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Intencje

• Aplikacja składa się najczęściej z wielu różnych aktywności.

• Zwykle aktywność utożsamiana jest z poszczególnym ekranem.

• Aktywność używa metody setContentView(...) by wyświetlić dany 
interfejs.

• Aktywności są niezależne względem siebie; jednakże mogą wymieniać 
między sobą dane.

• Interakcja między aktywnościami odbywa się w sposób asynchroniczny.

• Tylko jedna aktywność określana jest mianem głównej – jest ona 
pokazywana gdy aplikacja ma zostać uruchomiona.

• Przekazywanie danych i kontroli z jednej aktywności do drugiej 
realizowane jest za pomocą mechanizmu intencji. 2

Połączenie aplikacji i aktywności



Intencje

Intencja może zawierać dodatkowe dane. Wywołana aktywność może 
zwrócić rezultat swojego działania do źródła zdarzenia. 3

Android Applications
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Intencje

Intencje do pewnego stopnia mogą być utożsamiane z wywoływaniem 
metody w Javie. Intencje wywoływane są poprzez:

startActivity (intent) Uruchamia (pokazuje) nową aktywność

sendBroadcast (intent)
Wysyła intencję do komponentu 
typu BroadcastReceiver

startService (intent)
lub

bindService (intent, …)

Używane są do komunikacji z usługą 
działającą w tle (osobnym wątku).

Wywoływanie intencji



Intencje
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Intencje najczęściej stanowią agregację dwóch części składowych:

Akcji Wbudowana akcja która powinna zostać wywołana, jak np.:
ACTION_VIEW, ACTION_EDIT, ACTION_CALL,

lub aktywność tworzona przez użytkownika.
ACTION_SENDTO,...

Danych Argument powiązany z zadaną akcją jak np.: numer telefonu pod 
który należy zadzwonić, zdjęcie jakie należy wyświetlić, wiadomość 
jaką należy wysłać itp. Tego typu dane są reprezentowane w formacie
URI, tj. ciągu znaków którego początek sugeruje typ bądź 
przeznaczenie danych. Przykładowe prefiksy to: tel://,  http://, 
mailto://, file://, content://, geo:, audio/, media/
Pełna lista typów URI znajduje się pod 
http://www.openintents.org/en/uris

Activity-1 Activity-2Intencja: { akcja + dane }

Opcjonalny rezultat

Struktura obiektu klasy Intent
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Standardowe wywołanie intencji wygląda 
następująco:

Wbudowana akcja lub 
aktywność użytkownika

Intent myActivity = new Intent (action, data);

startActivity (myActivity);

Podstawowe dane 
(w formie URI)

tel://  
http://  
sendto://

Wywoływanie intencji
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ACTION_DIAL tel:5551234
Wyświetla (uzupełnioną) aktywność do wybierania numerów.

ACTION_VIEW http://www.google.com
Pokazuje stronę Google w przeglądarce.

ACTION_EDIT content://contacts/people/2
Umożliwia edycję danych kontaktu o identyfikatorze "2".

ACTION_VIEW content://contacts/people/2
Uruchamia aktywność wyświetlającą dane kontaktowe 
użytkownika o identyfikatorze “2”.

ACTION_VIEW

7

content://contacts/ people/
Wyświetla listę kontaktów użytkownika.
Wybór poszczególnej osoby skutkuje wywołaniem kolejnej 
intencji.

Przykłady par akcja/dane:

http://www.google.com/
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Intencje

Lista najpopularniejszych akcji, jakie intencje mogą wykorzystywać by 
wykonywać zadane akcje [zwykle przez startActivity(Intent) ]

ACTION_MAIN ACTION_ANSWER

ACTION_VIEW ACTION_INSERT

ACTION_ATTACH_DATA ACTION_DELETE

ACTION_EDIT ACTION_RUN

ACTION_PICK ACTION_SYNC

ACTION_CHOOSER ACTION_PICK_ACTIVITY

ACTION_GET_CONTENT ACTION_SEARCH

ACTION_DIAL ACTION_WEB_SEARCH

ACTION_CALL ACTION_FACTORY_TEST

ACTION_SEND

ACTION_SENDTO

Najczęściej wykorzystywane akcje
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ACTION_DIAL Wyświetl aktywność telefonu z uzupełnionym numerem.

String myPhoneNumberUri = "tel:555-1234";

Intent myActivity2 = new Intent(Intent.ACTION_DIAL,

Uri.parse(myPhoneNumberUri));

startActivity(myActivity2);

Przykład 1A: ACTION_DIAL



Intencje
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Bezpośrednie wykonywanie połączeń

Wymaga następującego uprawnienia:

<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />

String myData = "tel:555-1234";

Intent myActivity2 = new Intent(

Intent.ACTION_CALL,

Uri.parse(myData));

startActivity(myActivity2);

Przykład 1B: ACTION_CALL
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Dodatkowe atrybuty

Do każdej intencji mogą zostać dołączone 
dodatkowe atrybuty takie jak: Kategoria, 
Komponent, Typ oraz dowolne inne dane 
w formie par klucz-wartość.

Komponent
Jawna nazwa klasy, która obsłuży daną 
intencję (np. “MyActivity1”)

Pary klucz-wartość
W celu przekazania dodatkowych 
danych wykorzystywany jest obiekt 
klasy Bundle, który zawiera metody:
bundle.putInt(key, value)  
bundle.getInt(key)

Typ
Określa jawnie typ danych 

MIME np.

contacts/people  
images/pictures  
images/video
audio/mp3

MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions

Kategoria
Ciąg znaków określający jaki 
komponent powinien obsłużyć intencję.
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Dodatkowe dane

Przykład 2: ACTION_WEB_SEARCH

Wykorzystanie dodatkowych atrybutów

W tym przykładzie, ciąg danych reprezentujący słowa 
kluczowe do wyszukiwania jest przekazywany jako 
dodatkowy argument intencji metodą putExtra).
Cel: znajdź wszystkie kluby golfowe.

Intent intent = new Intent(  

Intent.ACTION_WEB_SEARCH);

intent.putExtra(SearchManager.QUERY,

"straight hitting golf clubs");

startActivity(intent);



Intencje
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Wykorzystanie dodatkowych atrybutów

W tym przykładzie tworzona jest 
wiadomość SMS. Tekst podawany jest w 
stałej “sms_body”.

Intent intent = new Intent(
Intent.ACTION_SENDTO,
Uri.parse("smsto:555-4321"));

intent.putExtra("sms_body",

"are we playing golf next Sunday?");

startActivity(intent);

Przykład 3: ACTION_SENDTO
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Wykorzystanie dodatkowych atrybutów

Przykład umożliwia wyświetlenie zdjęć znajdujących 
się na karcie pamięci urządzenia poprzez określenie 
właściwego typu MIME metodą .setType(…)

Intent intent = new Intent();

intent.setType("image/pictures/*");  
intent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT);

startActivity(intent);

Przykład 4: ACTION_GET_CONTENT (Zdjęcia)
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Przykład 5: ACTION_VIEW (Kontakty)

Celem przykładu jest 
pokazanie wszystkich 
kontaktów zapisanych na 
urządzeniu.

5557788

String myData = "content://contacts/people/";

Intent myActivity2 = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,

Uri.parse(myData));

startActivity(myActivity2);
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16

Przykład 6: ACTION_EDIT (Kontkaty)

W tym przykładzie następuje wybór konkretnego 
kontaktu (ID 2) z książki adresowej do celów edycji.

Identyfikator zasobu możliwy jest do pozyskania przez 
mechanizm kursorów (co zostanie omówione podczas 
wykładu dotyczącego baz danych).

String myData = ContactsContract.Contacts
.CONTENT_URI + "/" + "2";

Intent myActivity2 = new Intent(Intent.ACTION_EDIT,

Uri.parse(myData));

startActivity(myActivity2);
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Uwaga. Wymagane jest dodanie następującego uprawnienia do pliku manifestu:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Przykład 7: ACTION_VIEW (Stronę internetową)

Prefiks URI pozwala na jawne określenie, że zasób który 
chcemy wyświetlić jest stroną internetową i zostanie 
zinterpretowany przez zainstalowaną przeglądarkę.

String myUriString = "http://www.youtube.com";

Intent myActivity2 = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
Uri.parse(myUriString));

startActivity(myActivity2);

http://www.youtube.com/
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Potrzebne są dodatkowe uprawnienia:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Intencje

Przykład 8: ACTION_VIEW (Mapy)

Celem przykładu jest lokalizacja miejsca na 
mapie na podstawie jego nazwy. 

Należy pamiętać, że możliwe jest otrzymanie 
wielu rezultatów, w zależności od 
wprowadzonego ciągu znaków.

String thePlace = "Cleveland State University, Ohio";

Intent intent = new Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW,

Uri.parse("geo:0,0?q=(" + thePlace + ")"));

startActivity(intent);
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Modify the Manifest adding the followingrequests:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Intencje

Przykład 9: ACTION_VIEW (Mapy)

W tym przykładzie, dane miejsce identyfikowane jest przez 
podane współrzędne geograficzne (oraz opcjonalny poziom 
powiększenia w formie ‘&z=xx’ gdzie xx jest w zakresie
1..23 )

// map is centered aroung given Lat, Long

String geoCode = "geo:41.5020952,-81.6789717&z=16";  
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,

Uri.parse(geoCode));

startActivity(intent);
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Przykład 10: ACTION_VIEW
(Mapy - nawigacja)

Gdy podawane są współrzędne dwóch 
miejscowości (długość i szerokość geograficzna) 
możliwe jest przejście w tryb nawigacji.

Intent intent = new Intent(  
android.content.Intent.ACTION_VIEW,  
Uri.parse(
"http://maps.google.com/maps?"

+ "saddr=9.938083,-84.054430&"
+ "daddr=9.926392,-84.055964"));

startActivity(intent);

20

http://maps.google.com/maps
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Struktura URI:  
google.streetview:cbll=latitude,longitude  
&cbp=1,yaw,,pitch,zoom&mz=mapZoom

Źródło: http://developer.android.com/guide/appendix/g-app-intents.html

Dodatkowe uprawnienia wymagane w pliku manifestu:
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

String geoCode = "google.streetview:"

+ "cbll=41.5020952,-81.6789717&"
+ "cbp=1,270,,45,1&mz=7";

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,

Uri.parse(geoCode));

startActivity(intent);

Przykład 10: ACTION_VIEW
(Mapy – tryb StreetView)

http://developer.android.com/guide/appendix/g-app-intents.html
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Przykład 12: ACTION_MUSIC_PLAYER

Celem tego przykładu jest uruchomienie 
domyślnego odtwarzacza plików muzycznych.

Intent myActivity2 = new Intent(
"android.intent.action.MUSIC_PLAYER");

startActivity(myActivity2);



Dodaj do pliku manifestu:
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
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Intencje

Przykład 13: ACTION_VIEW (Muzyka)

Przykład umożliwia rozpoczęcie odtwarzania pliku z 
karty pamięci urządzenia.

Intent myActivity2 = new Intent(
Intent.ACTION_VIEW);

Uri data = Uri.parse("file://"
+ Environment

.getExternalStorageDirectory()
.getAbsolutePath()
+ "/Music/Amarcord.mp3");

myActivity2.setDataAndType(data, "audio/mp3";);

startActivity(myActivity2);
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Cel przykładu do wysłanie wiadomości e-mail.

Źródło: http://developer.android.com/guide/appendix/g-app-intents.html

String emailSubject = "Department Meeting";
String emailText = "We’ll discuss the new project "

+ "on Tue. at 9:00am @ room BU344";
String[] emailReceiverList =
{"v.matos@csuohio.edu"};

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);

intent.setType("vnd.android.cursor.dir/email");

intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL,  
emailReceiverList);  
intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, emailSubject);  
intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, emailText);

startActivity(Intent.createChooser(intent,
"To complete action choose:"));

senderEmail@gmail.com

Przykład 14: ACTION_SEND (E-mail)

http://developer.android.com/guide/appendix/g-app-intents.html
mailto:matos@csuohio.edu
mailto:senderEmail@gmail.com


Źródło: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html 25

startActivity(new Intent(
android.provider.Settings.ACTION_INTERNAL_STORAGE_SETTINGS

));

Przykład 15: Ustawienia urządzenia

Niemalże wszystkie wartości 
konfiguracyjne mogą zostać pozyskane 
korzystając z wbudowanych akcji. 
Intencja w formie:

android.provider.Settings.XXX

gdzie XXX to nazwa ustawienia, uruchamia 
aktywność pozwalającą na zmianę ustawień 
danego typu.

Intencje

http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html
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Intencje

• Najprostsze aplikacje Java są jednowątkowe. Program wywołuje metody 
w sposób synchroniczny, czekając na wynik. Po zakończeniu wykonywania 
metody, następuje powrót zgodnie z aktualną wartością wskaźnika stosu i 
program jest kontynuowany.

• Aplikacje działające pod kontrolą systemu Android składają się z wielu 
niezależnych lecz często pozostające w kooperacji aktywności. Każda 
aktywność działa w ramach swojego wątku, a jedna z nich określana 
jest mianem aktywności głównej.

Android wykorzystuje metodę startActivity(Intent) by 
uruchomić aktywność, która staje się aktywna i potencjalnie 
widoczna dla użytkownika, jednakże obiekt wywołujący cały czas 
znajduje się w obrębie swojego wątku.

Następny przykład prezentuje proces komunikacji wewnątrz-procesowej 
wykorzystywanej w systemie Android w postaci aplikacji składającej się z 
wielu współpracujących aktywności. Prezentuje sposób wywołania, 
dostarczania danych oraz pobierania rezultatów działania.

•

•

Komunikacja między aktywnościami
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Intencje

• By aktywność nadrzędna uruchomiła aktywność podrzędną oraz 
pozyskała rezultat jej działania, wykorzystywana jest metoda:

startActivityForResult ( Intent, requestCodeID )

Gdzie requestCodeID to arbitralnie dobierana wartość identyfikująca 
obiekt wywołujący (podobnie jak alias).

• Rezultat wykonania zwrócony przez aktywność podrzędną (jeżeli jest 
dostępny) może zostać przekazany w sposób asynchroniczny poprzez 
wywołanie zwrotne typu:

onActivityResult ( requestCodeID, resultCode, Intent )

Uruchamianie aktywności i pobieranie rezultatów



28

Intencje

• Gdy wywołana aktywność ma zakończyć swoje działanie, może 
opcjonalnie zwrócić arbitralną wartość (resultCode) by określić 
sukces wykonania.

setResult(resultCode)

• Standardowe wartości to:

Activity.RESULT_CANCELED
Activity.RESULT_OK
Ale możliwe są dowone.

• Zwrócony kod oraz wszelkie dodatkowe dane mogą zostać przekazane do 
aktywności wywołującej wykorzystując metodę:

onActivityResult (int requestCodeID,
int resultCode,
Intent data)

Uruchamianie aktywności i pobieranie rezultatów
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Activity-1

startActivityForResult

…
…

Activity-2Intent:
{akcja + dane + requestCodeID }

requestCodeID  
resultCode
dodatkowe dane

onActivityResult()
…
…

onResult()
…
…

Uruchamianie aktywności i pobieranie rezultatów
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1. Wyświetl wszystkie kontakty i wybierz konkretne pole golfowe 
wykorzystując Intent.ACTION_PICK oraz URI  
android.provider.ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI

Wykorzystaj zwrócone URI identyfikujące miejsce by zadzwonić z 
rezerwacją.
Pokaż dane dotyczące wybranego kontaktu umożliwiające dzwonienie,
wysyłanie wiadomości SMS, e-mail itp. (poprzez Intent.ACTION_VIEW).

Intent.ACTION_PICK

2.

3.

User’s main Built-in Activity-2
(show contact list)Contact’s Uri

Activity-1
Intent.ACTION_VIEW Call

Send text message  
Send emailBuilt-in Activity-3  

(show selected  
contact)

Przykład 16. Wspomaganie golfistów



Intencje

31

Wybierz
Dostawcę 
kontaktów (2)

Przykład 16. Wspomaganie golfistów
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Wykonaj 
połączenie 
telefoniczne

Przykład 16. Wspomaganie golfistów
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Rysunek po lewej stronie pokazuje URI zwrócone poprzez interakcję z dostawcą treści 
(kontaktów). Zwrócona ścieżka umożliwia odwołanie się do konkretnego kontaktu (pola 
golfowego). Rysunek po prawej stronie pokazuje cofnięcie się z tej operacji przez 
użytkownika.

Przykład 16. Wspomaganie golfistów
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Intencje

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:id="@+id/LinearLayout1"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="match_parent"  
android:orientation="vertical"  
android:padding="4dp" >

<TextView android:id="@+id/txtMsg"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="@android:color/holo_orange_light"  
android:text="Activity1 - I am the caller..." />

<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content" >

<EditText
android:id="@+id/txtProviderOption"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_weight="1"  
android:ems="5"  
android:gravity="center_horizontal"  
android:inputType="number"  
android:text="2" >

Przykład 16. Układ XML – activity_main.xml

http://schemas.android.com/apk/res/android
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<requestFocus />
</EditText>

<Button android:id="@+id/btnOption"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_weight="1"  
android:text="Select Provider" />

</LinearLayout>

<TextView
android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_marginTop="5dp"
android:text="Other content providers you should try ..."
android:textStyle="italic" />

<TextView android:id="@+id/txtProviders"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:text="" />

</LinearLayout>

Przykład 16. Układ XML – activity_main.xml
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1

public class MainActivity extends Activity {
TextView
EditText
EditText

txtMsg;  
txtProvider;  
txtExample;

Button btnCallActivity2;

Uri[] uriProvider = {  
Uri.parse("content://media/external/audio/media"),  
Uri.parse("content://media/external/images/media"),  
android.provider.ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI,  
android.provider.MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI
,
android.provider.MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI,
android.provider.MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI

};

@SuppressLint("NewApi")
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{ super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);

Przykład 16. MainActivity.java
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try {

txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.txtMsg);
txtProvider = (EditText) findViewById(R.id.txtProviderOption);

// show some examples of built-in content providers  
txtExample = (EditText)  
findViewById(R.id.txtExamples); for (int i=0;  
i<uriProvider.length; i++)
txtExample.append( "\n" + i + " "

+ uriProvider[i].toString());

btnCallActivity2 = (Button) findViewById(R.id.btnOption);  
btnCallActivity2.setOnClickListener(new ClickHandler());

} catch (Exception e) {
Toast.makeText(getApplicationContext(), e.getMessage(),
Toast.LENGTH_LONG)

.show();
}

}// onCreate

Przykład 16. MainActivity.java
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2

3

Przykład 16. MainActivity.java

private class ClickHandler implements OnClickListener {
@Override
public void onClick(View v) {
try {
// start myActivity2. Tell it that my nickname is 222

int option =
Integer.parseInt(txtProvider.getText().toString());
Intent myActivity2 = new Intent( Intent.ACTION_PICK,

uriProvider[option]);

startActivityForResult(myActivity2, 222);

} catch (Exception e) {
Toast.makeText( getBaseContext(), e.getMessage(),

Toast.LENGTH_LONG).show();
}

}// onClick
}// ClickHandler
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4

5

data) {
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent

super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);  
try {
// use requestCode to find out who is talking to us
switch (requestCode) {
case (222): {
// 222 is our friendly contact-picker activity
if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {

String returnedData = data.getDataString();

Toast.makeText(getApplication(), "id " + returnedData,
1).show();

// it will return an URI that looks like:
// content://contacts/people/n

// where n is the selected contact's ID  
txtMsg.setText(returnedData.toString());

// show a 'nice' screen with the selected contact  
Toast.makeText( getApplication(), "Nice UI for\n "

+ returnedData, 1).show();

Przykład 16. MainActivity.java
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6
Intent myAct3 = new Intent( Intent.ACTION_VIEW,

Uri.parse(returnedData) );
startActivity(myAct3);

} else {
// user pressed the BACK button to end called activity  
txtMsg.setText("Selection CANCELLED " + requestCode + "  
"

+ resultCode);
}
break;

Toast.LENGTH_LONG)

}
}// switch

} catch (Exception e) {
Toast.makeText(getBaseContext(), e.getMessage(),

.show();
}

}// onActivityResult

}// IntentDemo2

Przykład 16. MainActivity.java
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Komentarz
1. Aplikacja oferuję listę dostawców treści do wyboru (Kontakty dostępne są przez:

android.provider.ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI)

2. Tworzony jest obiekt klasy Intent z akcją ACTION_PICK oraz wybranym URI.

3. Aplikacja wywołująca intencję identyfikuje się poprzez kod żądania 222, 
uruchamia intencję i oczekuje aż akcja ACTION_PICK zwróci rezultat.

4. Nasłuchiwacz onActivityResult weryfikuje jaki kod żądania został przesłany (222). 
Wówczas sprawdza czy akcja ACTION_PICK została zakończona pomyślnie i zwróciła 
kod Activity.RESULT_OK.

5. Ciąg URI pochodzący z ACTION_PICK może być wydobyty bezpośrednio z intencji 
poprzez metodę data.getDataString().

6. Zwrócony URI może być wykorzystywany w innych akcjach.

Przykład 16. MainActivity.java
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Można w prosty sposób zmodyfikować przykład by wyświetlił multimedia na 
urządzeniu zmieniając:
ACTION_PICK & content://media/external/images/media  
oraz
ACTION_VIEW & content://media/external/images/media/media7

video

Przykład 16. Wyświetlanie obrazów
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• Obiekt typu Bundle stanowi główną składową mechanizmu wymiany 
danych w systemie Android.

• Konceptualnie Bundle jest podobny do kolekcji HashMap znanej z języka 
Java. Asocjacje wykorzystują indeksy w postaci ciągów znaków. 
Przechowywane dane mogą być typami prostymi bądź referencjami do 
obiektów. Funkcjonalnie jest to kolekcja typu pary <klucz, wartość>.

• Istnieje zestaw metod putXXX oraz getXXX by zapisywać oraz 
odczytywać dane (wraz z ich ewentualną konwersją). Przykładowo:

Bundle myBundle = new Bundle();

myBundle.putDouble ("var1", 3.1415);
...

Double v1 = myBundle.getDouble("var1");

Wykorzystanie obiektów klasy Bundle
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Pojedynczy obiekt typu Bundle przechowuje nielimitowaną ilość elementów typu 
<klucz,wartość>. Stanowią praktyczną implementację mechanizmu wymiany danych 
między procesami w Androidzie.

Activity1: Nadawca Activity2: Odbiorca
Intent myIntentA1A2 = new Intent (Activity1.this, Activity2.class);

Bundle myBundle1 = new Bundle();

myBundle1.putInt ("val1", 123);

myIntentA1A2.putExtras(myBundle1);

startActivityForResult(myIntentA1A2, 1122);

INTENT

Sender class / Receiver class

requestCode (1122)

resultCode

Extras:  { val1 = 123 }

Wykorzystanie intencji i obiektów Bundle
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Activity1: Nadawca Activity2: Odbiorca
Intent myCallerIntent = getIntent();

Bundle myBundle = myCallerIntent.getExtras();  

int val1 = myBundle.getInt("val1");

INTENT

Sender class / Receiver class

requestCode (1122)

resultCode

Extras:  { val1 = 123 }

Wykorzystanie intencji i obiektów Bundle

45
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Activity1: Nadawca Activity2: Odbiorca

INTENT

Sender class / Receiver class

requestCode (1122)

resultCode  (OK)

Extras:  { val1 = 456 }

myBundle.putString("val1", 456 );

myCallerIntent.putExtras(myBundle);  

setResult(Activity.RESULT_OK,

myCallerIntent);

46

Wykorzystanie intencji i obiektów Bundle
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.clear()
Usuwa wszystkie elementy z obiektu klasy Bundle

. size()
Zwraca liczbę elementów w obiekcie typu Bundle

47
Źródło: http://developer.android.com/reference/android/os/Bundle.html

.remove(String key)

Usuwa element z pasującym kluczem

.containsKey(String key)
Zwraca wartość true jeśli dany element zawarty jest w kolekcji Bundle

.putIntArray(String key, int[] value) .getIntArray(String key)
Dodaje lub pobiera wartość całkowitą do elementu typu Bundle

.putString(String key, String value) .getString(String key)
Dodaje lub pobiera ciąg znaków do elementu typu Bundle

.putStringArray(String key, String[] value) .getStringArray(String key)
Dodaje lub pobiera tablicę znaków do elementu typu Bundle

.putStringArrayList(String key, ArrayList<String> value)
Dodaje lub pobiera kolekcję typu ArrayList do elementu typu Bundle

.clone()
Klonuje (wykonuje kopie) danego Bundle

Najpopularniejsze metody klasy Bundle

http://developer.android.com/reference/android/os/Bundle.html


W tym przykładzie
Activity1 przekazuje
dwie wartości 
liczbowe do
Activity2 która 
dokonuje ich 
zsumowania i zwraca 
rezultat. 

Wszelkie dane 
przekazywane są w 
formie obiektu klasy 
Bundle.

48

Przykład 17. Układ XML – activity_main.xml

Intencje



Dane zebrane przez Activity1 są agregowane w obiekcie Bundle i
przesyłane do Activity2. Wskaźnik postępu pozostaje aktywny ale
pola tekstowe i przycisk nie odpowiadają podczas tego procesu.
Activity2 staje się widoczna i aktywna. 49

Activity1 otrzymuje rezultat
operacji wykonanej przez
Activity2.

Przykład 17. Prezentacja działania

Intencje
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Intencje

<?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" >

<TextView
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="#ff0000ff"  
android:text="Activity1"  
android:textColor="#ffffffff"  
android:textSize="30sp" />

<EditText android:id="@+id/EditText01"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:hint="Enter first value (a signed  
double)"
android:inputType="numberDecimal|numberSigned|number" />

<EditText android:id="@+id/EditText02"  
android:layout_width="match_parent"

50android:layout_height="wrap_content"

Przykład 17. Układ XML – main1.xml (Activity1)

http://schemas.android.com/apk/res/android
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1

51

android:hint="Second value (a positive integer)"
android:inputType="number" />

<Button android:id="@+id/btnAdd"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:text="Add Values" />

<TextView android:id="@+id/txtResult"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="#ff0000ff"  
android:text="Sum is..."  
android:textColor="#ffffffff"  
android:textSize="30sp" />

<ProgressBar android:id="@+id/progressBar1"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>

Przykład 17. Układ XML – main1.xml (Activity1)
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2

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_gravity="right|bottom"
android:layout_margin="10dp"  
android:background="@android:color/transparent"  
android:orientation="vertical" >

<TextView
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="#ff0000ff"  
android:text="Activity2"  
android:textColor="#ffffffff"  
android:textSize="30sp" />

<EditText
android:id="@+id/etDataReceived"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:text="Data reveived..." />

<Button android:id="@+id/btnDone"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:text="Done - Callback" />

</LinearLayout> 52

Przykład 17. Układ XML – main2.xml (Activity2)

http://schemas.android.com/apk/res/android
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package com.example.intentdemo2b;

public class Activity1 extends Activity {

EditText
EditText
TextView
Button

txtValue1;
txtValue2;
txtResult;
btnAdd;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)

{ super.onCreate(savedInstanceState);  
setContentView(R.layout.main1);  
txtValue1 = (EditText)findViewById(R.id.EditText01);

(EditText)findViewById(R.id.EditText02);txtValue2 =
txtResult = (TextView)findViewById(R.id.txtResult);

OnClickListener()btnAdd.setOnClickListener(new
{

Przykład 17. Acivity1.java

btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btnAdd);
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3

4

@Override
public void onClick(View v) {

// get
Double
Double

values from the UI

v1 = Double.parseDouble(txtValue1.getText().toString());  
v2 = Double.parseDouble(txtValue2.getText().toString());

// create intent to call Activity2
Intent myIntentA1A2 = new Intent (Activity1.this,

Activity2.class);
// create a Bundle (MAP) container to ship data  
Bundle myDataBundle = new Bundle();

// add <key,value> data items to the  
container myDataBundle.putDouble("val1", v1);  
myDataBundle.putDouble("val2", v2);

// attach the container to the intent  
myIntentA1A2.putExtras(myDataBundle);

to wait a// call Activity2, tell your local listener
// response sent to a listener known as 101
startActivityForResult(myIntentA1A2, 101);

}
});

}//onCreate

Przykład 17. Acivity1.java



Intencje

5

55

data)

// local listener receives callbacks from other activities
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
Intent

{
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
try {

if ((requestCode == 101 ) && (resultCode ==
Activity.RESULT_OK)){

Bundle myResultBundle = data.getExtras();

Double myResult = myResultBundle.getDouble("vresult");  
txtResult.setText("Sum is " + myResult);}

- " + requestCode + " " + resultCode);

}
catch (Exception e) {

txtResult.setText("Problems
}

}//onActivityResult

}//Activity1

Przykład 17. Acivity1.java
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public class Activity2 extends Activity implements
OnClickListener{

EditText dataReceived;  
Button btnDone;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)

{ super.onCreate(savedInstanceState);  
setContentView(R.layout.main2);  

dataReceived = (EditText) 
findViewById(R.id.etDataReceived); 
btnDone = (Button) findViewById(R.id.btnDone);  
btnDone.setOnClickListener(this);
// pick call made to Activity2 via Intent  
Intent myLocalIntent = getIntent();

for data items// look into the bundle sent to Activity2  
Bundle myBundle = 
myLocalIntent.getExtras(); 
Double v1 =  myBundle.getDouble("val1");
Double v2 = myBundle.getDouble("val2");

// operate on the input data  
Double vResult = v1 + v2;

Przykład 17. Acivity2.java
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// for illustration purposes. show data received &  
result dataReceived.setText("Data received is \n"

+ "val1= " + v1 + "\nval2= " + v2
+ "\n\nresult= " + vResult);

// add to the bundle the computed result  
myBundle.putDouble("vresult", vResult);

// attach updated bumble to invoking
intent myLocalIntent.putExtras(myBundle);

// return sending an OK signal to calling activity  
setResult(Activity.RESULT_OK, myLocalIntent);

// experiment: remove comment
// finish();

}//onCreate

@Override
public void onClick(View v) {

// close current screen - terminate
Activity2 finish();

}
}

57

Przykład 17. Acivity2.java
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<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
package="com.example.intentdemo2b"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >

<uses-sdk android:minSdkVersion="14"  
android:targetSdkVersion="18" />

<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"  
android:label="@string/app_name"  
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity android:name=".Activity1"  

android:label="@string/title_activity_intent_demo2_b" >
<intent-filter>

<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

</intent-filter>
</activity>

<activity android:name=".Activity2"  
android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar" >

</activity>

</application>

</manifest> 58

Przykład 17. Manifest

http://schemas.android.com/apk/res/android
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Komentarz
1. Pasek postępu wykorzystujący animację poruszania się po okręgu pokazuje 

działanie aktywności Activity1.
2. Activity2 ma przeźroczyste tło. Jeżeli stanie się aktywną, częściowo przykryje 

widok pierwszej aktywności.
3. Activity1 przygotowuje intencję by wywołać Activity2. Instrukcja

myIntentA1A2.putExtras(myDataBundle) dodaje dane w formie 
obiektu Bundle do intencji.
startActivityForResult(…) przekazuje intencje i kod 101 do Activity2.  
Nasłuchiwacz w Activity1 oczekuje na rezultat działania drugiej w formie 
obiektu typu Bundle.
Gdy rezultat zostanie otrzymany jest on prezentowany użytkownikowi.
Activity2 wykorzystuje metodę .getIntent() by odwołać się do intencji 
i danych wraz z nią przekazanych.
Activity2 wykorzystuje metodę .putDouble(…) by przesłać rezultat dalej.  
Activity2 przekazuje dane wraz z flagą RESULT_OK.
Manifest definiuje odwołania do obu aktywności oraz aplikuje specyficzny 
wygląd dla aktywności drugiej.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Przykład 17.
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W tym przykładzie aktywność nadrzędna (Activity1) wysyła 
szereg danych do Activity2 – dane proste, tablice, 
serializowane obiekty. Aktywność podrzędna zmienia dane 
oraz przesyła je do aktywności wywołującej. 

Wyślij 
wszystko do 
Activity2 i 
czekaj na 
rezultat

Przykład 18. Wymiana danych między 2 aktywnościami tej samej aplikacji
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Wyświetl otrzymane dane
Zmień dane (odwróć tablicę, zmień imię, 
zwróć liczbę PI i datę)

Przedstaw wszelkie 
otrzymane dane z podziałem 
na typ, klucz i wartość. 61

Przykład 18. Wymiana danych między 2 aktywnościami tej samej aplikacji
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Zwrócone 
wartości 
wysłane przez 
Activity2

62

Przykład 18. Wymiana danych między 2 aktywnościami tej samej aplikacji
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  

android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="match_parent"
android:layout_margin="2dp" >

<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:orientation="vertical" >

<TextView android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="@color/holo_blue_bright"  
android:padding="4sp"
android:text=" Activity1 "
android:textSize="30sp" />

<TextView android:id="@+id/txtTop"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_margin="4dip"
android:background="#330077ff"  
android:text="Data to be sent to SubActivity:"  
android:typeface="monospace" /> 63

Przykład 18. Układ XML – main1.xml (Activity1)

http://schemas.android.com/apk/res/android
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<Button
android:id="@+id/btnCallActivity2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="@android:drawable/btn_default"  
android:padding="15dp"
android:text="Call Activity2" />

<TextView android:id="@+id/txtReturnedValues"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_margin="4dip"  
android:background="#330077ff"  
android:text=" Data returned by Activity2"  
android:typeface="monospace" />

</LinearLayout>

</ScrollView>

Przykład 18. Układ XML – main1.xml (Activity1)
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="match_parent" >

<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="match_parent"  
android:background="#ffffffff"  
android:orientation="vertical" >

<TextView
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="#ffff9900"  
android:padding="4sp"  
android:text=" Activity2"  
android:textSize="30sp" />

<TextView
android:id="@+id/txtIncomingData"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_margin="7dip"
android:text="Data Received from Activity1 ..."
android:typeface="monospace" />

65

Przykład 18. Układ XML – main2.xml (Activity2)

http://schemas.android.com/apk/res/android
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Przykład 18. Układ XML – main2.xml (Activity2)

<Button
android:id="@+id/btnCallActivity1"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:padding="6sp"  
android:text="CallBack Activity1" />

<TextView android:id="@+id/spyBox"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_margin="7dip"

from Activity1 ..."android:text="(SPY) Data Received
android:typeface="monospace" />

</LinearLayout>

</ScrollView>
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public class Activity1 extends Activity {
TextView txtTop;
TextView txtReturnedValues;
Button btnCallActivity2;
// arbitrary interprocess communication ID (just a nickname!)
private final int IPC_ID = (int) (10001 * Math.random());

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);
try {

setContentView(R.layout.main1);
txtTop = (TextView) findViewById(R.id.txtTop);
txtReturnedValues = (TextView) findViewById(R.id.txtReturnedValues);  
btnCallActivity2 = (Button) findViewById(R.id.btnCallActivity2);  
btnCallActivity2.setOnClickListener(new Clicker1());
// for demonstration purposes- show in top textBox  
txtTop.setText("Activity1 (sending...) "

+ "\n RequestCode: " + IPC_ID
+ "\n myString1: Hello Android"
+ "\n myDouble1: 3.14 "
+ "\n myIntArray: {1,2,3} "
+ "\n Person: Maria Macarena");

} catch (Exception e) {
Toast.makeText(getBaseContext(), e.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();

}
}// onCreate

Przykład 18. Activity1.java (Nadawca)
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1

2

private class Clicker1 implements OnClickListener {  
public void onClick(View v) {

try {
// create an Intent to talk to Activity2
Intent myIntentA1A2 = new Intent(Activity1.this, Activity2.class);

// prepare a Bundle and add the data pieces to be sent  
Bundle myData = new Bundle();  
myData.putInt("myRequestCode", IPC_ID);  
myData.putString("myString1", "Hello Android");  
myData.putDouble("myDouble1", 3.141592);
int [] myLittleArray = { 1, 2, 3 };
myData.putIntArray("myIntArray1", myLittleArray);

// creating an object and passing it into the bundle  
Person p1 = new Person("Maria", "Macarena");
myData.putSerializable("person", p1);

// bind the Bundle and the Intent that talks to Activity2  
myIntentA1A2.putExtras(myData);

// call Activity2 and wait for results  
startActivityForResult(myIntentA1A2, IPC_ID);

} catch (Exception e) {
Toast.makeText(getBaseContext(), e.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();

}
}// onClick

}// Clicker1

Przykład 18. Activity1.java
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3

data) {
@Override

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent  
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

try {
// check that these results are for me
if (IPC_ID == requestCode) {

// Activity2 is over - see what happened
if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {

// good - we have some data sent back from Activity2  
Bundle myReturnedData = data.getExtras();

String

Double

String

myReturnedString1 = myReturnedData
.getString("myReturnedString1");  

myReturnedDouble1 = myReturnedData
.getDouble("myReturnedDouble1");

myReturnedDate = myReturnedData

Person
.getString("myCurrentDate");  

myReturnedPerson = (Person) myReturnedData
.getSerializable("person");

int[] myReturnedReversedArray = myReturnedData
.getIntArray("myReversedArray");

Przykład 18. Activity1.java
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Przykład 18. Activity1.java

// display in the bottom label
txtReturnedValues.setText(

"\n requestCode:
+ "\n resultCode:

" + requestCode  
" + resultCode

+ "\n returnedString1: " + myReturnedString1
+ "\n returnedDouble: " + Double.toString(myReturnedDouble1)
+ "\n returnedString2: " + myReturnedDate
+ "\n returnedPerson:
+ "\n returnedArray:

" + myReturnedPerson.getFullName()  
"

+ Activity1.myConvertArray2String(myReturnedReversedArray));
} else {

// user pressed the BACK button  
txtTop.setText("Selection CANCELLED!");

}

}

} catch (Exception e) {
Toast.makeText(getBaseContext(), e.getMessage(),
Toast.LENGTH_LONG)

.show();
}// try

}// onActivityResult
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Przykład 18. Activity1.java

static String myConvertArray2String(int[] intArray ) {

if ( intArray == null)  
return "NULL";

String array2Str = "{" + Integer.toString( intArray[0] );

for (int i=1; i<intArray.length; i++) {

array2Str = array2Str + "," + Integer.toString( intArray[i]
);

}
return array2Str + "}";

}

}// AndroIntent1



4

5

72

Intencje

Przykład 18. Activity2.java (Odbiorca)

public class Activity2 extends Activity {
TextView txtIncomingData;  
TextView spyBox;
Button btnCallActivity1;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main2);
//bind UI variables to Java code
txtIncomingData = (TextView)findViewById(R.id.txtIncomingData);  
spyBox = (TextView)findViewById(R.id.spyBox);
btnCallActivity1 = (Button)findViewById(R.id.btnCallActivity1);
btnCallActivity1.setOnClickListener(new Clicker1());

// create a local Intent handler – we have been called!  
Intent myCallerIntentHandler = getIntent();

// grab the data package with all the pieces sent to us  
Bundle myBundle = myCallerIntentHandler.getExtras();

// extract the individual data parts from the bundle
// observe you know the individual keyNames
int paramInt = myBundle.getInt("myRequestCode"); 
String paramString = myBundle.getString("myString1");  
double paramDouble = myBundle.getDouble("myDouble1");  
int[] paramArray = myBundle.getIntArray("myIntArray1");
Person paramPerson = (Person) myBundle.getSerializable("person");

String personName = paramPerson.getFullName();
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Przykład 18. Activity2.java
//for debugging purposes - show arriving data
txtIncomingData.append("\n------------------------------ "

+ "\n Caller's ID: " + paramInt
+ "\n myString1: " + paramString

+ "\n myDouble1: " + Double.toString(paramDouble)
+ "\n myIntArray1: " + Activity1.myConvertArray2String(paramArray)
+ "\n Person obj: " + paramPerson.getFullName()

);

// next method assumes you do not know the data-items  
keyNames String spyData = extractDataFromBundle( myBundle );  
spyBox.append(spyData);

// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// do here something with the extracted data. For example,
// reverse the values stored in the incoming integer array

//int[] intReversedArray = myIntReverseArray( paramArray
); int[] intReversedArray = myIntReverseArray( paramArray
); String strReversedArray =

Activity1.myConvertArray2String(intReversedArray);
myBundle.putIntArray("myReversedArray", intReversedArray);

// change the person's firstName  
paramPerson.setFirstName("Carmen" );  
myBundle.putSerializable("person", 
paramPerson);
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Przykład 18. Activity2.java

// Returning Results.
// Go back to myActivity1 with some new data made/change  here. 
myBundle.putString("myReturnedString1", "Adios Android ");

MyBundle.putDouble("myReturnedDouble1", Math.PI);  

SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd-MMM-yy"); 
String now = formatter.format(new Date());  
myBundle.putString("myCurrentDate", now );

myCallerIntentHandler.putExtras(myBundle);

// just debugging - show returning data  
txtIncomingData.append("\n\n Data to be returned  
"

+ "\n requestCode: "
+ "\n myReturnedString1: "
+ "\n myReturnedDouble1: "
+ "\n myCurrentDate:
+ "\n reversedArray:
+ "\n reversedArray:
+ "\n person:

+ paramInt
+ myBundle.getString("myReturnedString1")
+ myBundle.getDouble("myReturnedDouble1")  

" + myBundle.getString("myCurrentDate")
" + strReversedArray
" + myBundle.getIntArray("myReversedArray")  
" + ((Person) myBundle

.getSerializable("person"))

.getFullName() );
// all done!
setResult(Activity.RESULT_OK, myCallerIntentHandler);

}//onCreate
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private class Clicker1 implements OnClickListener {
public void onClick(View v) {
//clear Activity2 screen so Activity1 could be seen

finish();
}//onClick

}//Clicker1

// //////////////////////////////////////////////////////////////////
private int[] myIntReverseArray( int[] theArray ) {
int n = theArray.length;

int[] reversedArray = new int[n];
for (int i=0; i< theArray.length; i++ ) {
reversedArray[i] = theArray[n -i -1];

}
return reversedArray;

}



////
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Przykład 18. Activity2.java

///////////////////////////////////////////////////////////////
private String extractDataFromBundle(Bundle myBundle) {

// What if I don't know the key names?
// what types are in the bundle?. This fragment shows
// how to use bundle methods to extract its data.
// SOME ANDROID TYPES INCLUDE:
// class [I (array integers)
// class [J (array long)
// class [D (array doubles)

// class [F (array floats)
//
//
//

class java.lang.xxx (where xxx= Integer, Double, ...)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Remember, the Bundle is a set of <keyName, keyValue> pairs

//get all keyNames

String spy = "\nSPY>>\n";

Set<String> myKeyNames = myBundle.keySet();  

for (String keyName : myKeyNames){  

Serializable keyValue =

myBundle.getSerializable(keyName); String keyType =  

keyValue.getClass().toString();

if (keyType.equals("class java.lang.Integer")){
keyValue = Integer.parseInt(keyValue.toString());

}
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else if (keyType.equals("class java.lang.Double")){
keyValue = Double.parseDouble(keyValue.toString());

}
else if (keyType.equals("class java.lang.Float")){
keyValue = Float.parseFloat(keyValue.toString());

}
else if (keyType.equals("class [I")){

int[] arrint = myBundle.getIntArray(keyName);  
int n = arrint.length;

keyValue = arrint[n-1]; // show only the last!
}
else {

keyValue = (String)keyValue.toString();
}
spy += "\n\nkeyName..." + keyName

+ " \nKeyValue.." + keyValue
+ " \nKeyType..." + keyType ;

}

return spy;

}//extractDataFromBundle

}//Activity2
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Przykład 18. Activity2.java

public class Person implements Serializable {

9
private static final long serialVersionUID = 1L;

private String firstName;
private String lastName;

public Person(String firstName, String lastName) {  
super();
this.firstName = firstName;
this.lastName = lastName;

}

public String getFirstName() {  
return firstName;

}

public void setFirstName(String value) {  
this.firstName = value;

}

public String getFullName() {
return firstName + " " + lastName;

}
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</manifest>

Przykład 18. Manifest

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.example.intentdemo3"  
android:versionCode="1"  
android:versionName="1.0" >

<uses-sdk android:minSdkVersion="14"  
android:targetSdkVersion="17" />

<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"  
android:label="@string/app_name"  
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity

android:name=".Activity1"  
android:label="Activity1" >
<intent-filter>

<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"
/>

</intent-filter>
</activity>
<activity

android:name=".Activity2"  
android:label="Activity2" >

</activity>
</application>

http://schemas.android.com/apk/res/android
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Przykład 18.

Komentarz
1. Różnorodne dane są włączane w obiekt klasy Bundle, uwzględniając 

zmienne typów prostych, tablice czy serializowane obiekty.
2. Activity1 wywołuje Activity2 i oczekuje na rezultaty.
3. Nasłuchiwacz w Activity1 wykorzystuje instrukcję data.getExtras() by 

otrzymać przekazane dane. Są one następnie wyświetlane.
4. Activity2 wykorzystuje getIntent() by pobrać przychodzącą intencję.
5. Dane są wybierane z obiektu klasy Bundle. Proszę zwrócić uwagę na 

wykorzystanie metody .getSerializable(…) by pobrać dane obiektowe.
6. Po wykonaniu stosownych operacji, Activity2 wpisuje wszystkie dane 

do obiektu klasy Bundle i agreguje go w pierwotną intencję.
7. Activity2 kończy działanie z kodem RESULT_OK.
8. Metoda extractDataFromBundle wykorzystywana jest by pobrać 

wszystkie pary <klucz,wartość> z obiektu klasy Bundle.
9. Fragment definiuje prostą klasę Person, zawierającą prywatne 

pola, konstruktor i szereg metod pomocniczych.
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Pytania ?


