisible: the rising heat from a lighter, the turbulence around
airplane wings, the plume of a sneeze ... and even sound waves.</p><p>
<a href="http://www.npr.org/templates/email/emailAFriend.php?storyId
=300563606">&raquo; E-Mail This</a></p>]]></content:encoded>
</item>
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Wykorzystanie RSS
XML kanału NPR (fragment)
<item>
<title>This Pie Chart Is Delicious And Statistically Sound</title>
<description>Back 2012, The Salt surveyed readers on their favorite pies
during our Pie Week series. Recently, an Australian reader wrote in to
let us know she pie-charted our results with mouth-watering real
pie.</description>

<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 18:51:00 -0400</pubDate>
<link>http://www.npr.org/blogs/thesalt/2014/04/08/300620654/this-piechart-is-delicious-and-statistically-sound?ft=1&amp;f=1007</link>
<guid>http://www.npr.org/blogs/thesalt/2014/04/08/300620654/this-piechart-is-delicious-and-statistically-sound?ft=1&amp;f=1007</guid>
<content:encoded><![CDATA[<p>Back 2012, The Salt surveyed readers on their
favorite pies during our Pie Week series. Recently, an Australian reader
wrote in to let us know she pie-charted our results with mouth-watering
real pie.</p><p><a href="http://www.npr.org/templates/email/emailAFriend.
php?storyId=300620654">&raquo; E-Mail This</a></p>]]></content:encoded>
</item>

Pozostałe znaczniki <item> zostały celowo usunięte
</channel>
</rss>
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Wykorzystanie RSS
Reprezentacja RSS jako drzewo DOM
API Androida zawiera klasę
DocumentBuilderFactory, która
tworzy drzewo DOM ze strumienia
danych XML

. ..

. ..
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Wykorzystanie RSS
DOM – Document Object Model
Document Object Model (DOM) to niezależne od używanego języka API,
które pozwala aplikacją tworzyć parsery do stworzenia drzewiastej
reprezentacji dokumentów HTML i XML. Operowanie na drzewie DOM
polega na przetwarzaniu kolekcji tablicowych zwanych węzłami.
Dzięki Document Object Model programiści mogą tworzyć dokumenty
hipertekstowe, nawigować po ich strukturze, dodawać, modyfikować,
usuwać elementy i treści.
DocumentBuilder db = DocumentBuilderFactory
.newInstance();
.newDocumentBuilder();
Document dom = db.parse(someHttpInputStream);
Źródło:
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/xml/parsers/DocumentBuilderFactory.html
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Wykorzystanie RSS
DOM – Document Object Model
Niech drzewo DOM wygląda jak na rysunku przedstawionego wcześniej.
Niech dom oznacza referencję do drzewa DOM powstałego przez
przetworzenie strumienia danych RSS.
Dostęp do elementów typu item możliwy byłby przez:
// define access to all nodes in the parse tree
Element treeElements = dom.getDocumentElement();
// look for individual news ("items" in this case)
// put items in a NodeList collection
NodeList itemNodes = treeElements.getElementsByTagName("item");

Źródło:
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/xml/parsers/DocumentBuilderFactory.html
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Wykorzystanie RSS
Przetwarzanie protokołu HTTP w Androidzie
Obsługa zasobów sieciowych w Androdzie zwykle jest wykonywana za
pomocą jednego z dołączonych klienckich interfejsów API:
1.

Standardowy pakiet java.net,

2.

Biblioteka Apache HttpClient.

W szczególności, wykorzystanie popularnej klasy java.net HttpUrlConnection
sprowadza się do następujących czynności:
1. Uzyskaj nowe połączenie (HttpURLConnection)
2. Przygotuj żądanie (identyfikator URI zawierający nagłówek, dane
uwierzytelniające, treść, ciasteczka itp.).
3. Odczytaj odpowiedź (niebuforowany strumień zwracany przez getInputStream())
4. Rozłącz się jak tylko otrzymano odpowiedź.
Źródła:

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/package-summary.html
http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/
http://developer.android.com/reference/org/apache/http/impl/client/DefaultHttpClient.html
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Wykorzystanie RSS
Przykład. Przetwarzanie danych RSS z NPR
W ramach tego projektu opracujemy aplikację do wyświetlania na
urządzeniach z Androidem ogólnodostępnego materiału RSS
agregowanego przez National Public Radio (NPR).

National Public Radio
RSS www.npr.org/rss

Internet
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Wykorzystanie RSS
Przykład. Przetwarzanie danych RSS z NPR
Krok 1.
Trochę analiz pokazuje, że NPR obsługuje wiele kanałów internetowych,
między innymi:
Temat

URL

Top Stories
U.S. News
World News
Business
Health & Science
Arts & Entertainment
Politics & Society
People & Places
Opinion

http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1001
http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1003
http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1004
http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1006
http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1007
http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1008
http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1012
http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1021
http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1057
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Wykorzystanie RSS
Przykład. Przetwarzanie danych RSS z NPR
Krok 2.
Będziemy wyświetlać na
widżecie ListView, podstawowe
menu składające się z
ustalonego zestawu tematów
(na przykład: Najważniejsze
artykuły, Wiadomości ze
Stanów Zjednoczonych,
Wiadomości ze świata, Biznes,
itp.)

Wybrano
“Health &
Science”

Czekamy, aż użytkownik dokona
wyboru. Po wybraniu kategorii
zostaną pobrane odpowiednie
nagłówki.
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Wykorzystanie RSS
Przykład. Przetwarzanie danych RSS z NPR
Krok 3.
Ponownie, prosty ListView posłuży do
wyświetlania najbardziej aktualnych
nagłówków z wybranej kategorii (zauważ, że
rozmiar tekstu jest teraz nieco
mniejszy).Użytkownik może przewinąć listę i
kliknąć daną historię.

Zwróć uwagę, że poszczególne wiersze w
ListView odpowiadają elementowi <item>
kanału omówionego wcześniej.
Już wyraziliśmy nasze zainteresowanie
tematem "Zdrowie i nauka". Załóżmy, że
chcemy śledzić pierwszy artykuł dotyczący
"kształtu dźwięków".
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Przykład. Przetwarzanie danych RSS z NPR
Krok 4.
Krótkie podsumowanie wybranej
historii jest wyświetlane wewnątrz
DialogBox (zawartość znacznika
<content: encoded>).
Użytkownik ma możliwość zamknięcia
okna lub uzyskania dalszych informacji.
Załóżmy, że chcemy
dodatkowych
informacji, dlatego
klikamy przycisk
"Więcej"
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Wykorzystanie RSS
Przykład. Przetwarzanie danych RSS z NPR
Krok5.
<Link> powiązany z elementem <item>,
który jest aktualnie wyświetlany, jest
przekazywany przeglądarce, dzięki czemu
można odczytać pełny dokument
przechowywany w witrynie NPR.
Przeglądarka z danym URL jest uruchamiana
przy użyciu intencji ACTION_VIEW.
Aby powrócić do aplikacji, użytkownicy
klikają klawisz WSTECZ

Oprócz tekstu historie NPR często zawierają
obrazy, filmy i klipy dźwiękowe, które są
dostępne dla aplikacji na Androida.

23
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Przykład. Aplikacja – Manifest
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="csu.matos"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >

<uses-sdk
android:minSdkVersion="8"
android:targetSdkVersion="17" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity
android:name="csu.matos.MainActivity"
android:label="@string/app_name" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<activity android:name=".ShowHeadlines" >
</activity>
</application>
</manifest>
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Przykład. GUI
Główna aktywność
( activity_main.xml )

Wiersz ListView
( my_simple_list_item_1.xml )

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/
res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:padding="5dp"
android:orientation="vertical" >

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TextView
xmlns:android="http://schemas.android.com/
apk/res/android"
android:id="@android:id/text1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40sp"
android:padding="3dip“
android:textColor="#ff000000"

<ImageView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_margin="10dp"
android:background="@drawable/logo_npr"
/>
<ListView
android:id="@+id/myListView"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
/>

android:background=
"@drawable/statebackgcolor" >
android:textAppearance=
"@android:style/TextAppearance.
DeviceDefault.Small"
</TextView>

</LinearLayout>
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Przykład. MainActivity.java

1z3

public class MainActivity extends Activity {
// Main GUI - A NEWS application based on National Public Radio RSS material
ArrayAdapter<String> adapterMainSubjects;
ListView myMainListView;
Context context;
SingleItem selectedNewsItem;

1

// hard-coding main NEWS categories (TODO: use a resource file)
String [][] myUrlCaptionMenu = {
{"http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1001",
"Top Stories"},
{"http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1003",
"U.S. News"},
{"http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1004",
"World News"},
{"http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1006",
"Business"},
{"http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1007",
"Health & Science"},
{"http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1008",
"Arts & Entertainment"},
{"http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1012",
"Politics & Society"},
{"http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1021",
"People & Places"},
{"http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1057",
"Opinion"}
};
//define convenient URL and CAPTIONs arrays
String [] myUrlCaption = new String[myUrlCaptionMenu.length];
String [] myUrlAddress = new String[myUrlCaptionMenu.length];
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Przykład. MainActivity.java

2z3

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
for (int i=0; i<myUrlAddressCaption.length; i++) {
myUrlAddress[i] = myUrlCaptionMenu][0];
myUrlCaption[i] = myUrlCaptionMenu[i][1];
}

context = getApplicationContext();
this.setTitle("NPR Headline News\n" + niceDate() );
// user will tap on a ListView’s row to request category’s headlines
myMainListView = (ListView)this.findViewById(R.id.myListView);
myMainListView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
public void onItemClick(AdapterView<?> _av, View _v,
int _index, long _id) {
String urlAddress = myUrlAddress[_index];
String urlCaption = myUrlCaption[_index];

2

//create an Intent to talk to activity: ShowHeadlines
Intent callShowHeadlines = new Intent( MainActivity.this,
ShowHeadlines.class);
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Przykład. MainActivity.java

3z3

//prepare a Bundle and add the input arguments: url &
caption
Bundle myData = new Bundle();
myData.putString("urlAddress", urlAddress);
myData.putString("urlCaption", urlCaption);
callShowHeadlines.putExtras(myData);

3

startActivity(callShowHeadlines);
}
});
// fill up the Main-GUI’s ListView with main news categories
adapterMainSubjects = new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1; //android's default
myUrlCaption);
myMainListView.setAdapter(adapterMainSubjects);
}//onCreate
// method returns a value such as "Monday Apr 7, 2014"
public static String niceDate() {
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("EE MMM d, yyyy ", Locale.US);
return sdf.format(new Date() );
}
}//MainActivity
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Przykład. MainActivity.java Komentarz
1.

To jest główny wątek. Pokazuje menu (jako ListView), na którym wymienione
są główne kategorie. Dysponujemy stałym adresem URL i tytułem dla każdego
wpisu menu, jednakże lepszą praktyką jest dostarczenie pliku zasobów z tym
zbiorem wartości. Główne kategorie NPR to tematy takie jak: "Najważniejsze
artykuły", "Wiadomości", "Wiadomości ze świata", "Biznes" itp.

2.

Nasłuchiwacz oczekujący na zdarzenie onItemClick jest ustawiony dla widżetu
ListView. Gdy użytkownik wybierze wiersz, jego indeks jest używany do uzyskania
z tablicy menu odpowiedniego adresu URL i tytułu. Wartości te są
przechowywane w obiekcie typu Bundle i aktywności ShowHeadlines, która jest
uruchamiania przez stosowną intencję.

3.

Zawartość ListView jest prezentowana użytkownikowi. ListView wykorzystuje
standardowy szablon android.R.layout.simple_list_item_1 dla wiersza,
natomiast aktywność ShowHeadlines wykorzystuje autorski szablon (mniejsza
czcionka, niebieski kolor wybranego elementu itp.).
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Przykład. ShowHeadlines.java

1z3

public class ShowHeadlines extends Activity {
// a main category has already been selected by the user
// such as: 'Top Stories', 'World News', 'Business', ...
// ["urlCaption", "urlAddress"] comes in a bundle sent
// by main thread, here we access RSS-feed and show the
// corresponding headlines.
ArrayList<SingleItem> newsList = new ArrayList<SingleItem>();
ListView myListView;
String urlAddress = "";
String urlCaption = "";
SingleItem selectedNewsItem;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
myListView = (ListView)this.findViewById(R.id.myListView);
// find out which intent is calling us
Intent callingIntent = getIntent();

1

// grab data bundle holding selected url & caption sent to us
Bundle myBundle = callingIntent.getExtras();
urlAddress = myBundle.getString("urlAddress");
urlCaption = myBundle.getString("urlCaption");
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Przykład. ShowHeadlines.java

2

3

2z3

// update app's top 'TitleBar' (eg. 'NPR - Business Wed April 09,
2014')
this.setTitle("NPR - " + urlCaption + " \t" + MainActivity.niceDate());
// clicking on a row shows dialogBox with more info about selected item
myListView = (ListView)this.findViewById(R.id.myListView);
myListView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
public void onItemClick(AdapterView<?> av, View v,
int index, long id) {
selectedNewsItem = newsList.get(index);
showNiceDialogBox(selectedNewsItem, getApplicationContext());
}
});
// get stories for the selected news option
DownloadRssFeed downloader = new DownloadRssFeed(ShowHeadlines.this);
downloader.execute(urlAddress, urlCaption);
}//onCreate

public void showNiceDialogBox(SingleItem selectedStoryItem,
Context context){
// make a nice looking dialog box (story summary, btnClose, btnMore)
// CAUTION: (check)on occasions title and description are the same!
String title = selectedStoryItem.getTitle();
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Przykład. ShowHeadlines.java

4

3z3

String description = selectedStoryItem.getDescription();
if (title.toLowerCase().equals(description.toLowerCase())){
description = "";
}
try {
//CAUTION: sometimes TITLE and DESCRIPTION include HTML markers
final Uri storyLink = Uri.parse(selectedStoryItem.getLink());
AlertDialog.Builder myBuilder = new AlertDialog.Builder(this);
myBuilder
.setIcon(R.drawable.logo_npr)
.setTitle(Html.fromHtml(urlCaption) )
.setMessage( title + "\n\n" + Html.fromHtml(description) + "\n" )
.setPositiveButton("Close", null)
.setNegativeButton("More", new OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int whichOne) {
Intent browser = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, storyLink);
startActivity(browser);
}
})//setNegativeButton
.show();
} catch (Exception e) {
Log.e("Error DialogBox", e.getMessage() );
}
}//showNiceDialogBox
}//ShowHeadlines
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1.

Aktywność rozpoczyna się od wyodrębnienia danych urlAddress i urlCaption
dostarczonych przez obiekt typu Bundle.

2.

Nasłuchiwacz (przyporządkowany do komponentu ListView wyświetlającego
zaznaczone historie) oczekuje na zdarzenie onItemClick by wyświetlić okno
dialogowe oferujący szerszy opis dla wybranego artykułu.

3.

Przychodzące argumenty są przekazywane do wątku w tle (asynctask)
odpowiedzialnego za kontakt z serwerem NPR RSS i pobranie wybranego
kanału. Przed końcem, wątek aktualizuje zawartość komponentu ListView
wszystkimi historiami pobranymi z kanału RSS.

4.

Ładne okno dialogowe zawierające tytuł, opis i dwa przyciski (anuluj i więcej)
zostaje wyświetlone, gdy użytkownik zażąda opisu historii. Zauważ, że
metoda czy tytuł i opis są takie same (aby nie powtarzać tej samej
wiadomości). Ponadto metoda HTML.fromHtlm(…) jest wykorzystywana by
poprawnie wyświetlić tekst (znajdujący się m. in. w znaczniku <description>).
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public class DownloadRssFeed extends
AsyncTask<String, Void, ArrayList<SingleItem> > {
// Use supplied URL to download web-feed. This process is inherently
// slow and MUST be performed inside a thread or asynctask (as in here)
ShowHeadlines callerContext; //caller class
String urlAddress;
String urlCaption;
ProgressDialog dialog = null;
public DownloadRssFeed ( Context callerContext){
this.callerContext = (ShowHeadlines) callerContext;
dialog = new ProgressDialog(callerContext);
}
protected void onPreExecute() {
this.dialog.setMessage("Please wait\nReading RSS feed ..." );
this.dialog.setCancelable(false); //outside touching doesn't dismiss you
this.dialog.show();
}

1

@Override
protected ArrayList<SingleItem> doInBackground(String... params) {
ArrayList<SingleItem> newsList = new ArrayList<SingleItem>();
urlAddress = params[0];
// eg. "http://www.npr.org/rss/rss.php?id=1004"
urlCaption = params[1];
// eg. "World News”
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2z5

this.dialog.setMessage("Please wait\nReading RSS feed " +
urlCaption + "...");
try {

// try to get connected to RSS source
URL url = new URL(urlAddress);
URLConnection connection;
connection = url.openConnection();
HttpURLConnection httpConnection = (HttpURLConnection) connection;
int responseCode = httpConnection.getResponseCode();
2

if (responseCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
InputStream in = httpConnection.getInputStream();
// define a document builder to work on incoming stream
DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory
.newInstance();
DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
// make DOM-tree for incoming XML stream
Document dom = db.parse(in);
// make available all access nodes in the parse tree
Element treeElements = dom.getDocumentElement();
// look for individual 'stories' (<items> in this case)
// add each found item to a NodeList collection (newsList)
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newsList.clear();
NodeList itemNodes = treeElements.getElementsByTagName("item");
if ((itemNodes != null) && (itemNodes.getLength() > 0)) {
for (int i = 0; i < itemNodes.getLength(); i++) {
newsList.add( dissectItemNode(itemNodes, i) );
}// for
}// if
}// if
// time to close. we don't need the connection anymore
httpConnection.disconnect();

} catch (Exception e) {
Log.e("Error>> ", e.getMessage() );
}
return newsList;
}//doInBackground
4

//to be consumed by onPostExecute

@Override
protected void onPostExecute(ArrayList<SingleItem> result) {
super.onPostExecute(result);
callerContext.newsList = result;
// the 'result' list contains headlines for selected news category
// use custom row layout (small font, blue background on state-pressed)
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4z5

int layoutID = R.layout.my_simple_list_item_1;
ArrayAdapter<SingleItem> adapterNews =
new ArrayAdapter<SingleItem>(callerContext, layoutID, result);
callerContext.myListView.setAdapter(adapterNews);
dialog.dismiss();
}
public SingleItem dissectItemNode(NodeList nodeList, int i){
// disassemble i-th entry in NodeList collection
// get the first child of elements: extract fields:
// title, description, pubData, and link. Put those pieces
// together into a POJO 'SingleItem' object, and return it

5

try {
Element entry = (Element) nodeList.item(i);
Element title = (Element) entry.getElementsByTagName(
"title").item(0);
Element description = (Element) entry.getElementsByTagName(
"description").item(0);
Element pubDate = (Element) entry.getElementsByTagName(
"pubDate").item(0);
Element link = (Element) entry.getElementsByTagName(
"link").item(0);
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titleValue = title.getFirstChild().getNodeValue();
descriptionValue =description.getFirstChild().getNodeValue();
dateValue = pubDate.getFirstChild().getNodeValue();
linkValue = link.getFirstChild().getNodeValue();

SingleItem singleItem = new SingleItem( dateValue,
titleValue,
descriptionValue,
linkValue );
return singleItem;
} catch (DOMException e) {
return new SingleItem("", "Error", e.getMessage(), null);
}

}//dissectNode

}//AsyncTask
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1.

Aktywność rozpoczyna się od wyodrębnienia parametrów urlAddress i
urlCaption. Przewidując opóźnienie połączenia, metoda wyświetla okno
dialogowe, informujące użytkownika, aby oczekiwał na pobranie wyników.

2.

Wątek w tle wykorzystuje podstawowe metody z java.net HTTP do
ustanowienia połączenia ze stroną NPR RSS. Jeżeli to się powiedzie, strumień
danych (InputStream) przybywający ze źródła RSS jest konwertowany do
drzewa DOM. Metoda.getDocumentElement() umożliwia bezpośredni
dostęp do wszystkich węzłów drzewa w dokumencie.

3.

Każdy węzeł typu <item> przechowywany w drzewie jest pobierany. Data
publikacji, tytuł, opis i łącze są wyodrębniane z węzła pozycji i
przechowywane w autorskim obiekcie SingleItem (patrz pozycja 5 w kodzie).
Obiekty SingleItem są dodawane do listy wyników.

4.

Natychmiast po zakończeniu przesyłania wątek zamyka połączenie,
pasek postępu i aktualizuje komponent ListView.
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public class SingleItem {
private String pubDate;
private String title;
private String description;
private String link;
public
public
public
public

String
String
String
String

getPubDate()
getTitle()
getDescription()
getLink()

{
{
{
{

return
return
return
return

pubDate; }
title;}
description; }
link; }

public SingleItem( String _pubDate, String _title,
String _description, String _link) {
pubDate = _pubDate;
description = _description;
title = _title;
link = _link;
}
@Override
public String toString() {
return title;
}
}
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