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Zakładki TabHost

Zakładki TabHost

1. Zwykle urządzenia mobilne 
posiadają ograniczony obszar 
roboczy.

2. Aplikacje, które posiadają 
skomplikowany interfejs 
wizualny można posegregować 
używając komponentu TabHost
który wyświetla ograniczoną 
liczbę widżetów jednocześnie.

Informacja:
Omawiany komponent jest dość rzadko 
stosowany (rekomendowany dla urządzeń z SDK 
4.0 i starszych). Lepsza wersja: 
http://www.android4devs.com/2015/01/how-to-
make-material-design-sliding-tabs.html
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Zakładki TabHost

Struktura TabHost

Komponent TabHost w 
rzeczywistości składa się z 3 
pomniejszych widżetów:

1. TabHost – główny kontener 
zawierający zawartość 
zakładek

2. TabSpec – implementuje 
wiersz przycisków zakładek 
zawierających tekst (oraz 
opcjonalnie grafikę)

3. FrameLayout – układ wedle 
którego są pozycjonowane 
elementy na zakładce
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Zakładki TabHost

Struktura TabHost graficznie

TabWidget

TabHost

FrameLayout
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Przykład 1: Zakładki TabHost

Aplikacja działająca pod
SDK Ginger Bread 2.3 5

Aplikacja działająca 
pod SDK  JellyBean 4.1

Wykorzystanie komponentu TabHost

2:23 AM
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Przykład 1: Zakładki TabHost

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"  
android:background="#ffffffff"  
android:padding="2dp"

android:layout_height="match_parent"  
android:orientation="vertical"  
tools:context=".MainActivity" >

<TabHost android:id="@android:id/tabhost"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="match_parent" >
<LinearLayout

android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="match_parent"  
android:orientation="vertical" >
<TabWidget

android:id="@android:id/tabs"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content" >

</TabWidget>

<FrameLayout
android:id="@android:id/tabcontent"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="match_parent"  
android:paddingTop="6dip" >

Można wpisać konkretną specyfikację 
XML lub dołączyć ją z wykorzystaniem 
polecenia include

<include layout="@layout/main_tab1" />
<include layout="@layout/main_tab2" />

</FrameLayout>
</LinearLayout>

</TabHost>
</LinearLayout>

Układ XML main_activity.xml

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


Przykład 1: Zakładki TabHost

• Ekran zawiera widżet TextClock
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<include layout="@layout/main_tab1" />

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

android:id="@+id/tab1"
android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical" >

<TextClock android:id="@+id/tab1Clock"  
android:layout_width="fill_parent"  
android:layout_height="fill_parent"  
android:layout_gravity="center_horizontal"
/>

</LinearLayout>

• To jest specyfikacja układu main_tab1.xml.
• Dodano do activity_main.xml wykorzystując klauzulę:

Układ XML main_tab1.xml

2:23 AM
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Przykład 1: Zakładki 
TabHost
To jest układ main_tab2.xml.
Definiuje LinearLayout
zawierający etykietę, pole 
tekstowe i przycisk.

Dodano do main.xml przez
<include layout=@Layout/... >

XML Layout – TabHostDemo – main_tab2.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout

xmlns:android="http://schemas.andro  
id.com/apk/res/android"
android:id="@+id/tab2"  
android:layout_width="fill_parent"  
android:layout_height="fill_parent"  
android:orientation="vertical" >

<TextView android:layout_width="fill_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="#ff0000ff"  
android:text=" ACME Login Screen"  
android:textColor="@android:color/white"  
android:textSize="20sp" />

<EditText
android:id="@+id/tab2TxtPerson"  
android:layout_width="fill_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:hint="Enter person Name"  
android:inputType="textCapWords"  
android:textSize="18sp" />

<Button android:id="@+id/tab2BtnGo"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:text=" Go " />

</LinearLayout>

http://schemas.android.com/apk/res/android
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Przykład 1: Zakładki TabHost

Klasa ActivityMain

public class MainActivity extends Activity {

TabHost tabhost;

@Override
public void onCreate(Bundle icicle) {  

super.onCreate(icicle);  
setContentView(R.layout.activity_main);
// wiring UI widgets shown in the various user-layouts
// screen-1 components:
final AnalogClock clock1 = (AnalogClock) findViewById(R.id.tab1Clock);
// screen-2 components:
final Button btnGo = (Button) findViewById(R.id.tab2BtnGo);

final EditText txtPerson = (EditText) findViewById(R.id.tab2TxtPerson);

// setting up Tabhost selector
tabhost = (TabHost) findViewById(android.R.id.tabhost);  
tabhost.setup();
TabHost.TabSpec tabspec;

tabspec = tabhost.newTabSpec("screen1");  
tabspec.setContent(R.id.tab1);  
tabspec.setIndicator("1-Clock", null);  
tabhost.addTab(tabspec);

tabspec = tabhost.newTabSpec("screen2");  
tabspec.setContent(R.id.tab2);  
tabspec.setIndicator("2-Login",

getResources().getDrawable(R.drawable.ic_menu_search));

tabhost.addTab(tabspec);
9
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Przykład 1: Zakładki TabHost

przycisku GO

Reakcja na kliknięcie

Reakcja na wybór
określonej zakładki

tabhost.setCurrentTab(0);

// alternatively, you may also say

// tabhost.setCurrentTabByTag("screen1");

btnGo.setOnClickListener(new OnClickListener() {  
public void onClick(View v) {

String theUser = txtPerson.getText().toString();  
txtPerson.setText("Hola " + theUser + " \n" + new Date());  
hideVirtualKeyboard();

}
});

tabhost.setOnTabChangedListener(new OnTabChangeListener() {
@Override
public void onTabChanged(String tagId) {

// do something useful with the selected screen
String text = "Im currently on: " + tagId + "\nindex: "

+ tabhost.getCurrentTab();

switch (tabhost.getCurrentTab()) {  
case 0: // do something for layout-0

hideVirtualKeyboard();
break;

case 1: // do something for layout-1
break;

}
Toast.makeText(getApplicationContext(), text, 1).show();

}
});

Klasa ActivityMain
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Przykład 1: Zakładki TabHost
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}// onCreate

public void hideVirtualKeyboard() {
// temporarily remove the virtual keyboard
((InputMethodManager) getSystemService(Activity.INPUT_METHOD_SERVICE))

.toggleSoftInput(InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT, 0);
}

public void showVirtualKeyboard() {
// no used – shown for completeness
((InputMethodManager) getSystemService(Activity.INPUT_METHOD_SERVICE))

.toggleSoftInput(InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT, 0);
}

}

Klasa ActivityMain



Dodawanie grafiki do zakładek

Można udekorować zakładki dodając do nich
prócz tekstu dowolną grafikę w sposób
określony poniżej:

Przykład 1: Zakładki TabHost

Wskazówka:
Wiele ikon dostępnych jest w: android-sdk-folder\docs\images\icon-design
Zobacz także: http://android-ui-utils.googlecode.com/hg/asset-studio/dist/index.html

Wskazówka:
Spróbuj poeksperymentować z wyglądem aplikacji zmieniając w pliku AndroidManifest.xml 
w znaczniku <Application> klauzulę: android:theme="@android:style/Theme.Black"

tabspec = tabhost.newTabSpec("screen2");

tabspec.setContent(R.id.tab2);  

tabspec.setIndicator("2-Login",

getResources().getDrawable(R.drawable.ic_action_search ));

tabhost.addTab(tabspec);
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• Głównym celem platformy Android jest 
zaoferowanie przyjemnego wizualnie, 
bogatego, intuicyjnego i jednorodnego 
doświadczenia użytkownika. 

• Jest to wyzwanie dla projektantów. Twoje 
aplikacje powinny zapewnić poczucie 
intuicyjnej obsługi oraz zapewnić 
odpowiedni poziom estetyki.

• Wdrożenie zestawu rekomendacji zwanych 
Material Design jest wysoce rekomendowane 
przez twórców platformy dla zachowania 
jednolitego wyglądu całego systemu.

• Poprzez wdrożenie tych sugestii wszystkie nowe aplikacje będą wydawać się dla 
użytkownika jednorodne a nawigacja po nich będzie zgodna z oczekiwaniami.

• W następnych przykładach zeprezentowany zostanie podstawowy budulec 
wpisujący się w zestaw tych rekomendacji – wykorzystanie fragmentów.

ActionBar

Fragments  
Drawer,  
Swipes …

Tworzenie skomplikowanych GUI
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• Android jest wielowątkowym systemem operacyjnym, a specyfikacje 
obecnych urządzeń pozwalają na osiągnięcie pełnej wielozadaniowości. 
Jednakże w danym czasie tylko jedna aktywność może być "widoczna” i 
"aktywna”. Ten fakt stanowi jednak poważne ograniczenie biorąc pod uwagę 
przestrzeń roboczą oferowaną przez urządzenia o dużym ekranie (tablety, 
telewizory itp).  Fragmenty oferują częściowe rozwiązanie problemu.

• Klasa Fragment dostarcza obiektów które mogą być dołączane dynamicznie
do określonych miejsc GUI. Każdy fragment posiada unikalną warstwę 
widoku oraz sposób interakcji z użytkownikiem.

• Fragmenty muszą być powiązane z konkretną aktywnością, która pełni rolę 
gospodarza bądź bazy.

• W ramach jednej aktywności może istnieć wiele fragmentów. Każdy 
fragment może być wówczas w stanie aktywnym oraz widoczny.

Fragmenty
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• Fragmenty zachowują się jak niezależne od siebie wątki, mogące 
wchodzić w kooperację by osiągnąć wyznaczony cel; jednakże każdy z 
nich posiada indywidualną logikę biznesową i sposób reakcji na 
pojawiające się zdarzenia.

• Fragmenty mogą uzyskać dostęp do danych globalnych dostępnych w 
ramach aktywności do której zostały przypisane. Podobnie mogą 
wysyłać swoje dane do głównej aktywności, jako forma wymiany z 
innymi fragmentami.

• Fragmenty posiadają swój własny cykl życia, w ramach którego metoda
onCreateView wykonuje wszelkie niezbędne czynności by powołać dany 
fragment do życia.

• Fragmenty po raz pierwszy zostały wprowadzone w Honeycomb SDK (API
11).

Fragmenty
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ACTIVITY (Główny kontener)

Fragment3
(View 3)

Fragment1
(View 1)

Fragment2
(View 2)

Możliwa aranżacja fragmentów w ramach zadanej aktywności

Fragmenty
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Cykl życia fragmentu

onAttach() Jest wywoływana gdy fragment 
został osadzony w aktywności gospodarza.

onCreate() Służy do inicjalizacji 
składników bez wizualnej reprezentacji 
potrzebnych przez fragment

onCreateView() Używany do stworzenia 
całej hierarchii danego widoku. Zazwyczaj 
tworzone są tutaj instancje obiektów oraz 
dopisywane nasłuchiwacze.

onPause() Sesja z aktywnością dobiega końca. 
Tutaj należy zapisać stan fragmentu, potrzeby 
w przypadku jego ewentualnej, ponownej 
inicjalizacji.

onDetach() Jest wywoływana, gdy 
nieaktywny fragment ma zostać odłączony 
od powiązanej aktywności. 17



• Cała komunikacja fragment-
fragment odbywa się w 
sposób scentralizowany przez 
aktywność bazową.

• Dwa fragmenty NIGDY nie
powinny komunikować się
bezpośrednio..

• Aktywność bazowa oraz jej 
fragmenty komunikują się ze 
sobą poprzez nasłuchiwacze i 
zdarzenia.

• Gdy fragment posiada dane 
przeznaczone dla innego 
fragmentu, przesyła je do głównej 
aktywności, która przekazuje je 
do drugiego fragmentu.

Komunikacja między fragmentami

Activity

Listener(s) & Dispatcher(s)

Fragment1  
Event-send-msg  
Event-receive-msg

Fragment2  
Event-send-msg  
Event-receive-msg

Fragmenty
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Integracja aktywności bazowej i jej fragmentów

Generalnie fragmenty umieszczane są na widoku aktywności wykorzystując 
następujące podejścia:

Dynamiczne wiązanie
Fragment ma zazwyczaj zdefiniowane miejsce na głównej aktywności. Zajętość 
tego miejsca nie jest stała tzn. później aktywność bazowa może podmienić 
fragment w tym miejscu (patrz Przykład 1)

Statyczne wiązanie
Aktywność deklaruje porcje swojego ekranu jako <fragment> oraz bezpośrednio 
wskazuje referencję do fragmentu, który ma zostać tam osadzony wykorzystując 
klauzulę “android:name=fragmentName”. Wówczas nie jest wymagane 
wywoływanie odpowiednich konstruktorów. Jednakże statyczne wiązanie jest 
permanentne – fragmenty nie mogą być podmieniane podczas działania programu
(patrz Przykład-2)

Wiele fragmentów
Aktywność może osadzić wiele fragmentów używając dowolnej kombinacji 
powyższych strategii. Fragmenty mogą wchodzić w interakcję poprzez wspomnianą 
aktywność bazową (patrz Przykład-3).

Fragmenty
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Dynamiczne wiązanie

• Fragmenty muszą zostać stworzone w bloku FragmentTransaction.
• Można wykorzystać metodę add() by dodać fragment do danej aktywności. Widoki 

stworzone w ramach fragmentu umieszczane są w danym miejscu aktywności.
• Gdy używana jest metoda replace by odświeżyć GUI, aktualny widok jest

usuwany i nowy fragment jest dodawany do interfejsu aktywności.
• Fragment nie posiadający reprezentacji wizualnej również może zostać dodany do 

aktywności, nie tworząc hierarchii widoków.

KROKI
1.  Uzyskaj referencję do obiektu FragmentManager i rozpocznij transakcję:

FragmentTransaction ft= getFragmentManager().beginTransaction();

2.  Stwórz instancję danego fragmentu.
FragmentBlue blueFragment= FragmentBlue.newInstance("some-value");

3.  Umieść fragment w zadanym miejscu aktywności.
ft.replace(R.id.main_holder_blue, blueFragment);

4.  Zakończ transakcję.
ft.commit();

Fragmenty
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// create a new RED fragment - show it
ft = getFragmentManager().beginTransaction();  
redFragment = FragmentRed.newInstance("new-red");  
ft.replace(R.id.main_holder_red, redFragment);  
ft.commit();

main_holder_red

main_holder_blue

// create a new BLUE fragment - show it
ft = getFragmentManager().beginTransaction();  
blueFragment = FragmentBlue.newInstance("new-blue");  
ft.replace(R.id.main_holder_blue, blueFragment);  
ft.commit();

Integracja aktywności i fragmentów

Przykład dynamicznego wiązania. Instancje 
klas FragmentRed i FragmentBlue tworzone 
są w trakcie działania programu, by zastąpić 
lewą i prawą stronę ekranu.

Fragmenty
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Przykład ilustruje działanie wzorca typu master-
detail. Składa się z 3 klas:
• MainActivity (bazowa),
• FragmentRed (detail)
• FragmentBlue (master)

Fragment niebieski prezentuje listę elementów.
Gdy użytkownik wybierze jeden z nich, wiadomość
jest wysyłana do głównej aktywności MainActivity
która przekazuje ją dalej do czerwonego fragmentu
(po prawej stronie).

Fragment czerwony przytacza dane 
szczegółowe dotyczące wybranej pozycji z 
listy.

Interfejsy FragmentCallbacks i MainCallbacks
definiują metody używane do komunikacji między 
fragmentami a aktywnością i odwrotnie.

Przykład 1 – Dynamiczne tworzenie fragmentów
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Przykład 1 – Dynamiczne tworzenie fragmentów

UKŁAD XML: activity_main.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:baselineAligned="false"
android:orientation="horizontal" >

<FrameLayout
android:id="@+id/main_holder_blue"  
android:layout_width="0dp"  
android:layout_height="match_parent"  
android:layout_weight="1"  
android:orientation="vertical" />

<FrameLayout
android:id="@+id/main_holder_red"  
android:layout_width="0dp"  
android:layout_height="match_parent"  
android:layout_weight="2"  
android:orientation="vertical" />

</LinearLayout>
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Przykład 1 – Dynamiczne tworzenie fragmentów

UKŁAD XML: layout_blue.xml

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

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

<TextView  
android:id="@+id/textView1Blue"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:text="Blue Layout..."  
android:textColor="#ffffffff"  
android:background="#ff0000ff"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

<ListView
android:id="@+id/listView1Blue"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content" >

</ListView>

</LinearLayout>
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Przykład 1 – Dynamiczne tworzenie fragmentów

UKŁAD XML: layout_red.xml

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

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

<TextView
android:id="@+id/textView1Red"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:background="#ffff0000"  
android:text="Red Layout..."
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

<Button
android:id="@+id/button1Red"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:layout_gravity="center"  
android:ems="10"
android:text="Click me!" />

</LinearLayout>

25
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Przykład 1 Klasa MainActivity 1  z 3

//-----------------------------------------------------------------------
// GOAL: This example shows an Activity that includes two fragments.
// Fragments inflate layouts and then get attached to their corresponding
// layouts in the UI. The example includes two interfaces MainCallbacks
// and FragmentCallbacks. They implement inter-process communication from
// Main-to-fragments and from Fragments-to-Main.
// -----------------------------------------------------------------------
public class MainActivity extends Activity implements MainCallbacks {

FragmentTransaction ft;  
FragmentRed redFragment;  
FragmentBlue blueFragment;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

super.onCreate(savedInstanceState);  
setContentView(R.layout.activity_main);

// create a new BLUE fragment - show it
ft = getFragmentManager().beginTransaction();  
blueFragment = FragmentBlue.newInstance("first-blue");  
ft.replace(R.id.main_holder_blue, blueFragment);  
ft.commit();

// create a new RED fragment - show it
ft = getFragmentManager().beginTransaction();  
redFragment = FragmentRed.newInstance("first-red");  
ft.replace(R.id.main_holder_red, redFragment);  
ft.commit();

}
26



Przykład 1 Klasa MainActivity 2 z 3

// MainCallback implementation (receiving messages coming from Fragments)
@Override
public void onMsgFromFragToMain(String sender, String strValue) {

// show message arriving to MainActivity  
Toast.makeText(getApplication(),

" MAIN GOT>> " + sender + "\n" + strValue, Toast.LENGTH_LONG)
.show();

if (sender.equals("RED-FRAG")) {
// TODO: if needed, do here something on behalf of the RED fragment

}

if (sender.equals("BLUE-FRAG")) {  
try {

// forward blue-data to redFragment using its callback method
redFragment.onMsgFromMainToFragment("\nSender: " + sender

+ "\nMsg: " + strValue);

} catch (Exception e) {
Log.e("ERROR", "onStrFromFragToMain " + e.getMessage());

}
}

}

}

27



Komentarze

1. Każdy fragment tworzony jest w bezpiecznym bloku transakcyjnym:  
beginTransaction … commit.

2. Wywołanie metody newInstance powoduje przekazanie do 
konstruktora fragmentu wszystkich wymaganych informacji.

3. Po stworzeniu, nowy fragment zastępuje cokolwiek jest aktualnie 
wyświetlane w określonym uprzednio miejscu GUI.

4. Metoda onMsgFromFragToMain implementuje interfejs
MainCallbacks. Akceptuje on wiadomości wysyłane asynchronicznie do 
głównej aktywności przez czerwony lub niebieski fragment.

5. W naszym przykładzie, numer wybranego wiersza z niebieskiego 
fragmentu jest przekazywany do czerwonego fragmentu
wykorzystując metodę onMsgFromMainToFragment.

Przykład 1 Klasa MainActivity 3 z 3
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Przykład 1 - FragmentBlue 1  z 3

public class FragmentBlue extends Fragment {
// this fragment shows a ListView
MainActivity main;  
Context context = null;  
String message = "";

// data to fill-up the ListView
private String items[] = { "Text-on-Line-00", "Text-on-Line-01",

"Text-on-Line-02", "Text-on-Line-03", "Text-on-Line-04",
"Text-on-Line-05", "Text-on-Line-06", "Text-on-Line-07",
"Text-on-Line-08", "Text-on-Line-09", "Text-on-Line-10", };

// convenient constructor(accept arguments, copy them to a bundle, binds bundle to fragment)  
public static FragmentBlue newInstance(String strArg) {

FragmentBlue fragment = new FragmentBlue();  
Bundle args = new Bundle();  
args.putString("strArg1", strArg);  
fragment.setArguments(args);
return fragment;

}

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

super.onCreate(savedInstanceState);
try {

context = getActivity(); // use this reference to invoke main callbacks
main = (MainActivity) getActivity();

} catch (IllegalStateException e) {  
throw new IllegalStateException(

"MainActivity must implement callbacks");
}

} 29



@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,

Bundle savedInstanceState) {

// inflate res/layout_blue.xml to make GUI holding a TextView and a ListView
LinearLayout layout_blue = (LinearLayout) inflater.inflate(R.layout.layout_blue, null);
// plumbing – get a reference to textview and listview
final TextView txtBlue = (TextView) layout_blue.findViewById(R.id.textView1Blue);  
ListView listView = (ListView) layout_blue.findViewById(R.id.listView1Blue);  
listView.setBackgroundColor(Color.parseColor("#ffccddff"));
// define a simple adapter to fill rows of the listview
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(context,

android.R.layout.simple_list_item_1, items);
listView.setAdapter(adapter);
// show listview from the top  
listView.setSelection(0);  
listView.smoothScrollToPosition(0);
// react to click events on listview’s rows
listView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {

@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View v, int position, long id) {

// inform enclosing MainActivity of the row’s position just selected  
main.onMsgFromFragToMain("BLUE-FRAG", "Blue selected row=" + position);  
txtBlue.setText("Blue selected row=" + position);

}
});
// do this for each row (ViewHolder-Pattern could be used for better performance!)  
return layout_blue;

}// onCreateView
}// class

Przykład 1 - FragmentBlue 2  z 3
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Komentarze

1. Metoda Class.newInstance(…) stanowi praktyczną implementację wzorca 
projektowego – prostej fabryki – wykorzystywanego do tworzenia 
nowych instancji.

2. Tworzenie nowego fragmentu rozpoczyna się od stworzenia nowego 
obiektu typu Bundle, który przechowuje argumenty w formie par 
<klucz,wartość>.  Obiekt jest wówczas wiązany z fragmentem poprzez 
metodę .setArguments(…). Ostatecznie nowa instancja fragmentu jest 
zwracana.

3. Metoda onCreate weryfikuje, że główna aktywność implementuje 
interfejs definiujący metody określający sposób komunikacji 
aktywności z fragmentem.

4. Fragmenty wykonują większość pracy w metodzie onCreateView. W 
tym przykładzie tworzone są instancje obiektów na podstawie 
układu layout_blue.xml oraz definiowane są reakcje na zdarzenia.

5. Prosty ArrayAdapter wykorzystywany jest by wypełnić ListView.
6. Gdy użytkownik kliknie pozycję na liście jest ona wysyłana do metody

onMsgFromFragToMain aktywności głównej.

Przykład 1 - FragmentBlue 3  z 3
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public class FragmentRed extends Fragment implements FragmentCallbacks {
MainActivity main;  
TextView txtRed;  
Button btnRedClock;

public static FragmentRed newInstance(String strArg1) {
FragmentRed fragment = new FragmentRed();  
Bundle bundle = new Bundle();  
bundle.putString("arg1", strArg1);  
fragment.setArguments(bundle);
return fragment;

}// newInstance

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

super.onCreate(savedInstanceState);
// Activities containing this fragment must implement interface: MainCallbacks  
if (!(getActivity() instanceof MainCallbacks)) {

throw new IllegalStateException( " Activity must implement MainCallbacks");
}
main = (MainActivity) getActivity(); // use this reference to invoke main
callbacks

}

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,

Bundle savedInstanceState) {
// inflate res/layout_red.xml which includes a textview and a button
LinearLayout view_layout_red = (LinearLayout) inflater.inflate(

R.layout.layout_red, null);
// plumbing - get a reference to widgets in the inflated layout
txtRed = (TextView) view_layout_red.findViewById(R.id.textView1Red);

Przykład 1 – FragmentRed 1  z 3
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MainActivity

// show string argument supplied by constructor (if any!)  
try {

Bundle arguments = getArguments();
String redMessage = arguments.getString("arg1", "");  
txtRed.setText(redMessage);

} catch (Exception e) {
Log.e("RED BUNDLE ERROR - ", "" + e.getMessage());

}
// clicking the button changes the time displayed and sends a copy to
btnRedClock = (Button) view_layout_red.findViewById(R.id.button1Red);
btnRedClock.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override
public void onClick(View v) {

String redMessage = "Red clock:\n" + new Date().toString();
txtRed.setText(redMessage);  
main.onMsgFromFragToMain("RED-FRAG", redMessage);

}
});
return view_layout_red;

}

@Override
public void onMsgFromMainToFragment(String strValue) {

// receiving a message from MainActivity (it may happen at any point in time)
txtRed.setText("THIS MESSAGE COMES FROM MAIN:" + strValue);

}

}// FragmentRed

Przykład 1 – FragmentRed 2  z 3
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Komentarze

1. Prezentowany proces jest bardzo podobny do założeń poczynionych dla 
klasy FragmentBlue.

2. Jak poprzednio, metoda newInstance jest wywoływana by stworzyć 
instancję fragmentu.

3. Klasa FragmentRed wykorzystuje metodę onCreate by zweryfikować, 
że główna aktywność implementuje metody potrzebne do wysyłania 
do niego komunikatów.

4. Obiekt typu FragmentRed otrzymuje komunikaty z głównej aktywności w 
sposób asynchroniczny dzięki nasłuchiwaczu onMsgFromMainToFragment.

5. Po otrzymaniu wiadomości przekazanej przez obiekt FragmentBlue, 
możliwa jest prezentacja szczegółowych informacji związanych z 
wyborem dokonanym przez użytkownika.

Przykład 1 – FragmentRed 3  z 3
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// method(s) to pass messages from fragments to MainActivity

public interface MainCallbacks {

public void onMsgFromFragToMain (String sender, String strValue);

}

Przykład 1 – Wywołania zwrotne

// method(s) to pass messages from MainActivity to Fragments

public interface FragmentCallbacks {

public void onMsgFromMainToFragment(String strValue);

}

Przedstawione interfejsy implementują formalny wymóg do stworzenia komunikacji 
wewnątrz procesów między fragmentami i aktywnością bazową. 
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Przykład jest analogiczny do poprzedniego. W skład
jego struktury wchodzą 3 klasy:
• MainActivity (bazowa),
• FragmentRed (master),
• FragmentBlue (detail)

Główna różnica między przykładem pierwszym i 
drugim polega na sposobie tworzenia interfejsu 
użytkownika – tym razem fragmenty powiązane są 
w sposób statyczny.

Na następnych stronach przedstawiono nowy układ
activity_main.xml  oraz klasę głównej aktywności
MainActivity. Pozostałe moduły pozostają bez 
zmian.

Przykład 2 – Statyczne wiązanie
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• Statyczne wiązanie jest prostsze i wymaga mniej programowania niż w przypadku 
dynamicznego wiązania.

• To podejście rekomendowane jest dla aplikacji, w ramach których fragmenty 
nie ulegają zmianie.

• Statycznie dołączone fragmenty nie mogą zostać usunięte (jednakże inne 
fragmenty mogą zostać dodane do interfejsu).

• Układ XML aktywności wykorzystuje znacznik <fragment> by zaznaczyć pozycję 
oraz wielkość obszaru w ramach którego fragment może zostać osadzony.

• Fragmenty mogą być identyfikowane poprzez nadanie im unikalnej nazwy 
korzystając z przedstawionych atrybutów: (jeżeli żadna nazwa nie zostanie 
fragmentowi nadana, rolę identyfikatora pełni ID kontenera w ramach którego 
fragment jest osadzony)
1. android:name="AppPackageName.FragmentClassName"
2. android:id="@id+/uniqueName"
3. android:tag="tag"

Przykład 2 – Statyczne wiązanie

37



Przykład 2 – Statyczne wiązanie

<fragment

android:id="@+id/main_holder_blue"

android:name="csu.matos.fragments.FragmentBlue
"android:layout_width="0dp"  

android:layout_height="match_parent"  

android:layout_weight="1" />

<fragment

android:id="@+id/main_holder_red"

android:name="csu.matos.fragments.FragmentRed"

android:layout_width="0dp"  

android:layout_height="match_parent"  

android:layout_weight="2" />

</LinearLayout>

Układ XML: activity_main.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:orientation="horizontal" >

38
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Przykład 2 – Klasa MainActivity 1  z 3

public class MainActivity extends Activity implements MainCallbacks {  

FragmentRed redFragment;

FragmentBlue blueFragment ;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

super.onCreate(savedInstanceState);  

setContentView(R.layout.activity_main);

// NOTHING to do, fragments will be automatically created and added to the GUI

}

@Override

public void onAttachFragment(Fragment fragment) {

super.onAttachFragment(fragment);

// get a reference to each fragment attached to the GUI  

if (fragment.getClass() == FragmentRed.class ){

redFragment = (FragmentRed) fragment;

}

if (fragment.getClass() == FragmentBlue.class ){  

blueFragment = (FragmentBlue) fragment;

}

}
39



Przykład 2 – Klasa MainActivity 2  z 3

@Override

public void onMsgFromFragToMain(String sender, String strValue) {  

Toast.makeText(getApplication(), " MAIN GOT MSG >> " + sender

+ "\n" + strValue, Toast.LENGTH_LONG).show();

if (sender.equals("RED-FRAG")){

//TODO: do here something smart on behalf of BLUE fragment

}

if (sender.equals("BLUE-FRAG")) {

redFragment.onMsgFromActivity("\nSender: " + sender + "\nMsg: " + strValue);

}

}//onMsgFromFragToMain

}
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Komentarze

1. W tym przykładzie metoda onCreate nie jest wykorzystywana. 
Ponadto metoda onCreateView nie jest nawet wywoływana. Klauzula
android:name="csu.matos.fragments.FragmentXYZ"

definiuje jaki fragment ma zostać dodany do aktywności.

2. Gdy fragment jest dołączany do ekranu, metoda onAttachFragment
jest wywoływana. Pozwala to na zapamiętanie referencji do 
czerwonego i niebieskiego fragmentu.

3. Wiadomości wysłane przez blueFragment do głównej aktywności są 
wyłapywane w nasłuchiwaczu onMsgFromFragToMain. Jak w 
poprzednim przykładzie, wiadomości od blueFragment są 
przekazywane do redFragment.

Przykład 2 – Klasa MainActivity 3  z 3
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• Jest to niewielka modyfikacja Przykładu 1. Główna aktywność reprezentuje ekran 
pokazujący trzy niezależne fragmenty.

• Wszystkie fragmenty są widoczne i aktywne, zapewniając wiele możliwości 
interakcji z użytkownikiem. Dwie instancje prezentują listę elementów, natomiast 
dolny widok zawiera pole tekstowe i przycisk.

Przykład 3 – Wiele niezależnych fragmentów
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android:id="@+id/linearLayoutMain"  

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="match_parent"  

android:orientation="vertical"  

android:padding="6dp" >

<TextView

android:id="@+id/txtMsgMain"

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:background="#77ffff00"  

android:textSize="25sp" />

<LinearLayout

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:orientation="horizontal" >

<LinearLayout

android:id="@+id/home1
"android:layout_width="wrap_content"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:layout_weight="1"  

android:background="#77ff0000"  

android:orientation="vertical" />

UKŁAD XML: activity_main.xml

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

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

Przykład 3 – Wiele niezależnych fragmentów 1 z 2

Tylko główna aktywność 
jest prezentowana, 
ponieważ reszta kodu jest 
niemalże tożsama z 
przykładem 1.
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android:id="@+id/home2
"android:layout_width="wrap_content"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:layout_weight="1"  

android:background="#770000ff"  

android:orientation="vertical" />

</LinearLayout>

<View

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="20dp"  

android:background="#ff000000" />

<LinearLayout

android:id="@+id/home3
"android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:orientation="vertical" />

</LinearLayout>

XML LAYOUT: activity_main.xml

<View

android:layout_width="20dp"  

android:layout_height="match_parent"  

android:background="#ff000000" />

<LinearLayout

Przykład 3 – Wiele niezależnych fragmentów 2 z 2
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Przykład 3 Klasa MainActivity - fragment

public class MainActivity extends Activity implements MainCallbacks {

FragmentTransaction ft;  
FragmentRed redFragment;  
FragmentBlue blueFragment;
FragmentBlue blueFragment2
;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

super.onCreate(savedInstanceState);  
setContentView(R.layout.activity_main);

// create a new BLUE fragment - show it
ft = getFragmentManager().beginTransaction();  
blueFragment = FragmentBlue.newInstance("blue");  
ft.replace(R.id.home1, blueFragment);  ft.commit();

// create a new BLUE fragment - show it
ft = getFragmentManager().beginTransaction();  
blueFragment2 = FragmentBlue.newInstance("red");  
ft.replace(R.id.home2, blueFragment2);  ft.commit();

// create a new RED fragment - show it
ft = getFragmentManager().beginTransaction();  
redFragment = FragmentRed.newInstance("green");  
ft.replace(R.id.home3, redFragment);  ft.commit();

}
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}//onSavedInstanceState

Dobrą praktyką jest redefinicja metody onSaveInstanceState by przed opuszczeniem 
fragmentu zapisać jego stan w zarządzalnej systemowo kolekcji outState.

Później można sprawdzić czy został zapisany poprzedni stan komponentu oraz odtworzyć 
go w jednej z metod: onCreate , onCreateView , onViewCreated, lub
onViewStateRestored. Jest to tzw. goracy-start.

W przypadku tzw. zimnego-startu referencja tej kolekcji ustawiona jest na null. W 
przeciwieństwie do aktywności, fragmenty nie mają metody onRestoreInstanceState.

Przykład 4 – Zachowywanie stanu fragmentów

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

...
stateData = getArguments().getString("arg1", "cold-start");

if (savedInstanceState != null){
stateData = savedInstanceState.getString("arg1","warm-default");

}
}//onCreate

...
@Override
public void onSaveInstanceState(Bundle outState) {

...
outState.putString("arg1", stateData);
super.onSaveInstanceState(outState);
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Istnieje wiele operacji, które wpływają na widoczność i przypisanie 
fragmentów do danej aktywności. Te operacje muszą być wykonane w 
ramach transakcji (patrz obiekt FragmentTransaction).

add() Dodaje fragment do aktywności. Jeżeli aktywność jest 
restartowana, uprzednio dodane fragmenty [poprzez metodę
add()] mogą zostać ponownie wykorzystane (nie ma potrzeby 
ponownego tworzenia obiektu reprezentującego fragment).

remove() Usuwa fragment z aktywności. Fragment jest niszczony
(chyba, że został dodany do tzw. BackStack).

replace() Fragment jest niszczony i zostaje zastąpiony przez inną 
instancję fragmentu.

show() / hide() Pokazuje uprzednio ukryty fragment (nie usunięty).

attach() / detach() Dołącza uprzednio odłączony z aktywności fragment. Odłączone 
fragmenty nie są widoczne, ale nie zostają również od razu 
zniszczone.

Operacje na fragmentach
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Przemyśl poniższy fragment kodu, który powoduje ukrycie i pokazanie 
fragmentów. Jaka jest między nimi różnica?

Operacje na fragmentach

FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction();

redFragment = FragmentRed.newInstance(intValue);  

ft.add(R.id.main_holder, redFragment, "RED-TAG");

ft.hide(redFragment);  

ft.show(redFragment);

ft.detach(redFragment);  

ft.attach(redFragment);

ft.commit();
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System Android wprowadził specjalny stos by pomóc fragmentom w 
zapamiętaniu poprzedniego stanu, gdy użytkownik nawiguje po ekranach 
aplikacji.

Stos ten nazywa się BackStack i umożliwia wykonanie operacji push/pop 
podczas transakcji (FragmentTransactions). Jest to analogiczne zachowanie 
do stosu aktywności.

Należy pamiętać, że wszystkie urządzenia mobilne z Androidem posiadają 
przycisk Wstecz. Jego użycie powoduje cofnięcie do poprzedniego ekranu 
(aktywności).

Po co używać BackStack?
Umożliwia on ponowne wykorzystanie fragmentu (zamiast jego ponowne 
stworzenie od zera) a jego stan jest przywracany w sposób transparentny
(bez potrzeby stosowania obiektów typu Bundle). Upraszcza to tworzenie 
aplikacji z wykorzystaniem fragmentów.

Odtwarzanie stanu wykorzystując BackStack
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A typical sequence to create a fragment and add it to the stack follows:

Odtwarzanie stanu wykorzystując BackStack

Typowa sekwencja by stworzyć fragment i dodać do BackStack wygląda tak:

FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction();  

Fragment redFragment = FragmentRed.newInstance(intParameterValue);  

ft.replace(R.id.main_holder, redFragment, "RED-FRAG");

ft.addToBackStack("RED_UI");

ft.commit();

W tym przykładzie, podczas transakcji (ft) dodawany jest obiekt
redFragment do głównej aktywności. Fragment wykorzystuje opcjonalny 
alias “RED-FRAG” do łatwiejszej identyfikacji.

Zanim transakcja zostanie wykonana, instrukcja
ft.addToBackStack("RED_UI");

dodaje referencje transakcji do stosu BackStack pod aliasem “RED_UI”. 
Później możliwe jest przeszukanie BackStack pod kątem wartości aliasu. Gdy 
zostanie on znaleziony i wykonana zostanie operacja pop, aplikacja wraca do 
stanu po transakcji.
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Odtwarzanie stanu wykorzystując BackStack

Nawigacja
Wydobywanie danych z BackStack odbywa się na wiele sposobów:
• Poprzez wciśnięcie przycisku Wstecz by cofnąć się do poprzednio 

prezentowanego interfejsu użytkownika.
• Poprzez wywołanie metody .popBackStackImmediate(…) by przywrócić 

określony stan aplikacji.

// Remove current fragment’s UI and show its previous screen
try {

FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction();

android.app.FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();

int bsCount = fragmentManager.getBackStackEntryCount();
String tag = fragmentManager.getBackStackEntryAt(bsCount-1).getName();  
int id = fragmentManager.getBackStackEntryAt(bsCount-1).getId();  
Log.e("PREVIOUS Fragment: ", "" + tag + " " + id);

fragmentManager.popBackStackImmediate(id, 1); //supply: id or tag

ft.commit();

} catch (Exception e) {
Log.e("REMOVE>>> ", e.getMessage() );

1

2

3

}
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Nawigacja
W poprzednim przykładzie symulowane jest zachowanie kliknięcia przycisku 
wstecz – powrót do poprzedniego stanu aplikacji:

1. Rozmiar stosu BackStack jest wyznaczany (getBackStackEntryCount)

2. Pobierany jest pierwszy element stosu. Pobierany jest jego alias (tag) 
oraz unikalny identyfikator numeryczny:  
fragmentManager.getBackStackEntryAt(bsCount-1).getId().

3. Metoda .popBackStack(id, 1) elementy ze stosu BackStack
począwszy od pierwszego, dopóki znajdzie wpis z pasującym id. Widok 
aplikacji jest aktualizowany, pokazując stan zgodny z transakcją zapisaną 
na stosie BackStack.

Odtwarzanie stanu wykorzystując BackStack
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Odtwarzanie stanu wykorzystując BackStack

try {
FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction();

android.app.FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();

fragmentManager.popBackStackImmediate(null,
FragmentManager.POP_BACK_STACK_INCLUSIVE);

ft.commit();

} catch (Exception e) {
Log.e("CLEAR-STACK>>> ", e.getMessage() );
}

Nawigacja

Poniższy kod czyści BackStack. Wszystkie wpisy dodane poprzez wywołanie 
metody ft.addToBackStack(…) są usuwane. Widok aplikacji jest 
aktualizowany, poprzez usunięcie wszystkich fragmentów, których referencja 
znajduje się w stosie BackStack.
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Przykład 5 – Wykorzystanie BackStack 1 of x

1. Nowy fragment redFragment jest 
tworzony oraz dodawany do aktywności 
poprzez metodę add(). Informacje o tej 
transakcji trafiają do BackStack.

2. Tak jak poprzednia opcja, ale fragment 
dodawany jest do aktywności z 
użyciem metody replace() (stary widok 
jest niszczony). Transakcja jest 
dodawana do BackStack.

1

2

3. Wydobycie elementu z BackStack
skutkuje zmianą widoku aplikacji i 
przywróceniem poprzedniego stanu 
fragmentu. Wielkość BackStack jest 
zmniejszana o jeden.

4. Przycisk “Remove” aktywuje wyszukiwanie korzystając z metody findFragmentByTag. 
Wyszukiwanie to uwzględnia w pierwszej kolejności te fragmenty, które są aktualnie dodane 
do aktywności; jeżeli nie ma takich fragmentów, cały stos jest przeszukiwany. 
Użytkownikowi prezentowany jest poprzedni stan aplikacji.

3

4
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Przykład 5 – Wykorzystanie BackStack 1 of x

1. Tworzony jest czerwony fragment, a informacja 
o tej transakcji zapisywana jest w BackStack.

2. Poprzez kliknięcie na przycisk Wstecz aplikacja 
cofa się do poprzedniego stanu.
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<?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:baselineAligned="false"

android:orientation="vertical

"  android:padding="10dp" >

<TextView

android:id="@+id/textView1Main"  

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:background="#77ffff00"  

android:text="Main Layout ..."

android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

<LinearLayout

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:baselineAligned="false"  

android:orientation="horizontal" >

<Button

android:id="@+id/button1MainShowRed"  

android:layout_width="150dp"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:layout_weight="1"

Przykład 5. Układ: activity_main.xml 1  z 3

android:text="ADD new RedFragment" /> 56
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<Button

android:id="@+id/button2MainPop"  

android:layout_width="150dp"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:layout_weight="1"  

android:text="POP Trans BackStack" />

</LinearLayout>

<LinearLayout

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:baselineAligned="false"  

android:orientation="horizontal" >

<Button

android:id="@+id/button4MainReplace"

android:layout_width="150dp"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:layout_weight="1"  

android:text="REPLACE new RedFragment" />

<Button

android:id="@+id/button3MainRemove"  

android:layout_width="150dp"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:layout_weight="1"  

android:text="REMOVE RedFragment" />

Przykład 5. Układ: activity_main.xml 2  z 3
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package csu.matos.fragments;
// method(s) to pass messages from fragments to MainActivity

public interface MainCallbacks {
public void onMsgFromFragToMain ( String sender, String
strValue);

}

<FrameLayout

android:id="@+id/main_holder"  

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:layout_weight="2"  

android:orientation="vertical" />

</LinearLayout>

Przykład 5. Układ: activity_main.xml 3  z 3

Wywołania zwrotne
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

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

android:id="@+id/layout_red"

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="match_parent"  

android:orientation="vertical" >

<TextView

android:id="@+id/textView1Red"  

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="175dp"  

android:layout_margin="20dp"  

android:background="#ffff0000"  

android:gravity="center"  

android:text="Red Layout..."  

android:textColor="@android:color/white"  

android:textSize="35sp"  

android:textStyle="bold" />

<Button

android:id="@+id/button1Red"  

android:layout_width="match_parent"  

android:layout_height="wrap_content"  

android:layout_marginLeft="20dp"  

android:layout_marginRight="20dp"  

android:text="Change Red Label" />

</LinearLayout>

Przykład 5. Układ: layout_red.xml
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public class MainActivity extends Activity implements MainCallbacks, OnClickListener {

FragmentTransaction ft;  

FragmentRed redFragment;  

TextView txtMsg;

Button btnAddRedFragment;  

Button btnReplaceRedFragment;  

Button btnPop;

Button btnRemove;

int serialCounter = 0; //used to enumerate fragments

String redMessage;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

super.onCreate(savedInstanceState);  

setContentView(R.layout.activity_main);

txtMsg = (TextView) findViewById(R.id.textView1Main);  

btnAddRedFragment = (Button) findViewById(R.id.button1MainShowRed);

btnReplaceRedFragment = (Button) findViewById(R.id.button4MainReplace);

btnPop = (Button) findViewById(R.id.button2MainPop);  

btnRemove = (Button) findViewById(R.id.button3MainRemove);  

btnAddRedFragment.setOnClickListener(this);  

btnReplaceRedFragment.setOnClickListener(this);  

btnPop.setOnClickListener(this);  

btnRemove.setOnClickListener(this);

}

Przykład 5. Klasa MainActivity 1  z 4

60



// CallBack (receiving messages coming from Fragments)

@Override

public void onMsgFromFragToMain(String sender, String strValue) {

// show message arriving to MainActivity

txtMsg.setText( sender + "=>" + strValue );

}

// ----------------------------------------------------------------------------------

public void onClick(View v) {

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

addRedFragment(++serialCounter);

}

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

replaceRedFragment(++serialCounter);

}

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

FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();

int counter = fragmentManager.getBackStackEntryCount();

txtMsg.setText("BACKSTACK old size=" + counter);

if(counter>0) {

// VERSION 1 [ popBackStack could be used as opposite of addBackStack() ]

// pop takes a Transaction from the BackStack and a view is also deleted

fragmentManager.popBackStackImmediate();

txtMsg.append("\nBACKSTACK new size=" + fragmentManager.getBackStackEntryCount() );

}

}//Pop

Przykład 5. Klasa MainActivity 2  z 4
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if(v.getId() == btnRemove.getId() ){

FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();

int counter = fragmentManager.getBackStackEntryCount();

txtMsg.setText("BACKSTACK old size=" + counter);

// VERSION 2 -------------------------------------------------------

// Removes an existing fragment from the fragmentTransaction.

// If it was added to a container, its view is also removed from that

// container. The BackStack may remain the same!

Fragment f1 = fragmentManager.findFragmentByTag("RED-TAG");  

fragmentManager.beginTransaction().remove(f1).commit();

txtMsg.append("\nBACKSTACK new size=" + fragmentManager.getBackStackEntryCount() );

// VERSION 3 -------------------------------------------------------

// Fragment f1 = fragmentManager.findFragmentById(R.id.main_holder);

// fragmentManager.beginTransaction().remove(f1).commit();

// txtMsg.append("\nBACKSTACK new size=" + fragmentManager.getBackStackEntryCount()
);

}//Remove

}//onClick

@Override

public void onBackPressed() {

super.onBackPressed();

int counter = getFragmentManager().getBackStackEntryCount();  

txtMsg.setText("BACKSTACK size=" + counter);

Przykład 5. Klasa MainActivity 3  z 4
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public void addRedFragment(int intValue) {

// create a new RED fragment, add fragment to the transaction  

FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction();  

redFragment = FragmentRed.newInstance(intValue);  

ft.add(R.id.main_holder, redFragment, "RED-TAG");  

ft.addToBackStack("MYSTACK1");

ft.commit();

// complete any pending insertions in the BackStack, then report its size

getFragmentManager().executePendingTransactions();

txtMsg.setText("BACKSTACK size =" + getFragmentManager().getBackStackEntryCount() );

}

public void replaceRedFragment(int intValue) {

// create a new RED fragment, replace fragments in the transaction

FragmentTransaction ft = getFragmentManager().beginTransaction();  

redFragment = FragmentRed.newInstance(intValue);  

ft.replace(R.id.main_holder, redFragment, "RED-TAG");  

ft.addToBackStack("MYSTACK1");

ft.commit();

// complete any pending insertions in the BackStack, then report its size

getFragmentManager().executePendingTransactions();

txtMsg.setText("BACKSTACK size =" + getFragmentManager().getBackStackEntryCount() );

}

}
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public class FragmentRed extends Fragment {  

MainActivity main;

TextView txtRed;  

Button btnRedClock;  

int fragmentId;

String selectedRedText = "";

public static FragmentRed newInstance(int fragmentId) {  

FragmentRed fragment = new FragmentRed();

Bundle bundle = new Bundle();  

bundle.putInt("fragmentId", fragmentId);  

fragment.setArguments(bundle);

return fragment;

}// newInstance

@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

MainCallbacks// Activities containing this fragment must implement  

if (!(getActivity() instanceof MainCallbacks)) {

throw new IllegalStateException(

">>> Activity must implement MainCallbacks");

}

main = (MainActivity) getActivity();

fragmentId = getArguments().getInt("fragmentId", -1);

}

Przykład 5. Fragment FragmentRed 1  z 2
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@Override

public View onCreateView( LayoutInflater inflater, ViewGroup container,

Bundle savedInstanceState) {

LinearLayout view_layout_red = (LinearLayout) inflater.inflate(

R.layout.layout_red, null);

txtRed = (TextView) view_layout_red.findViewById(R.id.textView1Red);  

txtRed.setText( "Fragment " + fragmentId );

btnRedClock = (Button) view_layout_red.findViewById(R.id.button1Red);  

btnRedClock.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override

public void onClick(View v) {

selectedRedText = "\nRed Clock:\n" + new Date().toString();  

txtRed.append(selectedRedText);

// main.onMsgFromFragToMain("RED-FRAG", selectedRedText );

}

});

return view_layout_red;

}

}// FragmentRed

Przykład 5. Fragment FragmentRed 2 z 2
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Pytania ?

66


