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Usługi
Usługi w Androidzie
Usługą nazywamy składnik aplikacji pracujący w tle (nie wchodzący w
interakcję z użytkownikiem) przez nieokreślony przedział czasu.
Usługi, podobnie jak inne obiekty (aktywności, nasłuchiwacze
komunikatów), działają w głównym wątku procesu hosta.
Oznacza to, że jeśli twoja usługa będzie intensywnie wykorzystywała procesor
(przy np. odtwarzaniu muzyki) lub blokowała inne operacje (przy komunikacji
sieciowej), powinna stworzyć swój własny wątek w którym będzie wykonywała
prace.
Każda klasa reprezentują usługę powinna mieć deklarację za pomocą
<service> zawartą w pliku AndroidManifest.xml.
Źródło: http://developer.android.com/guide/components/services.html
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Usługi
Usługi w Androidzie
•

Usługi mogą być uruchamiane korzystając z metod: startService() lub
bindService().

•

Każde wywołanie startService impluje również wywołaniem metody
onStart() klasy usługi, jednakże usługa uruchamiana jest jedynie za
pierwszym wywołaniem.

•

Zatem tylko jedno wywołanie stopService() jest potrzebne by zatrzymać
usługę, bez względu na to jak często użyto metody startService().

Taken from: http://developer.android.com/guide/components/services.html
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Usługi
Cykl życia usługi
Podobnie jak aktywność, usługa posiada
metody wchodzące w skład cyklu życia,
które można zaimplementować by
monitorować zmiany jej stanu. Jest ich
jednak znacznie mniej – są to zwykle 3
publiczne metody:
1.

void onCreate ()

2.

void onStart (Intent intent)

3.

void onDestroy ()

onCreate

onStart

onDestroy
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Usługi
Cykl życia usługi
Cały cykl życia usługi przypada między wywołaniem metody onCreate() a
zakończeniem działania metody onDestroy().
Podobnie jak w przypadku aktywności, usługa dokonuje inicjalizacji
niezbędnych komponentów w metodzie onCreate(), oraz zwalnia wszelkie
używane zasoby w metodzie onDestroy().
Przykładowo usługa do odtwarzania muzyki mogłaby utworzyć wątek, który
odtwarzałby utwory muzyczne w ramach metody onCreate(), natomiast
zatrzymanie wątku następowałoby w metodzie onDestroy().
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Usługi
Broadcast Receiver – cykl życia
Brodcast receiver to klasa aplikacji, która nasłuchuje globalnych komunikatów (intencji),
które są transmitowane do każdego kto jest nimi zainteresowany, zamiast być
przesłanym do pojedynczej aplikacji/aktywności.

Obsługa komunikatów odbywa się sekwencyjnie.
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Usługi
Rejestrowanie Broadcast Receiver
•

Można zarejestrować go dynamicznie za pomocą metody
registerReceiver()

•

lub statycznie (po stronie kodu XML) za pocą znacznika <receiver> w
pliku AndroidManifest.xml (zobacz następny przykład).
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Usługi
Broadcast Receiver – cykl życia

onReceive

Broadcast receiver posiada pojedynczą metodę wywołania zwrotnego :
void onReceive (Context context, Intent broadcastMsg)
1.

Kiedy komunikat jest dostępny dla zarejesrtowanego odbiornika, Android
wywołuje metodę onReceive() przekazując jej obiekt intencji
zawierający stosowny komunikat.

2.

Broadcast receiver pozostaje aktywny tylko podczas wykonywania metody
onReceive().

3.

Po zakończeniu metody onReceive() przechodzi on w stan spoczynku.
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Usługi
Usługi, nasłuchiwacze i plik AdroidManifest
Każdy manifest aplikacji wykorzystującej usługi musi zawierać:

1.

Znacznik <service> dla każdej usługi wykorzystywanej w aplikacji.

2.

Jeżeli aplikacja definiuje BroadcastReceiver jako niezależną klasę, plik
manifestu musi zawierać znacznik <receiver> identyfikujący ten
komponent.
•

Znacznik <intent-filter> jest również potrzebny by zarejestrować
wykorzystywany filtr.
Zobacz przykład
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Usługi
Przykładowy manifest
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="cis493.demos" android:versionCode="1"
android:versionName="1.0.0">
<uses-sdk android:minSdkVersion="10" ></uses-sdk>
<application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">

<activity android:name=".MyServiceDriver2">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<service android:name="MyService2" />
<receiver android:name="MyBroadcastReceiver">
<intent-filter>
<action android:name = "matos.action.GOSERVICE2" />
</intent-filter>
</receiver>
</application>
</manifest>
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Typy transmisji (ang. broadcast)
Istnieją dwie główne kategorie transmisji jakie można odbierać :
1.

Zwykły broadcast (wysyłany przez sendBroadcast) jest zupełnie
asynchroniczny. Wszyscy odbiorcy transmisji są uaktywniani w
losowej kolejności, często niemalże w tym samym czasie.

2.

Uporządkowany broadcast (wysyłany przez sendOrderedBroadcast) jest
dostarczany jednemu odbiorcy w danym czasie. Ponieważ każdy
odbiorca jest uaktywniany w określonej kolejności, może on dołączyć
rezultat swojego działania do kolejnego odbiorcy, lub może przerwać
daną transmisję (abortBroadcast()) zatem komunikat nie dotrze do
innych odbiorców.

•
•

Kolejność odbiorców może być ustalana za pomocą atrybutu
android:priority dla pokrywającego się filtra intencji.
Odbiorcy z takim samym priorytetem będą rozpatrywani losowo.
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Usługi
Przykład: Główna idea –Main Activity
Załóżmy, że główna aktywność MyService3Driver chce wejść w interakcję z
usługą MyService3. Aktywność odpowiada za następujące zadania:

1. Uruchomienie usługi MyService3.
Intent intentMyService = new Intent(this, MyService3.class);
ComponentName service = startService(intentMyService);

2. Zdefiniowanie filtrów:
IntentFilter mainFilter = new IntentFilter("matos.action.GOSERVICE3");
BroadcastReceiver receiver = new MyMainLocalReceiver();
registerReceiver(receiver, mainFilter);

3. Implementację lokalnego odbiorcy komunikatów:
public void onReceive(Context localContext, Intent callerIntent)
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Usługi
Przykład: Główna idea – Usługa
Usługa wykorzystuje metodę onStart by:
1. Stworzyć intencję z odpowiednim filtrem (na który może reagować
dowolna liczba odbiorców):
Intent myFilteredResponse = new Intent("matos.action.GOSERVICE3");

2. Stworzyć dane jakie mają być wysłane wraz z intencją do określonych
odbiorców:
Object msg = some user data goes here;
myFilteredResponse.putExtra("myServiceData", msg);

3. Przesłać intencję do wszystkich odbiorców posiadających właściwy filtr:
sendBroadcast(myFilteredResponse);
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Usługi
Przykład: Główna idea – Main Activity (ponownie)
Główna aktywność jest również odpowiedzialna za stosowne zakończenie
działania usługi.

1. Zakładając, że intentMyService to intencja, która uruchamia usługę.
Wywołanie zakończenia działania usługi jest realizowane przez:
stopService(new Intent(intentMyService) );

2. Wykorzystując metodę onDestroy usługi by mieć pewność, że jej wszystkie
wątki są stopowane a odbiornik jest wyrejestrowany.
unregisterReceiver(receiver);
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Usługi
Przykład 1. Prosta usługa
Aplikacja uruchamia prostą usługę. Zadaniem usługi jest wypisywanie linii do
dziennika zdarzeń (LogCat) dopóki aktywność nie zakończy działania usługi.
15
15
15
15

public class TestMyService1 extends Activity implements OnClickListener {
TextView txtMsg;
ComponentName service;
Intent intentMyService1;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.txtMsg);
findViewById(R.id.btnStopService).setOnClickListener(this);
intentMyService1 = new Intent(this, MyService1.class);
service = startService(intentMyService1);
txtMsg.setText("MyService1 started\n (see LogCat)");
}

Usługi
Przykład 1. Prosta usługa
Aplikacja uruchamia prostą usługę. Zadaniem usługi jest wypisywanie linii do
dziennika zdarzeń (LogCat) dopóki aktywność nie zakończy działania usługi.
@Override
public void onClick(View v) {
try { //Zał: v.getid == R.id.btnStopService
stopService(intentMyService1);
stopService(intentMyService1);
txtMsg.setText("After stopping Service: \n" + service.getClassName());
}
txtMsg.setText("After stopping Service: \n" + service.getClassName());
catch (Exception e)
{ } catch (Exception e) {
Toast.makeText(this,
e.getMessage(),
1).show();
Toast.makeText(this,
e.getMessage(),
1).show();
} }
}//onClick
}//class
}//onClick
}//class
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Usługi
Przykład 1.
//non CPU intensive service running the main task in its main thread
package cis.matos;
import . . .

public class MyService1 extends Service {
@Override
public IBinder onBind(Intent arg0) {
return null;
}
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
}

@Override
public void onStart(Intent intent, int startId) {
Log.e ("<<MyService1-onStart>>", "I am alive-1!");
Log.e ("<<MyService1-onStart>>", "I did something");
}
@Override
public void onDestroy() {
Log.e ("<<MyService1-onDestroy>>", "I am dead-1");
}
}//MyService1
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Usługi
Przykład 1.

Zgodnie z dziennikiem zdarzeń

1.
2.
3.
4.

Uruchamiania jest główna aktywność
Uruchamiania jest usługa
Aktywność jest prezentowana użytkownikowi
Użytkownik przerywa działanie usługi
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Usługi
Przykład 1..

Manifest

<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="15" />
<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity
android:name=".TestMyService1"
android:label="@string/title_activity_test_service1" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<service android:name="MyService1" />
</application>
</manifest>
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Usługi
Przykład 1.

Układ

<?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:orientation="vertical" >
<EditText
android:id="@+id/txtMsg"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:inputType="none"
android:layout_margin="10dp" />

<Button
android:id="@+id/btnStopService"
android:layout_width="204dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="center"
android:text=" Stop Service1" />
</LinearLayout>
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Przykład 2. Nieco bardziej złożona interakcja
1.

Główna aktywność uruchamia usługę i rejestruje odbiornik.

2.

Usługa działa wolno, dlatego obciążające zadanie jest
wykonywane w innym wątku.

3.

Po zakończeniu cyklu obliczeń, usługa dodaje stosowną wiadomość do
intencji.

4.

Intencja jest wysyłana z filtrem: matos.action.GOSERVICE3.

5.

BroadcastReceiver (zdefiniowany w głównej aktywności) wykorzystuje
ten filtr i przechwytuje wiadomość (wyświetlając jej zawartość na
ekranie).

6.

Główna aktywność zatrzymuje działanie usługi oraz swoje.
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Usługi
Przykład 2. Układ
<?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:orientation="vertical" >
<Button
android:id="@+id/btnStopService"
android:layout_width="151dip"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="center"
android:text="Stop Service" />
<ScrollView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" >
<TextView
android:id="@+id/txtMsg"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:inputType="none" />
</ScrollView>
</LinearLayout>
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Przykład 2. Manifest
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="cis493.demos"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0.0" >
<uses-sdk android:minSdkVersion="10" >
</uses-sdk>
<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@android:style/Theme.Holo.Light">
<activity
android:name=".MyServiceDriver3"
android:label="@string/app_name" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<service android:name="MyService3" >
</service>
</application>
</manifest>
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Przykład 2. Main Activity

1z3

public class MyServiceDriver3 extends Activity implements OnClickListener {
TextView txtMsg;
ComponentName service;
Intent intentMyService3;
BroadcastReceiver receiver;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.txtMsg);
intentMyService3 = new Intent(this, MyService3.class);
service = startService(intentMyService3);
txtMsg.setText("MyService3 started - (see LogCat)");
findViewById(R.id.btnStopService).setOnClickListener(this);
// register & define filter for local listener
IntentFilter mainFilter = new IntentFilter("matos.action.GOSERVICE3");
receiver = new MyMainLocalReceiver();
registerReceiver(receiver, mainFilter);
}//onCreate
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Przykład 2. Main Activity

2z3

public void onClick(View v) {
// assume: v.getId() == R.id.btnStopService
try {
stopService(intentMyService3);
txtMsg.setText("After stoping Service: \n" + service.getClassName() );
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}

}
@Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
try {
stopService(intentMyService3);
unregisterReceiver(receiver);
} catch (Exception e) {
Log.e ("MAIN3-DESTROY>>>", e.getMessage() );

}
Log.e ("MAIN3-DESTROY>>>" , "Adios" );
}
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Usługi
Przykład 2. Main Activity

3z3

public class MyMainLocalReceiver extends BroadcastReceiver {
@Override
public void onReceive(Context localContext, Intent callerIntent) {
String serviceData = callerIntent.getStringExtra("service3Data");
Log.e ("MAIN>>>", "Data received from Service3: " + serviceData);
String now = "\nService3Data: > " + serviceData;

txtMsg.append(now);
}
}//MyMainLocalReceiver
}//MyServiceDriver3
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Przykład 2. Usługa

1z2

public class MyService3 extends Service {
boolean isRunning = true;
@Override
public IBinder onBind(Intent arg0) {
return null;
}
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
}

@Override
public void onStart(Intent intent, int startId) {
Log.e ("<<MyService3-onStart>>", "I am alive-3!");
Thread serviceThread = new Thread ( new Runnable(){
public void run() {
for(int i=0; (i< 120) & isRunning; i++) {
try {
//fake that you are very busy here
Thread.sleep(1000);
Intent intentDataForMyClient = new Intent("matos.action.GOSERVICE3");
String msg = "data-item-" + i;
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Przykład 2. Usługa

2z2

intentDataForMyClient.putExtra("service3Data", msg);
sendBroadcast(intentDataForMyClient);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}//for
}//run
});
serviceThread.start();
}//onStart

@Override
public void onDestroy() {
super.onDestroy();
Log.e ("<<MyService3-onDestroy>>", "I am Dead-3");
isRunning = false;
}//onDestroy
}//MyService3
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Przykład 3. Aplikacja połączona z wieloma usługami
Główna aplikacja
TestMyService4
(Zarządza GUI)

Broadcast Listener
MyService4
(Odtwarzacz muzyki)

MyService5Async
(Generator liczb fibonacciego)

MyService6
(Położenie GPS)
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Usługi
Przykład 3. Aplikacja połączona z wieloma usługami
W tym przypadku główna aktywność uruchamia 3 usługi:
1.
2.

3.

MyService4: Odtwarzacz muzyki, który otrzymuje plik mp3 zapisany w
res/raw.
MyService5Async: Usługa generująca ciąg liczb fibonacciego z zakresu
20-50. Zadanie generowania liczb zaimplementowane jest w osobnym
wątku klasy AsyncTask. Celowo zastosowano nieoptymalny algorytm
rekurencyjny.
MyService6: Usługa zwraca koordynaty GPS. Dwie metody są
wykorzystywane do określenia lokalizacji: (a) szybsza, ale mniej dokładna
wykorzystująca urządzenia sieciowe/bts oraz(b) bardziej dokładna, ale
wolniejsza wykorzystująca satelity GPS.

Główna aplikacja definiuje i rejestruje BroadcastReceiver, który otrzymuje
dane od dowolnej z tych usług i wyświetla je na ekranie.
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Usługi
Przykład 3. Aplikacja połączona z wieloma usługami
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Usługi
Przykład 3. Główna aktywność: TestMyService4.java
package csu.matos;
import . . .
public class TestService4 extends Activity implements OnClickListener {
TextView txtMsg;
Intent intentCallService4;
Intent intentCallService5;
Intent intentCallService6;
BroadcastReceiver receiver;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.txtMsg);
findViewById(R.id.btnStart4).setOnClickListener(this);
findViewById(R.id.btnStop4).setOnClickListener(this);
findViewById(R.id.btnStart5).setOnClickListener(this);
findViewById(R.id.btnStop5).setOnClickListener(this);
findViewById(R.id.btnStart6).setOnClickListener(this);
findViewById(R.id.btnStop6).setOnClickListener(this);
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Usługi
Przykład 3. Główna aktywność: TestMyService4.java
Log.e("MAIN", "Main started");
// get ready to invoke execution of background services
intentCallService4 = new Intent(this, MyService4.class);
intentCallService5 = new Intent(this, MyService5Async.class);
intentCallService6 = new Intent(this, MyService6.class);

// register local listener & define triggering filter
IntentFilter filter5 = new IntentFilter("matos.action.GOSERVICE5");
IntentFilter filter6 = new IntentFilter("matos.action.GPSFIX");
receiver = new MyEmbeddedBroadcastReceiver();
registerReceiver(receiver, filter5);
registerReceiver(receiver, filter6);

}// onCreate
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Przykład 3. Główna aktywność: TestMyService4.java
@Override
public void onClick(View v) {

if (v.getId() == R.id.btnStart4) {
Log.e("MAIN", "onClick: starting service4");
startService(intentCallService4);
} else if (v.getId() == R.id.btnStop4) {
Log.e("MAIN", "onClick: stopping service4");
stopService(intentCallService4);
} else if (v.getId() == R.id.btnStart5) {
Log.e("MAIN", "onClick: starting service5");
startService(intentCallService5);
} else if (v.getId() == R.id.btnStop5) {
Log.e("MAIN", "onClick: stopping service5");
stopService(intentCallService5);
} else if (v.getId() == R.id.btnStart6) {
Log.e("MAIN", "onClick: starting service6");
startService(intentCallService6);
} else if (v.getId() == R.id.btnStop6) {
Log.e("MAIN", "onClick: stopping service6");
stopService(intentCallService6);
}
}// onClick
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Przykład 3. Główna aktywność: TestMyService4.java
public class MyEmbeddedBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
Log.e("MAIN>>>", "ACTION: " + intent.getAction());
if (intent.getAction().equals("matos.action.GOSERVICE5")) {
String service5Data = intent.getStringExtra("MyService5DataItem");
Log.e("MAIN>>>", "Data received from Service5: " + service5Data);
txtMsg.append("\nService5Data: > " + service5Data);
} else if (intent.getAction().equals("matos.action.GPSFIX")) {
double latitude = intent.getDoubleExtra("latitude", -1);
double longitude = intent.getDoubleExtra("longitude", -1);
String provider = intent.getStringExtra("provider");
String service6Data = provider
+ " lat: " + Double.toString(latitude)
+ " lon: " + Double.toString(longitude);
Log.e("MAIN>>>", "Data received from Service6: " + service6Data);
txtMsg.append("\nService6Data: > " + service6Data);
}
}//onReceive
}// MyEmbeddedBroadcastReceiver
}// TestService4 class
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Przykład 3. MyService4 – Odtwarzacz muzyki
package csu.matos;
import . . .
public class MyService4 extends Service {
public static boolean boolIsServiceCreated = false;
MediaPlayer player;
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
return null;
}
@Override
public void onCreate() {
Toast.makeText(this, "MyService4 Created", Toast.LENGTH_LONG).show();
Log.e("MyService4", "onCreate");
boolIsServiceCreated = true;
player = MediaPlayer.create(getApplicationContext(),
R.raw.good_bad_ugly);
}
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Usługi
Przykład 3. MyService4 – Odtwarzacz muzyki
@Override
public void onDestroy() {
Toast.makeText(this, "MyService4 Stopped", Toast.LENGTH_LONG).show();
Log.e("MyService4", "onDestroy");
player.stop();
player.release();
player = null;
}

@Override
public void onStart(Intent intent, int startid) {
if (player.isPlaying())
Toast.makeText(this, "MyService4 Already Started " + startid,
Toast.LENGTH_LONG).show();
else
Toast.makeText(this, "MyService4 Started " + startid,
Toast.LENGTH_LONG).show();
Log.e("MyService4", "onStart");
player.start();
}
}
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Przykład 3. MyService5Async – Generator liczb
package csu.matos;
import . . .
public class MyService5Async extends Service {
boolean isRunning = true;
private Handler handler = new Handler() {
@Override
public void handleMessage(Message msg) {
super.handleMessage(msg);
Log.e("MyService5Async-Handler", "Handler got from MyService5Async: "
+ (String)msg.obj);
}
};
@Override
public IBinder onBind(Intent arg0) {
return null;
}
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
}
39

Usługi
Przykład 3. MyService5Async – Generator liczb
@Override
public void onStart(Intent intent, int startId) {
Log.e ("<<MyService5Async-onStart>>", "I am alive-5Async!");
// we place the slow work of the service in an AsynTask
// so the response we send our caller who run
// a "startService(...)" method gets a quick OK from us.
new ComputeFibonacciRecursivelyTask().execute(20, 50);
}//onStart
// this recursive evaluation of Fibonacci numbers is exponential O(2^n)
// for large n values it should be very time-consuming!
public Integer fibonacci(Integer n){
if ( n==0 || n==1 )
return 1;
else
return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
}
@Override
public void onDestroy() {
//super.onDestroy();
Log.e ("<<MyService5Async-onDestroy>>", "I am dead-5-Async");
isRunning = false;
}//onDestroy
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Przykład 3. MyService5Async – Generator liczb
public class ComputeFibonacciRecursivelyTask extends AsyncTask <
Integer, Integer, Integer > {
@Override
protected Integer doInBackground(Integer... params) {
for (int i=params[0]; i<params[1]; i++){
Integer fibn = fibonacci(i);
publishProgress(i, fibn);
}
return null;
}
@Override
protected void onProgressUpdate(Integer... values) {
super.onProgressUpdate(values);
Intent intentFilter5 = new Intent("matos.action.GOSERVICE5");
String data = "dataItem-5-fibonacci-AsyncTask"
+ values[0] + ": " + values[1];
intentFilter5.putExtra("MyService5DataItem", data);
sendBroadcast(intentFilter5);
// (next id not really needed!!! - we did the broadcasting already)
Message msg = handler.obtainMessage(5, data);
handler.sendMessage(msg);
}
}// ComputeFibonacciRecursivelyTask
}//MyService5
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Przykład 3. MyService6 – Pozycjonowanie
package csu.matos;
Import . . .
public class MyService6 extends Service {
String GPS_FILTER = "matos.action.GPSFIX";

Thread serviceThread;
LocationManager lm;
GPSListener myLocationListener;
@Override
public IBinder onBind(Intent arg0) {
return null;
}
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
}
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Przykład 3. MyService6 – Pozycjonowanie
@Override
public void onStart(Intent intent, int startId) {
Log.e("<<MyGpsService-onStart>>", "I am alive-GPS!");
serviceThread = new Thread(new Runnable() {
public void run() {
getGPSFix_Version1();

// uses NETWORK provider

getGPSFix_Version2();

// uses GPS chip provider

}// run
});
serviceThread.start();
}// onStart
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Przykład 3. MyService6 – Pozycjonowanie
public void getGPSFix_Version1() {
// Get the location manager
LocationManager locationManager = (LocationManager)
getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
// work with best provider
Criteria criteria = new Criteria();
String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, false);
Location location = locationManager.getLastKnownLocation(provider);
if ( location != null ){
// capture location data sent by current provider
double latitude = location.getLatitude();
double longitude = location.getLongitude();
// assemble data bundle to be broadcasted
Intent myFilteredResponse = new Intent(GPS_FILTER);
myFilteredResponse.putExtra("latitude", latitude);
myFilteredResponse.putExtra("longitude", longitude);
myFilteredResponse.putExtra("provider", provider);
Log.e(">>GPS_Service<<", provider + " =>Lat:" + latitude
+ " lon:" + longitude);
// send the location data out
sendBroadcast(myFilteredResponse);
}
}
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Przykład 3. MyService6 – Pozycjonowanie
public void getGPSFix_Version2() {
try {
Looper.prepare();
// try to get your GPS location using the
// LOCATION.SERVIVE provider
lm = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
// This listener will catch and disseminate location updates
myLocationListener = new GPSListener();
// define update frequency for GPS readings
long minTime = 2000; // 2 seconds
float minDistance = 5; // 5 meter
// request GPS updates
lm.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, minTime,
minDistance, myLocationListener);
Looper.loop();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
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Przykład 3. MyService6 – Pozycjonowanie
@Override
public void onDestroy() {
super.onDestroy();
Log.e("<<MyGpsService-onDestroy>>", "I am dead-GPS");
try {
lm.removeUpdates(myLocationListener);
isRunning = false;
} catch (Exception e) {
Toast.makeText(getApplicationContext(), e.getMessage(), 1).show();
}
}// onDestroy
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Przykład 3. MyService6 – Pozycjonowanie
private class GPSListener implements LocationListener {
public void onLocationChanged(Location location) {
// capture location data sent by current provider
double latitude = location.getLatitude();
double longitude = location.getLongitude();
// assemble data bundle to be broadcasted
Intent myFilteredResponse = new Intent(GPS_FILTER);
myFilteredResponse.putExtra("latitude", latitude);
myFilteredResponse.putExtra("longitude", longitude);
myFilteredResponse.putExtra("provider", location.getProvider());
Log.e(">>GPS_Service<<", "Lat:" + latitude + " lon:" + longitude);
// send the location data out
sendBroadcast(myFilteredResponse);
}
public void onProviderDisabled(String provider) {
}

public void onProviderEnabled(String provider) {
}
public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {
}
};// GPSListener class
}// MyService3
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Przykład 3. Manifest
<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="15" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity
android:name=".TestService4"
android:label="@string/title_activity_test_service4"
android:screenOrientation="portrait">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<service android:name=".MyService4"/>
<service android:name=".MyService5Async" />
<service android:name=".MyService6" />
</application>
</manifest>

48

Usługi
Przykład 3. Układ
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
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" >
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android
" android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical" >
<Button
android:id="@+id/btnStart4"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:ems="15"
android:text="Start Service4 (Music Player)" />
<Button
android:id="@+id/btnStop4"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:ems="15"
android:text="Stop Service4 (Music Player)" />
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Przykład 3. Układ
<Button
android:id="@+id/btnStart5"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:ems="15"
android:text="Start Service5 (Fibonacci)" />

<Button
android:id="@+id/btnStop5"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:ems="15"
android:text="Stop Service5 (Fibonacci)" />
<Button
android:id="@+id/btnStart6"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:ems="15"
android:text="Start Service6 (GPS Fix)" />
<Button
android:id="@+id/btnStop6"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:ems="15"
android:text="Stop Service6 (GPS Fix)" />
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Przykład 3. Układ
<ScrollView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" >
<TextView
android:id="@+id/txtMsg"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_margin="5dp" />
</ScrollView>
</LinearLayout>
</LinearLayout>
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Pytania
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