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1. PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANA 
 
Lai izveidotu Android programmas, mēs izmantosim Eclipse IDE platformu. Šīs programmatūras nepieciešams 
uzstādīt, pirms uzsākt jebkādu izstrādi: 
– Java 8 
– Eclipse 
– Android SDK base  
– Eclipse ADT Plugin 
– Updated SDK components (atjauninātas SDK sastāvdaļas) 
– AVD (Android Virtual Device) (Android virtuālās ierīces) 
 
Pirmais, ko nepieciešams izdarīt ir lejupielādēt JAVA JDK kā parādīts attēlā zemāk. 
Dodies uz http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html un noklikšķini uz “Download JDK” 
(lejupielādēt JDK). 
 

 
 

Nākamajā lapā jāpieņem licences vienošanās (Accept the license agreement) un izvēlies paketi, pamatojoties uz 
Jūsu operētājsistēmu (OS), lai sāktu lejupielādi. 
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Seko instrukcijām, lai pabeigtu Java paketes lejupielādi. Kad instalēšana ir pabeigta, mēs esam gatavi lejupielādēt 
Android SDK.  
Android SDK var atrast http://developer.android.com/sdk/index.html.  
Šajā lapā Jūs redzēsiet daudz dažādas izvēles. Šajā kursā mēs izmantosim Eclipse IDE ar Windows PC. Attiecīgi 
izvēle ir Windows uzstādījumi, kā parādīts attēlā. 
  

 
 
Pēc tam, kad SDK ir uzinstalējies, uzstādītājs jautās, vai atjaunināt SDK vai nē. Šo soli mēs veiksim no Eclipse 
IDE, tāpēc šajā solī mēs izvēlamies “neatjaunināt”. 
 
Nākamais solis ir lejupielādēt Eclipse IDE šajā adresē - http://www.eclipse.org/downloads. 
Pēc tam lejupielādēt Eclipse IDE Java EE izstrādātājus un saglabāt zip failu uz darbvirsmas. 
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Pēc tam, kad lejupielāde ir pabeigta, nokopē Eclipse mapi uz darbvirsmas. Atvērt mapi un palaist Eclipse. 
 

 
 
Katru reizi, kad palaidīs Eclipse, tā liks Jums izvēlēties darba vietu. Mēs izmantosim noklusējuma darbvietu (default 
workspace). 
 

 
 
Pēc tam, kad tiek palaista Eclipse, dodies uz Help un noklikšķini Install New Software (instalēt jaunu 
programmatūru). 

 
 
Jaunajā logā: 

1. Noklikšķināt “Add” (pievienot) 

2. Ierakstīt nosaukumu Name lodziņā 

3. Ierakstīt saiti https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ (saite uz pakotņu arhīvu) 

4. Noklikšķināt uz “Ok” 

http://www.generation0101.eu/
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Jaunajā logā atzīmēt izvēles rūtiņu un noklikšķināt uz “Next” (tālāk), kā parādīts nākamajā attēlā. 
 

 
 
Nākamais logs attēlots zemāk, noklikšķināt uz “Next”. 
 

 
 
Nākamajā logā apstiprināt licences vienošanās noteikumus un noklikšķināt “Finish” (pabeigt) 
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Pēc tam, kad instalācija ir veikta npieciešams restartēt Eclipse. Pēc Eclipse restartēšanas, tā jautās par SDK 
platformas rīkiem, kuri jau tika uzinstalēti. Uzklikšķināt uz “Open SDK Manager” (atvērt SDK pārvaldnieku).  
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 2. IZVEIDOT JAUNU ANDROID PROGRAMMU, IZMANTOJOT ECLIPSE  
 
Šajā kursā tiks izmantots Eclipse ADT (Android izstrādātāju rīki), lai izstrādātu Android lietojumprogrammas 
(aplikācijas). Informācija par to, kā uzstādīt (uzinstalēt) Eclipse ADT ar Android SDK tika parādīt pirmajā nodaļā – 
Programmatūras uzinstalēšana. 
Lai izstrādātu Android aplikāciju, vispirms jāpalaiž Eclipse un izpildiet 1.attēlā norādīto. 
Katrai aplikācijai tiek dots nosaukums (šajā piemērā aplikācijas nosaukums ir button_example). Ir iespējams arī 
izvēlēties nepieciešamo SDK, Target SDK un Compile with (kompilēt ar), tas tiek aizpildīts, vadoties pēc instalētās 
SDK sistēmas. Šajā kursā aplikācija tiks kompilēta ar API 20: Android 4.4. 
 
Piezīme: Nepieciešams pārliecināties, ka izvēlaties “None” Theme laukā. Tāpat arī pārliecināties, ka “Create 
activity” sadaļa ir neaktīva (nav atzīmēta, nerada aktivitāti/darbību šajā laikā). 
 

 

 
1.attēls Android aplikācijas projekta izveide  
 
Aplikācijas nosaukums, kurš tika dots sākumā, ir attēlots kā mape Eclipse pakā (package). Dubultklikšķis uz 
button_example, parāda tajā ietvertās mapes un failus, kā parādīts 2.attēlā. 
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2.attēls Eclips’ē izveidota Android aplikācija 
 
Divreiz uzklikšķinot uz AndroidManifest.xml Jūs redzēsiet šī xml faila saturu. 
 
Package (paka) nosaukums ir definēts kā AndroidManifest.xml, pamatojoties uz programmas nosaukumu, kas dots 
aplikācijas izstrādes laikā. Manifesta failā ai arī SDK informācija un pieteikuma ikona (ic_launcher), kas tiks 
parādīts, tad, kad aplikācija tiks lejupielādēta Android ierīcē. Šis viss tiek definēts aplikācijas izstrādes laikā. 
Pārbaudiet 1.attēlā norādītos soļus, lai redzētu, kā tie tiek parādīti manifest failā. 
Katra Android aplikācija satur vismaz vienu main acitivity, kas tiek izpildīta, kad aplikācija tiek palaista un 
papildus, ja nepieciešams. 
 
Kā, piemēram, atverot telefona kontaktu sarakstu, vispirms tiek parādīts saraksts ar vārdiem. Tā ir main activitty 
kontaktu sarakstu aplikācijā. Kad telefonā pieskaramies, jeb izvēlamies kādu kontaktu, tiek parādīta informācija par 
šo personu. Tā jau ir cita activity (aktivitāte). Kad pieskaraties telefona numuram, šis kontakts tiek izsaukts, jeb tiek 
zvanīts šim numuram. Tā jau ir cita activity (aktivitāte). Katra aktivitāte ir lietotāja saskarne (interface), kas saistīta 
ar to. Lietotāja interface (saskarne) ir tas, ko lietotājs redz uz ekrāna, kad tiek uzsākta kāda activity (aktivitāte). 
 
Aplikācijas aktivitātes ir novietotas zem src mapes, ievērojot, ka lietotāja interfece (saskarne) šaij aktivitātei, ir 
novietota zem res mapes. Visas aktivitātes ir rakstītas JAVA’ā, tāpēc fails ir rakstīts xml. 
Lai uzrakstītu aktivitāti (activitty), vispirms jāizveido package ar pacckage nosaukumu manifesta failā, kā parādīts 
3.attēlā. 
 
 

 
3.attēls Package izveide 
 
Tad, kad package ir zem scr mapes, aktivitātes fails tiek izveidots tā, kā parādīts 4.attēlā. 

Aplikācijas 

nosaukums 

 

Package 

nosaukums 

 Aplikācijas ikonas faila nosaukums 

 

1.Labais 

klikšķis uz 

scr mapes 

 

2.Ne

w 

 

3. Klikšķis uz 

Package 

 
4. Ieraksti Package 

nosaukumu manifesta 

failā 

 
5.Finish 
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4.attēls Aktivitātes (activitty) izveide 
 
Pēc tam, kad ir noklikšķināts uz class, atveras jauns logs, kā parādīts 5.attēlā, ir jādod aktivitātei nosaukums (šajā 
piemērā tas ir Activity1) un noklikšķini uz Finish. 
Būs redzams java faila saturs Eclipse logā. Jāņem vērā, ka activity faili ir Java faili. 
 

  
5.attēls Activity izveide un definēšana 
 
Nākamais solis ir izveidot layout failu, kas ir lietotāja saskarne (interface) aktivitātes izveidošanai. Soļi kā izveidot 
layout failu parādīts 6.attēlā. Ņem vērā, ka layout fails ar XML fails. Layout faila nosaukumu vari izvēlēties jebkādu. 
Laba prakse ir lauyout nosaukā iekļaut arī aktivitātes nosaukumu, lai atcerētos, kurai aktivitātei tas ir piesaistīts. 
Šajā piemērā nosaukums layout failam ir activity1_layout. 
 
Jāņem vērā, ka aktivitātes (activitty) nosaukums sākās ar lielo burtu, bet layout fails sākas ar mazo burtu. 
  

1.Labais 
klikšķis uz 
package 
 

2.New 
 

3. Class 
 

4. Ieraksti activity 
nosaukumu 
 

5.Finish 
 

6. Jauna activity ir izveidots 
 

Package 
nosaukums 
 

Activity 
nosaukums 
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6.attēls Layout faila izveide 
 
Tagad, kad ii izveidots activity fails un tā layout fails, ir dažas lietas, kuras nepieciešams izdarīt. Vispirms mēs 
izmanīsim activity failu. Pēc pirmās koda rindas, kur package tiek norādīts, pirms class definēšanas, ir jāpievieno 
Android (un citu) bibliotēku aktivitātei. Tā ir norādīta ar atslēgvārdu “import” Pievienot nepieciešamas divas 
bibliotēkas, kā norādīts 7.attēlā. Bibliotēku skaits atkarīgs no funkcijas un darbības veida activity failā. 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
 
Mums nav jāraksta import paziņojums ar roku. Kad nedefinētā class tiek izmantota kodā, Eclipse šo rindu iezīmē 
kā kļūdu (error). Uzklikšķiniet uz gaismas spuldzīti kreisajā pusē un izvēlieties, lai Eclipse ievieto import 
paziņojumus par jums (insert the import statements for you). 
 

 
7.attēls Class faila saturs 
 
public class MainActivity extends Activity  
{ 
  /** Called when the activity is first created. */ 
  @Override 
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState)  
  { 
       super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.activity1_layout); 
  } 
} 

 
Uzsākot activity darbību Javā, tiek paplašināta oriģinālā Activity class (klase). Public class prefiksu lieto, lai 

norādītu, ka šī ir klase un to, ka to var palaist ar klasēm no citām pakām (packages) un ar Android OS. 

Mums arī nepieciešams norādīt layout faila nosaukumu, tas tiek izdarīts, pievienojot norādījumus: 

  setContentView(R.layout.activity1_layout); 

Šajā punktā tiek norādīts, ka tas ir activity fails un tas izmanto activity1_layout.xml, kā lietotāja interface. 

Tagad nepieciešams veikt izmaiņas AndroidManifest failā. 

1.Labais 
klikšķis uz layer 
mapes 
 

2.New 
 

3.Android 
XML file 
 

4. Ieraksti 
layout 
nosaukumu 
 

5. Finish 
 

Activity1.java izmanto 
activity1_layout.xml 
layout failu 
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AndroidManifest.xml fails satur informāciju par package un ietver aplikācijas sastāvdaļas, kā aktivitātes (activity) 
servisus (services), apraides uztvērējus (broadcast receivers), utt. Tas ir arī atbildīgs arī par piekļuvi aplikācijai, 
nodrošinot atļaujas. Piemēram, Jūsu aplikācija nevar piekļūt internetam, ja vien nav dota atļauja netiek dota 
manifest failā.  

Android aplikācijas manifest fails tiek veidots no galvenā/saknes manifesta parauga ar package īpašībām, kuras 
pievienotas projekta pakā (package). 

<manifest> 

manifest ir galvenais/saknes elements no AndroidManifest.xml file. Tas satur package atribūtu, kas apraksta 
package nosaukumu activitu class’ē. Manifest var saturēt tikai vienu aplikācijas mezglu. Tas izmanto 
atribūtus, lai norādītu metadatus androida aplikācijai (nosaukums, ikonas, tēmas). Beztam, tas darbojas kā 
konteiners, kas ietver Activity, Service, Content Provider un Broadcast Receiver, lai norādītu aplikācijas 
sastāvdaļas. 

<application> 

application ir apakšelements manifestam. Tas ietver nosaukuma daļas paziņojumu. Šis elements satur 
vairākas apakšgrupas, kas paziņo aplikācijas sastāvdaļas, kā activity Biežāk izmantotie atribūti ir – icon, 
label, theme. 

android:icon norāda ikonas visām Android aplikācijas komponentēm 
android:label darbojas kā noklusējuma label (teksts) visām aplikācijas komponentēm 
android:theme norāda tēmas visām Android aplikācijas komponentēm 

<activity> 

Lai ikvienu activity parādītu Android aplikācijā, ir nepieciešams activity tag. Ja mēģināsi palaist Activity, kura 
nav definēta, iegūsi izņēmuma izpildlaiku (runtime exception).  

Darbību (activity) definē, kā android:name atribūtu, lai norādītu klaces nosaukumu un ja nepieciešams 
anfroid:label, kas palīdz norādīt uz ekrāna tekstu. Katrs Activity mezgls atbalsta intent:filter produktu, kas 
precizē, kurš intent palaidīs activity. Vienai activity jāsatur intent filtr MAIN un LAUNCHER, lai definētu, kura 
activity tiks laiasta, kad aplikācija sāksies. 

 <activity android:name=".MyActivity" android:label="@string/app_name"> 
  <intent -filter> 
   <action android:name="android.intent.action.MAIN"></action> 
   <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"></category> 
  </intent> 
 </activity> 
  
<intent-filter> 
intent-filter ir activity apakšelements, kas apraksta, kura activity, service vai broadcast var reaģēt 
 
<action> 
Tas pievieno action (darbību), zem intent-filter jābūt vismaz vienaam action elementam 
 
<category> 
Tas pievieno category name (kategorijas nosaukumu) intent-filtram 

<service> 

Līdzīgs activity tag, katrs jaunais service jāizveido katrai jaunai Service class.  

 <service  
  android:name=".MyService" > 

http://www.generation0101.eu/
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 </service> 

Service ir aplikācijas sastāvdaļa, kas var veikt ilgstošas darbības fonā, un nenodrošina lietotāja interface. Cita 
aplikācijas sastāvdaļa var startēt service un tas turpinās darbību fonā, pat tad, ja lietotājs pārslēgsies uz citu 
aplikāciju. Beztam, komponenti var pievienot service, lai mijiedarbojoties ar to var veikt starpprocesu komunikāciju 
(IPC). Piemēram, service var darboties tīklā, atskaņot mūziku vai mijiedarboties ar satura sniedzēju, tas viss būtu 
kā fons. 

<provider> 

Provider (sniedzējs) tiek izmantots katrā aplikācijā kā Content Providers (satura sniedzējs/nodrošinātājs), kas tiek 
izmantots, lai pārvaldītu datu bāzes pieejamību un apmaiņu aplikācijā un starp citām aplikācijām. 

 <provider  
  android:name=".MyContentProvider" > 
 </provider> 
  

Content Provider var uztvert kā publisku interfeisu datu bāzēm, kas ļauj citām aplikācijām iegūt datus vai uzkrāt 
datus.  

<receiver> 

Receiver (uztvērēji) ir kā globālo notikumu uzklausītāji. Tie realizējas/izpildās ikreiz, kad intent rādījums aplikācijā 
sakrīt. 

 <receiver  
  android:name=".MyBroadcastReceiver" > 
 </receiver> 
  

<use -permisson> un < permisson>  

Ja aplikācijai nepieciešama piekļuve ar atļauju, tas jānorāda manifestā, kā <usses-permission>. Tad, kad 
aplikācija ir instalēta ierīcē, uzstādītājs nosaka vai piešķirt vai nepiešķirt pieprasīto atļauju, atzīmējot aplikācijas 
sertifikātu vai prasot atļauju. Ja atļauja ir piešķirta, aplikācijā ir iespējams izmantot aizsargātās funkcijas.  

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

Aplikāciju var arī aizsargāt arī savas komponentes (activities, services, broadcast receivers un content providers) 

ar atļauju (persmissions). Var izmantot Android definētās atļaujas (uzskaitītas androis.Manifest.permission) vai 

citu aplikāciju noteiktās. Kā arī, var izveidot savas atļaujas. Jauna atļauja (permission) ir deklarēta ar 

<permission> elementu. Piemēram activity var tikt aizsargāta šādi: 

<manifest . . . > 
    <permission android:name="com.example.project.DEBIT_ACCT" . . . /> 
    <uses-permission android:name="com.example.project.DEBIT_ACCT" /> 
    . . . 
    <application . . .> 
        <activity android:name="com.example.project.FreneticActivity" 
                  android:permission="com.example.project.DEBIT_ACCT" 
                  . . . > 
            . . . 

http://www.generation0101.eu/
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        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 <instrumentation> 

Instrumentation nodrošina framework testu veikšanu Activities un Services palaišanas laikā. Tie vienkārši 
nodrošina “saķeri” ar aplikāciju un tās mijiedarbību ar sistēmas resursiem. Katrai testa klasei, utt. ir jāizveido 
rindiņa aplikācijā. 

 <instrumentation  
  android:label="My Test " 
  android:name=".MyTestClass "  
  android:targetPackage="com.simpledeveloper.aPackage"> 
 </ instrumentation x> 

Atgriežoties pie aplikācijas piemēra, kas tika veidots sākumā, jādefinē manifest failā, tas, ka Activity1 ir aktīva, kas 
tiks uzsākta, kad aplikācija sāks izmantot intent-filters. Galīgais sastāvs manifesta failā ir parādīts 8.attēlā. 

 
8.attēls Galīgā versija Activity1.java un AndroidManifest failiem. 
 
Tālāk, ir jādefinē lietotāja saskarne (interface) activity1_layout failā. Eclips piedāvā vairākus iepriekš definētus 
elementus tās Palett’ē. Dubultklikšķis uz activity1_layout faila, lai redzētu, lai redzētu ekrānu un paleti.Velciet 
TextView no Form Widgets daļas uz Android ekrānu, datora ekrāna labajā pusē atrodas LinearLayout daļa, pēc 
TextView ievilkšanas, zem LinearLayout atrodas tagad textView1, kā parādīt 9.attēlā. 

 

9.attēls Teksta lauka pievienošana ekrānam. 
 
Zem Paletes ir redzamas divas cilnes, ar nosaukumiem Graphical Layout un activity1_layout.xml. Noklusējuma 
skats ir Graphical Layout, kuru izmantojā, TextView lauka pievienošanai, lietotāja interfeisā. Tagad, noklikšķini uz 

Activity1.java ir 
definēts 
manifesta failā 
 

Activity1.java ir realizēts 
tad, kad aplikācija tiek 
palaista 
 

1.Noklikšķini uz TextView un 
pārvieto to zem LinarLayout. 
Ievēro, ka TextViev tiek 
attēlots uz ekrāna 
 

2. Ieraksti “Hello World from me” 
teksta laukā 
 

3.Ievēro, kā 
teksts tiek 
attēlots uz 
ekrāna 
 

http://www.generation0101.eu/
mailto:info@generation0101.eu


            

   

   
Mājas lapa: www.generation0101.eu E-pasts: info@generation0101.eu  
 

 

   

Mobilās aplikācijas 

STUDENTA GRĀMATA 

15 

activity1_layout.xml cilnes, lai redzētu xml failu, kas izveidots ar Eclipse manipulējot ar mūsu textView lauka 
ievilkšanu lietotāja interfeisā. XML faila, šajā piemērā jāizskatās šādi, kā 10.attēlā. 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:orientation="vertical" > 
 
    <EditText 
        android:id="@+id/editText1" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:ems="10" 
        android:inputType="text" 
        android:text="@string/entertext" /> 
 
</LinearLayout> 

10.attēls xml faila sastāvdaļas. 
 
Saglabāt visus failus var, veicot šādas darbības File  Save All. Tagad pirmā aplikācija ir gatava, lai to palaistu. Lai 
palaistu aplikāciju, jāatver class fails, kas definēts AndroidManifest failā kā MAIN (Activity1.java mūsu piemērā) un 
jānoklikšķina Run  Run. Jāsākas emulācijai. Tas aizņems kādu laiku, kamēr ielādēsies emulācija un uzinstalēsies 
mūsu aplikācija. Pēc tam, kad redzat lietojumprogrammu to nevajadzētu aizvērt, lai saglabātu ielādes laiku nākamo 
aplikāciju palaišanai, kamēr strādājat ar aplikācijas izveidi. 
Apsveicu! Jūs esat izstrādājis savu pirmo aplikāciju. 
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3.LIETOTĀJA INTERFEISS/USER INTERFACE  
 
Lietotāja interfeiss Android aplikācijā tiek veidots, izmantojot View un ViewGroup objektus. View ir objekts, kurš 
uzzīmē ekrāna elementu uz ekrāna, ar kuru lietotājs var variēt. Attiecīgi ViewGroup ir objekts, kurš satur divas vai 
vairāk Views un ViewGroups. Šajā kontekstā ViewGroup ir neredzams konteiners, kas satur tā apakašgrupas. 
Kopā šie objekti definē izkārtojuma interfeisu (layout interface). Hierarhijas koks attēlots zemāk. Dizains var būt 
sarežģītāks, bet jo vienkāršāks jo labāks. 

 
1.attēls Androida supporta hierarhiskā lietotāja interfeisa dizains 
 
LAYOUT (darbība) 
Darbības (activity) layout ir vizuāla struktūra lietotāja interfeisam. To definē kā XML failu, kas ļauj izstrādātājiem 
deklarēt ekrāna elementus un to īpašības (iestatījumus). Tos iespējams mainīt arī palaišanas laikā. 
 
Android atbalsta sešu dažādu tipu layoutus: 

1. AbsoluteLayout 
2. FrameLayout 
3. LinearLayout 
4. GridLayout 
5. RelativeLayout 
6. TableLayout 

 
Aplikācija layout fails ir definēts zem res mapes, layer mapē. Lai izveidotu jaunu layout failu: 

 Labais klikšķis uz layout mapes   New  izvēlies Android XML  file 

 Kad atveras jaunais logs, ierakstiet faila nosaukumu, izvēlaties layout tipu (type), un klikšķinām uz Finish 
 
Katra Layout klases satur LayoutParams, kas definē galvenos XML parametrus, kurus layer izmanto. Šie 
parametriir vienmēr nosaukti – android:layout_xyz, un tiem parasti ir sakars ar izmēru un malu parametriem. 
Piemēram, XML fails, kas saistīts ar LinearLayout tipu, ir parādīts zemāk. Layer parametri tiek izmantoti līdzīgi kā 
citiem layer tipiem. 
 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:orientation="vertical" > 
 
     ... Elements 
 
 
</LinearLayout> 
 
Pilns saraksts ar Layer parametriem dots zemāk, 2.attēlā. “pp” norāda vērtību, kas var būt mach_paret (tas pats 
fill_paret), wrap_content, vai precīzi noteikts izmērs. Mach_parent view vajadzētu būt tikpat lielam kā parent 
(atņemot padding/apmales). Wrap_content jābūt tik lielam, lai tikai ietvertu savu saturu (plus padding/apmales). Ja 
ir ielikts konkrēts skaitslis “pp” vietā, tas norāda precīzu lielumu. 
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Apzīmējums Norāda... 

android:layout_width="pp" View no ViewGroup platumu 

android:layout_height=" pp " View no ViewGroup augstumu 

android:layout_marginTop=" pp " Attālumu no augšas līdz View no ViewGroup 

android:layout_marginBottom=" pp " Attālumu no apakšas līdz View no ViewGroup 

android:layout_marginLeft=" pp " Attālumu no kreisās puses līdz View no ViewGroup 

android:layout_marginRight=" pp " Attālumu no labaš puses līdz View no ViewGroup 

android:layout_marginStart=" pp " Attālumu vietai, kur sāksies view 

android:layout_marginEnd=" pp " Attēlumu vietai, kur beigsies view 

android:layout_gravity=" pp" Kādā pozīcijā childView tiek novietots 

2.attēls Biežāk izmantotie parametri dažādos layout tipos 

 
Vērtība tiek definēta vienā no šīm vienībām. 
 

Vienība Apraksts 

match_parent view vajadzētu būt tikpat lielam kā parent (atņemot padding/apmales) 
wrap_content Ekrānā 

dp Density-independent pixel. 1 dp ir līdzvērtīgs 1 pikselim, 160 dpi screen. 

sp Scale-independent pixel. Tas ir līdzīgs dp un ir ieteicams, lai norādītu fonta lielumu. 

pt Point. Punkts ir noteikts, kā 1/71 collas, kas ir balstīts uz fizisku ekrāna izmēru 
(lielumu). 

px Pixel. Atbilst faktiskajiem pikseļiem uz ekrāna. 

 
 
Apmales izmēri norādīti 3.attēlā. 

 
3.attēls Definētas apmales vērtības norādīšana Eclipsē 
 
Visbeidzot, gravitātes parametra norādes norādīti 4.attēlā. 
 

 
4.attēls Gravitātes norādes Eclipse programmā 
 
Tagad tiks turpināts aprakstīti dažādu tipu layout, izmantojot Android. Soļi, kā izveidot AbsoluteLayout attēlots 
5.attēlā. 
 

1. Izvēlies apmaļu 
parametrus un 
noklikšķini uz ... 
 

2. 
Klikšķis 
 

3.Ieraksti nosaukumu 
un definē desires 

vērtību 
 

4.Ok 
 

Lai izvēlētos Gravity 
parametru vērtības 
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5.attēls Layout faila izveide 
 
AbsoluteLayout 
Kā nosaukums, AbsoluteLayout norāda, katrs elements tiek novietots konkrētā vietā. Tas ir skaidri noteikts 
koordinātu x un y asī, katram elementam. Jāņem vērā, ka izmantojot šo layout tipu, tas padara sarežģītu un grūti 
maināmu lietotāja saskarni. Jo iespējams izveidojot layout, nāksies vēlāk pievienot vēl elementus, būs jāmaina 
koordinātas iepriekš pievienotajiem elementiem. 
AbsoluteLayout skaitās novecojis. 
 
Izmnatosim Eclipses Paletti un ievietosim uz layout vienu Button (pogu) un divus TextView (no Form Widgets 
sadaļas) un divus edit text (parādīts kā abc Text Field sadaļā). Jūsu layoutam un ar to saistītajam xml failam 
jāizskatās, kā 6.attēlā.  

 
6.attēls AbsoluteLayout piemērs 
 
Mainot kāda elementa atršanos vietu grafiskajā layoutā, tā koordinātas mainīsies Absolute_layout.xml failā. 
 
Vingrinājums: pārkārtot ekrāna elementus, tā, lai Button un divi textView būtu pielīdzināti pie reisās malas no 
Button puses. 
Izpilde: Lai izlīdzinātu textView no kreisās puses pēc Button, nepieciešams mainīt x un y koordinātas, kā Button 
elementam (piemēram Button x koordinātas ir 27dp). Atveram Absolute_layout.xml failu.  Tad sanāk, ka ir 
nepieciešam textView1 elemtam pašreizējās x koordinātas, kas ir 58dp, nomainīt uz 27dp, tāpat textView2 
elementam no 44dp uz 27dp. Pēc tam, kad esam nomainījuši x koordinātas xml failā, gradiskais izkārtojums 
redzams 7.attēlā. 
 

1.Dod faila layoutam 
nosaukumu 

 

2.Izvēlies 
layout tipu 

 
3.Finish 
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7.attēls Izkartojuma izskats pēc koordinātu vērtību maiņas 
 
Vingrinājums: saskaņot abu editText elementu novietojumu. Turklāt pielīdzināt abus editText elementus gan no 
kreisās puses vienāda attāluma, tā arī, lai tie būtu vienā horizontālā līnijā ar textView elementiem. 
 
 
 
FrameLayout 
 
FrameLayout galvenokārt tiek izmantots, lai parādītu vienu view vai vairākus view, kuri pārkalājas. View ir vienmēr 
ievietots sākumā augšējā kreisajā stūrī. Kad tiek ievietoti vairāki view tie parādīsies viens virs otra. Konkrētāk, 
pirmais ievietotais view atradīsies zem, otrā ievietotā view un tā tālāk katrs nākamais view. 
FrameLayout izveide: 

 Labais klikšķis uz layout mapes   New  izvēlies Android XML  file 

 Kad atveras jaunais logs, ierakstiet faila nosaukumu, izvēlaties layout tipu - FrameLayout, un klikšķinām uz 
Finish 

Soļi kā izveidot FrameLayout parādīti 8.attēlā. 
 

 
8.attēls FrameLayout izveide 
 
Pēc tam, kad layout fails izveidots, izvēlies Images&Media sadaļu no Paletes ekrāna kreisajā pusē. Un velciet 
ImageView elementu uz ekrānu. Šāds ekrāns parādās, lai lietotājs varētu izvēlēties attēlu. Norādītais attēls ir 
noklusējuma attēls ic_launcher. Izvēlies šo vienu, un noklikšķini uz “Ok”. Attēlo frame_layout.xml failu un nomaini 
wrap_content parametrus uz match_parent. Jaunais grafiskais izkārtojums būs redzmas tāds, kā 9.attēlā.  
 

 
9.attēls FrameLayout piemērs 
 

1.Dod faila layoutam 

nosaukumu 
 

2.Izvēlies layout 
tipu 

 3.Finish 

 

Izmaini uz “match_parent” 
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Tālāk no paltes pievieno analog clock un Text View, tādā pat secībā. Analog clock meklē sadaļā Time&Date un velc 
to uz grafisko daļu. Uzklikšķlini vienu reizi uz analogClock1, lai to izceltu. Dodies uz Gravity sadaļu Properties logā, 
noklikšķini uz ... lai attēlotu Select Flag Values logu, atzīmē konkrētās vērtības, kuras norādītas 10.attēlā. Un pēc 
tam noklikšķini uz “Ok”, lai apstiprinātu veiktās izmaiņas. 

 

 
10.attēls AnalogClock1 parametri 
 
Izvēlies large TextView no Form Widgets sadaļas un novieto to grafiskajā ekrānā. Noklikšķini uz textView1, lai to 
izceltu jeb izvēlētos. Dodies uz Gravity sadaļu, noklikšķini uz ... , lai attēlotu Select Flag Values logu, atzīmē 
center_vertical un center_horizontal, un tad noklik’’kini uz “Ok”. 
Tālāk dodies uz Layout Parametres un noklikšķini uz Text ... , lai atvērtu Resource Chooser logu. Tukšajā teksta 
laukā, loga apakšējā daļā ieraksti – www.androidwatches.com un noklikšķini uz “Ok”, kā attēlots 11.attēlā. 
 

 
11.attēls TextView1 parametri 
 
Note that the analog watch is placed on top of the image and the text is placed on top of the analog clock, as we 
have added these screen elements in that order to the layout. 
 
Ievēro to, ka pulkstenis ir novietots priekšā attēlam, un teksts ir priekšā pulkstenim, jo šādā secībā tika pievienoti 
elementi. 
 

 
12.attēls Grafiskais izkārtojums 
 
Vingrinājums: Outline logā, pārvelc textView1 starp imageView1 un analogClock1. Vai pamanīji, ka tagad 
teksta ir zem pulksteņa, vai vari atbildēt, kādēļ? 

1.Uzklikšķini uz 

analogClock1 vienu 
reizi, lai to iezīmētu 
 

3.Atzīmē divus 

laukus kā norādīts 
 

4.O
K 
 

2.Noklikšķini uz 
... Gravity sadaļā 

 

1.Uzklikšķini uz 
textView1 vienu reizi, lai 
to iezīmētu 

 

2.Noklikšķini uz 
... Text sadaļā 
 

4.O
K 

 

3.Ievadi tekstu 
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ScrollView 
A ScrollView ir speciāls FrameLayout tips. Tas ļauj lietotājam ritināt sarakstu, ja tas fiziski neiekļaujas ekrānā 
(aizņem vairāk vietas). ScrollView var saturēt tikai vienu View vai ViewGroup, kurš parasti ir izveidots kā 
LinearLayout. 
 

 
 
13.attēls ScrollView layout faila izveide 
 
LinearLayout 
LinearLayout tiek izmantots, kad ekrāna elementi tiek izvietoti pa vienu līniju. Izvietojums var būt vertikāls vai 
horizontāls. Turklāt, ir iespējams iestarpināt vienu izvietojumu otrā. 
LinearLayout izveide: 

 Labais klikšķis uz layout mapes   New  izvēlies Android XML  file 

 Kad atveras jaunais logs, ierakstiet faila nosaukumu, izvēlaties layout tipu - LinearLayout, un klikšķinām uz 
Finish 

 

 
14.attēls LinearLayout faila izveide 

 

 
15.attēls LinearLayout ar horizontālu izvietojumu 
 

1.Dod faila layoutam 

nosaukumu 
 

2.Izvēlies layout 
tipu 

 3.Finish 

 

1.Dod faila layoutam 
nosaukumu 
 

2.Izvēlies layout 
tipu 

 
3.Finish 
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16.attēls LinearLayout ar vertikālu izvietojumu 

 

 
17.attēls Iestarpināta LinearLayout izveides xml kods 
 
 
 
Vingrinājums: Pievienot ekrāna elementus 

a) Vārds un uzvārds (Name un Surname), kad abi elementi ir horizontāli izvietoti; 

b) Vārds un uzvārds (Name un Surname), kad abi elementi ir vertikāli izvietoti; 

RelativeLayout 
RelativeLayout formātā elementi tiek izvietoti attiecībā viens pret otru (neviens netiek nosegts vai pārklāts) vai pret 
parentē container. 
RelativeLayout izveide: 

 Labais klikšķis uz layout mapes   New  izvēlies Android XML  file 

 Kad atveras jaunais logs, ierakstiet faila nosaukumu, izvēlaties layout tipu - RelativeLayout, un klikšķinām 
uz Finish 
 

 
18.attēls RelativeLayout faila izveide 

 
Dažādas pozīcijas, kas var tikt izmantotas RelativeLayout’ā, ir uzskaitītas tabulā: 

1.Dod faila layoutam 
nosaukumu 

 

2.Izvēlies layout 
tipu 

 3.Finish 
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 Izvietojums Apraksts 

Relative to 
Container: izvieto 

attiecībā pret parent 
container 

android:layout_alignParentBottom Novieto apakšējo elementu apakšējā konteinerī 

android:layout_alignParentLeft Novieto labo elementu labaš puses konteinerī 

android:layout_alignParentRight Novieto kreiso elementu kreisās puses konteinerī 

android:layout_alignParentTop Novieto konteinera augšpusē 

android:layout_centerHorizontal Centrē elementu horizontāli konteinerim 

android:layout_centerInParent Centrē emelentu gan horizontāli, gan vertikāli konteinerim 

android:layout_centerVertical Centrē elementu vertikāli konteinerim 

Relative to Other 

Elements: elementi 
tiek izvietoti 
attiecībā viens pret 
otru 

android:layout_above Novieto elementu virs noteiktā elementa 

android:layout_below Novieto elementu zem noteiktā elementa 

android:layout_toLeftOf Novieto elementu pa kreisi no noteiktā elementa 

android:layout_toRightOf Novieto elementu pa labi no noteiktā elementa 

Alignment with 
Other Elements: 

izmanto, lai norādītu, 
ka elementi ir 
novietoti vienādi ar 
norādītajiem 
elementiem 

android:layout_alignBaseline Novietots sākotnējā elementa līnijā ar norādīto elementu 

android:layout_alignBottom Novietots zem, vienādi ar apakšējo norādīto elementu 

android:layout_alignLeft Kreisā mala elementam, ir vienāda ar kreiso malu 
norādītajam elementam 

android:layout_alignRight Labā mala elementam, ir vienāda ar labo malu norādītajam 
elementam 

android:layout_alignTop Augša jaunajam elementam ir vienāda ar augšējo malu 
norādītajam elementam. 

19.attēls Relative Layout novietojumi  
 
TableLayout 
TableLayout formātā, ekrāna elementi tiek izvietoti rindās un kolonnās. Katrā rindā ir definēts XML fails. Kolonnu 
skaitu tabulā nosaka maksimālais rindu skaits. Piemēram, ja 1.rindā ir divi elementi, 2.rindā ir 5 elementi un 3.rindā 
ir 3 elementi, tad layout sastāv no trim rindām un piecām kolonnām. Aizņemto kolonnu skaitu ar ekrāna elementiem 
var tikt definēti izmantojot instrukciju android:layout_span. Tādā veidā var palielināt kolonnu skaitu tabulā. Ekrāna 
elements rindā vienmēr tiek ievietots pirmajā neizmantotajā (unused) kolonnā. Ja noteiktā kolonna ir izmantota 
(used) tad kolonnas elementa izmantošanā tiek precizēts izmantoto kolonnu skaits android:layout_column. 
Kā piemērs, parādīta tabula zemāk, kura sastāv no trim rindām un piecām kolonnām. Kolonna 0 un 4, netiek 
izmantotas nevienam ekrāna elementam. 
 
 

used android:layout_span="2" android:layout_span="2" 

android:layout_span="3" used used 

unused android:layout_column="1" android:layout_column="2"; 
android:layout_span="2" 

unused 

 
TableLayout izveide: 

 Labais klikšķis uz layout mapes   New  izvēlies Android XML  file 

 Kad atveras jaunais logs, ierakstiet faila nosaukumu, izvēlaties layout tipu - TableLayout, un klikšķinām uz 
Finish 

 

 
20.attēls TableLayout faila izveide 
 

1.Dod faila layoutam 
nosaukumu 
 

2.Izvēlies layout 

tipu 

 3.Finish 
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Atsauču sadaļa 

 
Tagad aplūkosim ekrāna elementus, kas definēti Androidā. 
TextView (Large Text, Medium Text, Small Text) piešķir laukumu (vietu) uz ekrāna teksta parādīšanai. Ievadīto 
tekstu lietotājiem nav iespējams rediģēt.  
EditText ir tāds pats kā textView, tikai šo lauku lietotājiem iespējams rediģēt. 
Sīkāk par šiem atribūtiem iespējams skatīt: http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html. 
Turpinājumā ir daži biežāk izmantotie atribūti. 

android:autoLink 
Kontrolē vai teksta lauks būs automātiski atverams un pārveidots par klikšķināmu linku (clickable link) 

Konstante Vērtība Apraksts 

none 0x00 Nav noteikts (noklusējuma) 

web 0x01 Web URLs 

email 0x02 e-pasta adreses 

phone 0x04 Telefona numuri 

map 0x08 Adreses kartēs 

all 0x0f Pēc visa (vienāds ar web|email|phone|map). 

android:autoText 
Automātiski labo pareizrakstības kļūdas. Noklusējums ir “false”, Jābūt vērtībai “true” vai “false” 

android:capitalize 
Teksta ievades veids, kas automātiski pieņem lietotāja rakstīto. Pēc noklusējuma ir “None” 

Konstante Vērtība Apraksts 

none 0 Neko (automātiski) 

sentences 1 Pirmos vārdus no vārdus katrā teikumā 

words 2 Katra vārda pirmo burtu 

characters 3 Katru rakstzīmi 

android:digits 
textView ir ciparu ievades metode, un pieņem tikai rakstzīmes, kas ir rakstītas ar cipariem.  

android:ellipsize 
Vārdi, kas ir garāki par ekrāna izmēru, la tie tiktu sadalīti uz nākamo rindu. Teksta ievade pa vairākām rindiņām. 

Konstante Vērtība 

None 0 

Start 1 

Middle 2 

End 3 

marquee 4 

android:ems 
Teksta ievade dod konkrētu ems skaitu platumam. Šim skaitlim jābūt veselam. 

android:fontFamily 
Font family teksta stila saime. 

android:gravity 
Norāda kā novietot tekstu pēc x un/ vai y ass, ja teksts ir mazāks kā view lauks. 

Konstante Vērtība Apraksts 

top 0x30 Pabīda objektu augstāk no tā konteinera, nemainot tā izmēru 

bottom 0x50 Pabīda objektu zemāk no tā konteinera, nemainot tā izmēru 

left 0x03 Pabīda objektu pa kreisi no tā konteinera, nemainot tā izmēru 
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right 0x05 Pabīda objektu pa labi no tā konteinera, nemainot tā izmēru 

center_vertical 0x10 Novieto objektu centrā no tā konteinera, nemainot izmēru. 

fill_vertical 0x70 Aizpilda pa vertikāli objektu, ja tas nepieciešams, lai pilnībā aizpilda 
tā konteineru 

center_horizontal 0x01 Novieto objektu horizontāli centrā no tā konteinera, nemainot izmēru. 

fill_horizontal 0x07 Aizpilda pa horizontāli objektu, ja tas nepieciešams, lai pilnībā 
aizpilda tā konteineru 

center 0x11 Novieto objektu centrā no tā konteinera abos, gan vertikālajā, gan 
horizontālajā virzienā, nemainot izmēru 

fill 0x77 Aizpilda horizontālo un vertikālo izmēru objektam, ja nepieciešams 
tas pilnībā aizpilda konteineri 

start 0x00800003 Pabīda objektu uz sākumu no tā konteinera, nemainot tā izmēru 

end 0x00800005 Pabīda objektu uz beigām no tā konteinera, nemainot tā izmēru 

android:height 
Garuma mainīšanai, izveido TextView lauku tieši tik lielu cik norādīts, to pašu iespējams norādīt arī parametros. 

android:hint 
Aizrāda ja teksta lauks ir tukšs.  

android:inputMethod 
Norāda, ka šim textView laukam tiek izmantota specifiska ievades metode. 

android:inputType 
Palīdz lietotājam izvēlēties ievades metodi. Tā atbilst konkrētam mērķim. 
 
 

Konstante Vērtība Apraksts 

none 0x00000000 Nav noteikts. Teksts nav rediģējams 

text 0x00000001 Vienkāršs teksts 

textCapCharacters 0x00001001 Var tikt kombinēts ar visām rakstzīmēm 

textCapSentences 0x00004001 Var tikt norādīts katra vārda pirmais burts 

textAutoCorrect 0x00008001 Var izlabot pieļautās pareizrakstības kļūdas. 

textUri 0x00000011 Text that will be used as a URI.  

textEmailAddress 0x00000021 Teksts tiks izmantots kā e-pasta adrese  

textEmailSubject 0x00000031 Tiks izmantots kā e-pasta temats 

textShortMessage 0x00000041 Tiks izmantots kā īsa ziņa 

textLongMessage 0x00000051 Sastāvs garai ziņai.  

textPersonName 0x00000061 Personas vārds 

textPostalAddress 0x00000071 Teksts kā pasta adrese  

textPassword 0x00000081 Parole 

textVisiblePassword 0x00000091 Parole, kura ir redzama  

textWebEditText 0x000000a1 Kā tīmekļa veidlapa  

textFilter 0x000000b1 Filtrē citus datus  

textPhonetic 0x000000c1 Fonētiska izruna 

textWebEmailAddress 0x000000d1 E-pasta adrese uz tīmekļa veidlapu 

textWebPassword 0x000000e1 Tīmekļa veidlapas parole 

number 0x00000002 Lauks, kas aizpildāms tikai ar cipariem 
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numberSigned 0x00001002 Kombinēts ar cipariem, lai ļautu norādīt numuru 

numberDecimal 0x00002002 Cipari un decimālskaitļi 

numberPassword 0x00000012 Parole ar cipariem 

phone 0x00000003 Lai ievadītu telefona numuru  

datetime 0x00000004 Lai ievadītu datumu un laiku  

date 0x00000014 Lai ievadītu datumu 

time 0x00000024 Lai ievadītu laiku 

 
 
Buttons(poga) ir TextView ar speciālu fonu (bakgroundu). Button sastāv no teksta vai ikonas, vai abiem, kas 
paziņo par kādu darbību, kad lietotājs tai pieskarās. Ir dažāda veida pogas: 
 

 Button Type 

 Button 

 ToggleButton 

 CheckBox 

 RadioButton 

 CheckedTextView 

 
 
 
 
 
 

 
Lūdziet studentus aizpildīt šo sadaļu pēc saviem ieskatiem. Nepieciešamās norādes iespējams atrast: 
http://www.learn-android.com/2010/01/05/android-layout-tutorial/ 
http://developer.android.com/guide/topics/ 
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4. INTENTS/NOLŪKS 
 
Lai iegūtu vairāk informāciju par intence, ieteicams apskatīt sekojošu linku: 
http://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html  
 
Intent ir ziņojumapmaiņas objekts, lai pieprasītu darbību no citas aplikācijas. Intents galvenokārt tiek izmantotas, 
lai sāktu activity (darbību), service (pakalpojumu), vai lai nodrošinātu apraidi (deliver a broadcast).  

Izmantojot intent i, definējot intent i aktivitāte ActivityA pārslēdzas uz ActivityX, dati tiks pārsūtīti un tiks sākts 
intent, kā parādīts kodā zemāk: 
  

// Define intent i and the activity that the intent will start 
Intent i = new Intent(getApplicationContext(), ActivityX.class); 

// Define the data that will be transferred   
i.putExtra("key_name_a", data_a); 
... 
i.putExtra("key_name_x", data_x); 
// Start the activity 
startActivity(i); 

To sauc par nepārprotamu intent, jo tas tiek zimantots lai konkrēti pārslēgtos uz citu activity vienas aplikācijas 
ietvaros. Nepārprotamais intents skaidri norāda komponenti, lai sāktu palaist pilnībā kvalificētu klases 
nosaukumu.  

 

ActivityX saņem datus šādi: 

 

// Define intent j to receive the data 
 Intent j = getIntent(); 
// Assign the received data to local String variables using the key_name's defined in ActivityA 
 String local_var_a = (String) j.getSerializableExtra("key_name_a "); 
 ... 
 String local_var_x = (String) j.getSerializableExtra("key_name_x "); 

 

Netiešais intent no otras puses nenosauc specifisku klasi (class) bet tā vietā uzrāda galveno darbību, lai to veiktu, 
kas ļauj sastāvdaļām (komponentēm) no citām aplikācijām rīkoties ar tām. Piemēram, ja vēlaties lietotājam dot 
iespēju izsaukt tālruņa numurus no Jūsu aplikācijas, Jūs varat izmantot netiešo intent to pierasīt no telefona 
pakalpojuma. Ja izmanto netiešo intent, Android sistēma atrod atbilstošos komponentus, lai sāktu sālīdzināt 
saturu no intent uz intent filtru, paziņojot to manifest failā no citam aplikācijām ierīcē. Ja intent atbilst intent filtram,  
sistēma palaiž to komponenti un nosūta to intent objektam. Intent filtrs ir izteiksmes aplikācijas fails, kas norāda 
intent tipu, kuru komponente vēlas saņemt. 

 

Service ir aplikācijas komponente, kas var veikt ilgstošu operāciju fonā un nesasniedz lietotāja interface. Cita 
aplikācijas komponente var sākt pakalpojumu un tas turpinās darboties pat tad, kad lietotājs būs pārslēdzies uz 
citu aplikāciju. Bez tam, komponentes var saistīties ar pakalpojumu , lai mijiedarbotos ar to.  

Pkalpojums tiek sākts, kad aplikācijas komponentes (piemēram, activity) ieslēdz to zvanot startService(). Kad 
sākas, pakalpojums var darboties fonā nenoteiktu laiku, pat ja komponente kura tika palaista ir iznīcināta. Parasti 
palaista servisa platforma izpilda vienu operāciju un neatgriež rezultātu zvanītājam. Piemēram, tas var 
lejupielādēt vai augšupielādēt failu tīklā. Kad operācija ir veikta, pakalpojumam vajadzētu pašam par sevi beigties.  

Pakalpojums ir “saistošs” (bound), kad aplikācijas komponentes tiek saistītas zvanot bildService().  

Šajā kursā nemācīsimies Intents izmantojot pakalpojumiem. 

Pārraide (broadcast) ir ziņojums, kuru jebkura aplikācija var saņemt. Sistēma piedāvā dažādus sūtīta ziņojuma 
veidus, par sistēmas notikumiem. Piemēram tad, kad ierīce sāk uzlādi.  
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Viena metode ir izmantot kādu no activity, izmantojot klases nosaukumu. Šajā gadījumā viena activity iedarbinās 
un abas activity tiks īstenotas vienā projektā. 
Izstrādāsim vienkāršu aplikāciju, kas ļaus lietotājam ievadīt vārdu, uzvārdu un parādīs (attēlos) paziņojumu ar 
lietotāja vārdu un uzvārdu. Tātad tiks izstrādātas divas activity. Activity1 ļaus lietotājam ievadīt vārdu  un uzvārdu, 
bet Activity2 parādīs ziņojumu. Ekrāns šīsm divām aktivitātēm (activity) izskatīties tā , kā attēlots 1.attēlā.  
 

 
1.attēls Ekrāni, kas tiek izmantoti aplikācijā 
 
Pēc tam, kad esam izveidojuši nepieciešamos ekrānus, aplikācijas mapei Eclipse programmā jāizskatās tā, kā 
attēlots 2.attēlā. 
 

 
2.attēls Aplikācijas failu izveide 

 
Atveriet Eclipsi un izveidojiet jaunu projektu, kā aprakstīts iepriekš: 
*File  New  Android Application Project 
* Ierakstiest aplikācijas nosaukumu intent1, jāizvēlas SDK versija, izvēlamies thene uz none, un klikšķinam uz 
“Next” 
*Noņemiet (atķeksējiet) create Activity, noklikšķiniet “Next” 
* Noklikšķiniet “Finish”, lai pabeigtu aplikācijas izveidi 
 
Atveriet AndroidManifest failu un apskatiet faila saturu noklikšķinot uz cilnes AndroidManifest.xml. Ņemiet vērā, ka 
package nosaukums ir com.example.intent1.  
 
Tagad nepieciešams izveidot package zem scr mapes. 
*Labais peles pogas klikšķis uz scr mapes, New  Package.  Ierakstiet package nosaukumu 
com.example.intent1 un klikšķinam uz “Finish” Jums vajadzētu redzēt jauno package zem scr mapes. 
 
Tagad nepieciešams aizveidot divas activity, katru savam ekrānam, kuru norādījām. 
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*Labais peles klikšķis uz cim.example.intent1 package, New  Class  nosauciet pirmo aktivitāti par Activity1  
izvēlamies “Finish” 
**Labais peles klikšķis uz cim.example.intent1 package, New  Class  nosauciet otro aktivitāti par Activity2  
izvēlamies “Finish” 
 
 
Nākamais solis ir izveidot divus layout failus, kas atbilstu katrai aktivitāte (activity). 
*Veiciet dubultklikšķi uz res mapes, labais klikšķis uz layout mapes  New  Android XML File. 
Nosauciet šo layout, kā activity1_layout, izvēlaties LinearLayout, noklikšķinam uz “Finish” 
*Dubultklikšķi uz res mapes, labais klikšķis uz layout mapes  New  Android XML File. 
Nosauciet šo layout, kā activity2_layout, izvēlaties LinearLayout, noklikšķinam uz “Finish” 
 
 
Šajā solī izveidotie faili attēloti 2.attēlā.  
 
Vispirms būtu nepieciešams pabeigt AndroidManifest fails. Visas aktivitātes (activity), kas izveidotas jādefinē 
manifesta failā. Kad tiks palaista aplikācija, mēs vēlētos, lai Activity1.java darrbotos. Līdz ar to manifesta failā, 
mums šī aktivitāte jādefinē, kā MAIN (galvenais) fails. Activity2.java ir vienkārši definēta kā aktivitāte.  
 
Tādēļ, Activity1.java kodam jāpievieno koda rindiņas, kas redzamas zemāk. 
 
        <activity 
            android:name="com.example.intent1.Activity1" 
            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

        </intent-filter> 
        </activity> 

 
Activity2.java, pievienotais kods parādīts zemāk. 
         
         <activity 
            android:name="com.example.intent1.Activity2"  
         </activity> 

 
Galīgais AndroidManifest.xml sastāvs redzams 3.attēlā. 

 
3.attēls. Pabeigts AndroidManifest.xml fails 
 
Nākamais soli ir izveidot divus layout failus, pamatojots uz 1.attēlā norādītajiem ekrāna piemēriem.  
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Atveriet activity1_layout.xml, veicot uz tā dubultklikšķi. Formātā definēts, ka nepieciešamas galvenes (static 
headers) (First Name un Last Name vai Vārds un Uzvārds) un teksta lauks, lai ievadītu datus. Par galveni tiks 
izmantots Text View, kurš atrodas zem cilnes Widgets un teksta lauks – Plain Text, atrodas zem Text Field. 
 
Paplašiniet Form Widgets sadaļu, Noklikšķiniet un turiet peli uz Large (TextVIew) un velciet to uz LinearLayout 
sadaļu, novietojiet to zem Outline, atlaidiet peles pogu. Jūs redzēsiet textView1 zem LinearLayout sadaļas un 
Large Text tiks parādīts arī displejā.  
Nākamais, ievietojiet arī Text Fields. Noklikšķiniet uz turiet peli uz abc (Plain Text) un velciet to uz augšu Outline 
sadaļu, zem TextView1, atlaidiet peles pogu. Attiecīgi redzēsiet uz displeja pievienoto teksta lauku. 
Atkārtojiet veiktās darbības vēl vienu reizi, lai uz ekrāna būtu divi Large (TextVIew) teksta lauki un divi abc (Plain 
Text) teksta lauki.  
Pēdējais solis ir pievienot Button, kas tiks lietots, lai pārslēgtos uz Activity2.java. Button atrodas zem Form 
Widgets. Noklikšķiniet uz tās un velciet to uz Outline sadaļu, atlaidiet peli. Grafiksias izkārtojums parādīts 4.attēlā. 
 

 
4.attēls activity1_layout.xml grafiskais izskats 
 
Tagad noklikšķiniet uz activity1_layout.xml cilnes, lai apskatītu XML kodu, kurš redzams 5.attēlā. 
 

 
5.attēls activity1_layout.xml kods 

 
activity2_layout.xml fails ir veidots vienkārši, ar vienu Text View (lieto, lai parādītu I did it…), un ar vienu Edit Text 
(lai parādītu Name un Surname) un viena Button (poga), lai pārietu no Activity2.java atpakaļ uz Activity1.java. 
Šo elementu secība pievienojot tos grafiskajam ekrānam ir – 
1)Text View – Large Text  
2) Edit Text – abc 
3) Button 
 
6. un 7.attēlā redzams grafiskais izkārtojums un activity2_layout.xml XML kods. 
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6.attēls activity1_layout.xml grafiskais izkārtojums 
 

 
7.attēls activity2_layout.xml kods 
 
 Activity1.java kods ir norādīts 8.attēlā. 
 

 
8. attēls  Activity1.java 
 
Kā redzējāt iepriekš, tika definēts layout fails izmantojot activity. Šajā layout ir divi mainīgie, kurus izmantos, lai 
ievadītu Name un Surname (vārdu un uzvārdu) un Button (poga). Tie ir noteikti kā lokālie mainīgie (local variables), 
lai tos varētu izmantot šajā aktivitātē.  
 
Nākamais solis ir izprast, kas notiek, kad tiek piespieta poga. nextActivity1 ir lokāls mainīgais, definēts speciāli šim 
nolūkam (darbībai), poga ir definēta activity1_layout.xmls (button1) failā. Lietotājs ievadīto Name un Surname, tiek 
saglabāts kā firstName un lastName, kas tiek pārvērsti par STRING un tiek glabāti divos lokālajos mainīgajos 
fname un lname. Intent “i” ir definēts nākamajā rindā un divi mainīgie fname un lname tiek nodoti Android OS ar 
nosaukumiem pfname un plname. Visbeidzot intent “i” tiek palaists. 
 

Kods, kas 
paskaidro (definē), 
kas notiks, kad 
poga tiks nospiesta 
 

Izmantotās 
bibliotēkas 
kodā 
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Activity1.java kods saņem divas ievadītās vērtības (vārdu un uzvārdu) un nodod tos tālāk Android OS, lai 
Activity2.java varētu tos saņemt.. 
 
Activity2.java kods norādīts 9.attēlā. 
 

 
9.attēls Activity2.java 
 
Activity2.java parametric tiek padoti no Activity1.java uz Android OS, tie tiek saņemti izmantojot intent “j. Mainīgie 
nosaukumi ir definēti Activity1.java (pfname un plname), kuri tiek izmantoti, lai saņemtu vērtības (vārdu un uzvārdu) 
un tās tālāk saglabātu kā mainīgos fname un lname. Šie mainīgie tiek savienoti izmantojot space starp tiem 
(definēts lokālais mainīgais space1). Visbeidzot, cits intent “i” ir definēts, lai pārslēgtos no Activity2.java atpakaļ uz 
Activity1.java. 
 
10.attēls ilustrē rezultātus palaižot aplikāciju. 
 

 
10.attēls (a) Vārds John Smith tiek ievadīts pirmajā displejā; (b) Displejs (ekrāns) pēc button nospiešanas pirmajā 
ekrānā; (c) Displejs pēc pogas nospiešanas otrajā ekrānā. 
 
Aplikācija veic tās darbības, kuras tika definētas. Pamēģiniet izlabot interfeisa formātu. Izlabojiet Large Text 
nosaukumu uz First Name un otru Large Text uz Last Name! 
 

Kods, kas 
paskaidro (definē), 
kas notiks, kad 
poga tiks nospiesta 
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11.attēls Layout parametru rediģēšana. 
 
Lai piešķirtu vērtību, jeb nomainītu nosaukumu, textView1, iezīmējiet to Outline sadaļā, un ierakstiet “First Name” 
Text sadaļā, kas atrodas Properties sadaļā zemāk. Jūs ievērosiet to, ka tas tiek nomainīts arī uz ekrāna. To pašu 
izdariet arī ar otru textView2 uz “Last Name”. un Button pārsauciet par “Show Message”, iespējam bēc Button 
nosaukum amaiņas būs nepieciešams palielināt pogas izmērus, lai ietilpinātu visu tekstu, lai to veiktu, 
daubultklikšķis jāveic uz button1 Outline sadaļā, kas aizvedīs Jūs uz activity1_layout.xml  
 
Nepieciešams nomainīt:  
 
android:layout_width="wrap_content" to android:layout_width="match_parent".  
 
Lai mainītu elementa iestatījumus activity2_layout.xml failā parādīts šīs nodaļas 1.attēlā. 
 
Palaižot aplikāciju, ekrāns izskatīsies tā, kā parādīts 12.attēlā. 
 

 
12. attēls (a) Nosaukums John Smith tiek ievadīts pirmajā dispejā; (b) displejs pēc Button nospiešanas pirmajā 
displejā.; (c) Displejs, pēc Button nospiešanas otrajā displejā. 
 
Saraksts ar standarta darbībām, kuras define intent, lai uzsāktu darbību. 

 
ACTION_MAIN Sākt kā galveno ieejas punktu, netiek gaidīta datu saņemšana 

ACTION_VIEW  Parāda lietotājam datus. Piemēram, ja izmanto, lai parādītu kontaktus, tie tiek 
lietotājam parādīti. 

ACTION_ATTACH_DATA  Izmanto, lai norādītu, ka dažas datu daļas ir jāpārvieto/jāpievieno citai vietai 
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ACTION_EDIT  Nodrošina rediģējamu pieeju dotajiem datiem 

ACTION_PICK  Izvēlas daļu no datiem, atgriežoties pie tā, kas tika izvēlēts 

ACTION_CHOOSER  Parāda aktivitāšau atlasi, kas ļauj lietotājam izvēlēties, ko viņš vēlas pirms turpināt.  

ACTION_GET_CONTENT  Ļauj lietotājam izvēlēties konkrēta veida datus un atgriezt tos. Tas atšķiras no 
ACTION_PICK ar to, ka šeit tos tikai izvēlas, bet tos nav iespējams paņemt 

ACTION_DIAL  Sastāda numuru, ļauj lietotājam uzsākt sarunu. 

ACTION_CALL  Veic zvanu  

ACTION_SEND  Nosūta datus kādam citam. Kuri dati tiks nosūtīti nav norādīts.  

ACTION_SENDTO  Nosūta ziņojumu 

ACTION_ANSWER  Apstrādā ienākošo zvanu 

ACTION_INSERT  Ievieto kādu daļu tukšajā vietā 

ACTION_DELETE  Dzēš saņemtos datus 

ACTION_RUN  Palaiž datus visam 

ACTION_SEARCH  Lai veiktu meklēšanu 

ACTION_WEB_SEARCH  Lai veiktu web meklēšanu 

 
Tālāk tiks izstrādāta aplikācija, kas izmantojot Android telefona pakalpojumus veiks zvanu. Lietotājs var iekopēt 
numuru un veikt zvanu, izmantojot tālruņa “zvanītājprogrammu”, bet daudz ērtāk būs, ja izmantos zvana veikšanai 
pogu, kas atrodas aplikācijā, neizmantojot “zvanītājprogrammu”. 
 

o Izveidojiet aplikāciju ar nosaukumu intent_to_make_phone_call, ar package nosaukumu 

com.example.intent_to_make_phone_call un izveidojiet jaunu klasi zem package ar nosaukumu 

MainActivity.java 

o Izveidojiet mainactivity_layout.xml layout failu ar button (pogu), kā parādīts 13.attēlā. 

 

 
13.attēls mainactivity_layout.xml grafiskais layout 

 

 AndroidManifest.xml file satur parastu informāciju, pluss atļauju veikt telefona zvanus no šīs aplikācijas, kā 
norādīts attēlā zemāk. 

 

 
14.attēls AndroidManifest.xml fails 

 

Persmission 
(atļauja), lai 
veiktu zvanu  
 

http://www.generation0101.eu/
mailto:info@generation0101.eu
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_EDIT
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_PICK
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_CHOOSER
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_GET_CONTENT
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_DIAL
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_CALL
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_SEND
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_SENDTO
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ANSWER
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_INSERT
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_DELETE
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_RUN
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_SEARCH
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_WEB_SEARCH


            

   

   
Mājas lapa: www.generation0101.eu E-pasts: info@generation0101.eu  
 

 

   

Mobilās aplikācijas 

STUDENTA GRĀMATA 

35 

 Visbeidzot, MainActivity.java fails tiek parādīts 15.attēlā. 

 
15.attēls MainActivity.java 

 
Lia palaistu programmu Jums jāveic secīgi soļi, kā parādīts 16.attēlā. 
 

 
16.attēls intent_to_make_phone_call izpilde 
 

 

Intent lai veiktu 
zvanu uz 
norādīto numuru 
 

Noklikšķini, lai sāktu 
zvanu 
 

Noklikšķini, lai beigtu zvanu 
 

http://www.generation0101.eu/
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5. DATABASE/DATUBĀZE 

Android izmanto SqLite un Opec Source datubāzes. SQLite atbalsta standarta standarta iespējas, lai realizētu 
datubāzes. SQLite ir iestrādāta katrā Android ierīcē. Izmnatojot SQLite datubāzi Android neprasa uzstādīšanu vai 
datubāzes pārvaldību. 

SQLite atbalsta šādus datu tipus - TEXT, INTEGER, un REALJebkurš cits datu tips jāpārveido uz šiem tipiem, lai 
tos sagalbātu datubāzē. 

Detalizētu informāciju par SQLite izmantošanu, var atrast: 
http://www.sqlite.org 
Informācija par to, kā izmantot Android SQLite: 
http://developer.android.com/reference/android/database/sqlite/package-summary.html. 

SQLite īsteno datubāžu izveidi, kur datubāzes tiek attēlotas kā tabulas, ar rindām un kolonnām, katrs ieraksts ir 
rinda. Pirms datubāzes izstrādes, definējiet datubāzes nosaukumu – mydbname, primary key – pkey,  un laukus 
Jūsu tabulā (piemēram field1, field2, field3). 

Pirmais solis, lai izstrādātu datubāzi: 

SQLiteDatabase db; 
 
db=openOrCreateDatabase("mydbname", Context.MODE_PRIVATE, null); 

db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS myrecord(pkey VARCHAR, field1 VARCHAR, field2 VARCHAR, field3 
VARCHAR);"); 
db=openOrCreateDatabase("mydbname", Context.MODE_PRIVATE, null); 

db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS myrecord(pkey VARCHAR,field1 VARCHAR,field2 VARCHAR, field3 
VARCHAR);"); 

android.database.sqlite.SQLiteDatabase ir metode, lai izveidotu, dzēstu, izpildītu SQL komandas, un veiktu citus 
datu bāzes pārvaldības uzdevumus. 

android.database.sqlite. SQLiteOpenHelper tiek izmantots, lai pārvaldītu datu bāzes izveides un versijas 

pārvaldību. To lieto, lai rūpētos par datu bāzes atvērtību.  

Pēc tam, kad datu bāze ir izveidota, piecas pamata operācijas var tikt veiktas: 

INSERT tiek izmantots, lai pievienotu jaunu ierakstu tabulā. 

Tāl;ak instrukcijā tiek pieņemts, ka jaunu ierakstu vērtības glabājas lokālajā mainīgajā editPkey, editField1, 

editField2, and editField3. Pirmkārt error (kļūda) pārbauda vai visos laukos ir ievadītas vērtības. Ja kaut vai viens 

ir atstāts tukšs, tiek parādīts kļūdas ziņojums, lai tajās tiktu ierakstīta vērtība. 

if(editPkey.getText().toString().trim().length()==0 || editField1.getText().toString().trim().length()==0|| 

 editField2.getText().toString().trim().length()==0 || editField3.getText().toString().trim().length()==0) 
      { 
        showMessage("Error", "Please enter all values"); 
        return; 

      } 
// Using an SQL comment, the values are written to the database 
 
db.execSQL("INSERT INTO myrecord VALUES('"+editPkey.getText()+"','"+editField1.getText()+"','"+editField2.getText()+"','"+ 
  editField3.getText()+"');"); 

http://www.generation0101.eu/
mailto:info@generation0101.eu
http://www.sqlite.org/
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showMessage("Success", "Record added"); 
clearText(); 

DELETE tiek izmantots, lai dzēstu esošos ierakstus no tabulas. 

Lai dzēstu ierakstu, key vērtības ieraksts ir jāizdzēš.  

if(editPkey.getText().toString().trim().length()==0) 

     { 
       showMessage("Error", "Please enter Key Value"); 
       return; 
     } 
 
Cursor  crs=db.rawQuery("SELECT * FROM myrecord WHERE pkey='"+ editPkey.getText()+"'", null); 
 
if(crs.moveToFirst()) 

     { 
       db.execSQL("DELETE FROM myrecord WHERE pkey='"+editPkey.getText()+"'"); 
       showMessage("Success", "Record Deleted"); 
     } 
     else 

     {  showMessage("Error", "Invalid Key Value"); } 

clearText(); 

UPDATE tiek izmantots, lai izmainītu vienu vai vairākus laukus (ierakstus) tabulā.  

Līdzīgi dzēšanas operācijai, lai pārveidotu (mainītu) ierakstu, key vērtība ir jāatjaunina.  

if(editPkey.getText().toString().trim().length()==0) 

     { 
       showMessage("Error", "Please enter Key Value"); 
       return; 
      } 
Cursor crs=db.rawQuery("SELECT * FROM myrecord WHERE pkey='"+editPkey.getText()+"'", null); 
 
if(crs.moveToFirst()) 

     { 
       db.execSQL("UPDATE myrecord SET field1='"+editField1.getText()+"',field2='"+editField2.getText()+"',   
 field3='"+editField3.getText()+"' WHERE pkey='"+editPkey.getText()+"'"); 
       showMessage("Success", "Record Modified"); 
     } 
     else 

     { showMessage("Error", "Invalid Key Value");} 
clearText(); 

VIEW lai apskatītu vērtības konkrētā tabulas ierakstā. 

if(editPkey.getText().toString().trim().length()==0) 

     { 
       showMessage("Error", "Please enter Key Value"); 
       return; 
     } 
 
Cursor crs=db.rawQuery("SELECT * FROM myrecord WHERE pkey='"+editPkey.getText()+"'", null); 

 
if(crs.moveToFirst()) 

     { 

http://www.generation0101.eu/
mailto:info@generation0101.eu


            

   

   
Mājas lapa: www.generation0101.eu E-pasts: info@generation0101.eu  
 

 

   

Mobilās aplikācijas 

STUDENTA GRĀMATA 

38 

       editField1.setText(c.getString(1)); 
       editField2.setText(c.getString(2)); 
                        editField3.setText(c.getString(3)); 
     } 
     else 

     { 
       showMessage("Error", "Invalid Key Value"); 
       clearText(); 

      } 

VIEW ALL tiek izmantots, lai apskatītu visus ierakstus tabulā. Datu bāze var būt tukša, tādēļ ieraksti netiks 

parādīti. Pretējā gadījumā visi ieraksti tiks parādīti secīgi, sākot ar pirmo ierakstu. 

Cursor crs=db.rawQuery("SELECT * FROM myrecord", null); 
if(crs.getCount()==0) 

 { 
   showMessage("Error", "Database is empty"); 
   return; 
 } 
 
StringBuffer buffer=new StringBuffer(); 
 while(crs.moveToNext()) 

     { 
       buffer.append("Primary Key: "+c.getString(0)+"\n"); 
       buffer.append("Field1: "+c.getString(1)+"\n"); 
       buffer.append("Field2: "+c.getString(2)+"\n"); 
       buffer.append("Field3:"+c.getString(3)+"\n\n"); 
     } 

showMessage("My record values", buffer.toString()); 

Piecas iepriekš definētās operācijas,showMessage () izmanto, lai attēlotu dažādus ziņojumus. 

public void showMessage(String title,String message) 

     { 
      Builder builder=new Builder(this); 
      builder.setCancelable(true); 

      builder.setTitle(title); 
      builder.setMessage(message); 
      builder.show(); 

    } 

Tagad izmantojot augstāk minēto, tiks izstrādāts datubāzes piemērs. Lietotāja interfeis attēlots 1.attēlā. 
 

http://www.generation0101.eu/
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1.attēls Studenta ieraksts lietotāja interfeisā. 
 
Šajā piemērā, tabulas definīcija ir attēlota 2.attēlā. Primary key ir Student Number. Tālāk ir trīs laukumi Name, 
Course No un Grade. 
 
Student No Name Course No Grade 
    
2.attēls Studenta informācijas tabula 

 
Poga ir definēta katrai datu bāzes darbībai (operācijai). Teksta laukumi tiek veidoti izmantojot TextView, ievades 
teskta laukumi veidoti kā Edit Text. Aplikācijas nosaukums database_example un package nosaukums ir 
com.database_example 
 
MainActivity.java kods attēlots zemāk 3.attēlā. 
  
 
package com.database_example; 

 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog.Builder; 
import android.content.Context; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 

 
public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener 

{ 
 EditText editSudentNo,editName,editGrade, editCourse; 
 Button btnAdd,btnDelete,btnModify,btnView,btnViewAll; 
 SQLiteDatabase db; 
    
  @Override 
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

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

          

http://www.generation0101.eu/
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         editSudentNo=(EditText)findViewById(R.id.editStudentNo); 
         editName=(EditText)findViewById(R.id.editName); 
         editGrade=(EditText)findViewById(R.id.editGrade); 
         editCourse=(EditText)findViewById(R.id.editCourse); 
         btnAdd=(Button)findViewById(R.id.btnAdd); 
         btnDelete=(Button)findViewById(R.id.btnDelete); 
         btnModify=(Button)findViewById(R.id.btnModify); 
         btnView=(Button)findViewById(R.id.btnView); 
         btnViewAll=(Button)findViewById(R.id.btnViewAll); 
         btnAdd.setOnClickListener(this); 
         btnDelete.setOnClickListener(this); 
         btnModify.setOnClickListener(this); 
         btnView.setOnClickListener(this); 
         btnViewAll.setOnClickListener(this); 

 
         db=openOrCreateDatabase("StudentDB", Context.MODE_PRIVATE, null); 

   db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS student(studentno VARCHAR,name   
   VARCHAR,course VARCHAR, grades VARCHAR);"); 
     } 
     public void onClick(View view) 

     { 
 // INSERT A RECORD 
     if(view==btnAdd) 

     {      
 if(editSudentNo.getText().toString().trim().length()==0||editName.getText().toString().trim().length()==0||  

 editCourse.getText().toString().trim().length()==0 || editGrade.getText().toString().trim().length()==0) 
     { 
       showMessage("Error", "Please enter all values"); 
       return; 

     } 
     db.execSQL("INSERT INTO student VALUES('"+editSudentNo.getText()+"','"+editName.getText()+"','"+   
  editCourse.getText()+"','"+editGrade.getText()+"');"); 
    showMessage("Success", "Record added"); 
    clearText(); 
     } 
   
 // DELETE A RECORD 
 if(view==btnDelete) 

  { 
     if(editSudentNo.getText().toString().trim().length()==0) 

     { 
      showMessage("Error", "Please enter Student Number"); 
      return; 

     } 
     Cursor c=db.rawQuery("SELECT * FROM student WHERE studentno='"+editSudentNo.getText()+"'", null); 
     if(c.moveToFirst()) 

         { 
      db.execSQL("DELETE FROM student WHERE studentno='"+editSudentNo.getText()+"'"); 
      showMessage("Success", "Record Deleted"); 
          } 
     else 

         { 
      showMessage("Error", "Invalid Student Number"); 
         } 
     clearText(); 
    } 
 
 //UPDATE A RECORD 
 if(view==btnModify) 

     { 
     if(editSudentNo.getText().toString().trim().length()==0) 

      { 
       showMessage("Error", "Please enter Student Number"); 

http://www.generation0101.eu/
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       return; 

      } 
     Cursor c=db.rawQuery("SELECT * FROM student WHERE studentno='"+editSudentNo.getText()+"'", null); 
     if(c.moveToFirst()) 

                   { 
      db.execSQL("UPDATE student SET name='"+editName.getText()+"', grades='"+editGrade.getText()+"',   
  course='"+editCourse.getText()+"' WHERE studentno='"+editSudentNo.getText()+"'"); 
      showMessage("Success", "Record Modified"); 
      } 
      else 

      { 
      showMessage("Error", "Invalid Student Number"); 
      } 
      clearText(); 
      } 
 // VIEW A RECORD 
     if(view==btnView) 

      { 
        if(editSudentNo.getText().toString().trim().length()==0) 

       { 
         showMessage("Error", "Please enter Student Number"); 
         return; 

       } 
      Cursor c=db.rawQuery("SELECT * FROM student WHERE studentno='"+editSudentNo.getText()+"'", null); 
      if(c.moveToFirst()) 

       { 
        editName.setText(c.getString(1)); 
        editCourse.setText(c.getString(2)); 
        editGrade.setText(c.getString(3)); 
       } 
       else 

       { 
        showMessage("Error", "Invalid Student Number"); 
        clearText(); 
       } 
      } 
 // VIEW ALL RECORDS 
      if(view==btnViewAll) 

      { 
       Cursor c=db.rawQuery("SELECT * FROM student", null); 
       if(c.getCount()==0) 

       { 
        showMessage("Error", "No records found"); 
        return; 

       } 
       StringBuffer buffer=new StringBuffer(); 
       while(c.moveToNext()) 

       { 
        buffer.append("studentno: "+c.getString(0)+"\n"); 
        buffer.append("Name: "+c.getString(1)+"\n"); 
        buffer.append("Course: "+c.getString(2)+"\n"); 
        buffer.append("Grades:"+c.getString(3)+"\n\n"); 
       } 
       showMessage("Student Details", buffer.toString()); 
      } 
     } 
 
     public void showMessage(String title,String message) 

     { 
      Builder builder=new Builder(this); 
      builder.setCancelable(true); 

      builder.setTitle(title); 
      builder.setMessage(message); 

http://www.generation0101.eu/
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      builder.show(); 
  } 
 
     public void clearText() 

     { 
      editSudentNo.setText(""); 
      editName.setText(""); 
      editGrade.setText(""); 
      editCourse.setText(""); 
      editSudentNo.requestFocus(); 
     } 
 } 
 
3.attēls MainActivity.java 
 
Kad programma tiek palaista, Jums ir iespējams datubāzē veikt visas piecas operācijas. Apakšgrupas ekrāns tiek 
parādītas kā 4.attēlā. 
 

 
4.attēls Piemēra ekrāns 
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6. ANDROID ANIMĀCIJA 
 
Animācija tiek izmantota, lai mainītu dažādu objektu īpašības, iepriekš noteiktā laika intervālā. Tas var izmantot 
jebkura tipa/veida objektu. Animācija izmanto parametrus, kā start values (sākuma vērtība), end value(beigu 
vērtība), size(izmērs), time duration (laika ilgums), rotation angle (rotācijas leņķis).  
 
Tālāk tiks izstrādāta aplikācija, lai īstenotu dažādu animāciju veidus: 
 

 Blink activity: mirgot 

 Crossfade activity: izbāl un jauns teksts atkal parādās 

 Fadein activity: izbāl/paliek gaišāks 

 Fadeout activity: aptumšojas 

 Move activitymaina virzienu horizontāli no kreisās puses uz labo 

 Rotate activity: rotē ap savu asi 

 Sequential activity: pārvietojas no kreisās puses uz labo, no no augšas uz leju, no kreisās uz labo, un 
atiiecīgi rotē 

 Slide down activity: slīd uz leju 

 Slide up activity: slīd uz augšu 

 Zoom in activity: pietuvina 

 Zoom out activity: attālina 

 ZoomRotet activity: attālina un rotē 
 
 

 
1.attēls Android animācijas programmas fails 
 
Šajā dizainā, lietotāja interfeiss ir izstrādāts izmantojot ScrollView layout ar TableLayout. Ekrāna izkārtojums 
parādīts 2.attēlā. Katra animācija tiek aktivizēta izmantojot pogu (button). 
 
 
 

MainActivity layout 
faili + katra 
aktivitātes klase 
veidota katrai 
animācijai 
 

Attēla faili 
 

Katrs xml fails 
definē iestatījumus 
katrai animācijai 
 

MainActivity + 
katra aktivitātes 
klase katrai 
animācijai 
 

Izveidota 
jauna mape 
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2.attēls  MainActivity layout 
 
Vingrinājums: īstenot šo izkārtojumu (layout) activity_main.xml failā 
 
Animācija ar mirgošanu, izmantojot BlinkActivity.java klase un blink.xml fails. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
    <alpha android:fromAlpha="0.0" 
        android:toAlpha="1.0" 
        android:duration="600" 
        android:repeatMode="reverse" 
        android:repeatCount="infinite"/> 
</set> 

3.attēls blink.xml 
 
Lai izmantotu resource animation īpašību failu: 
http://developer.android.com/guide/topics/resources/animation-resource.html. 
 

toAlpha un fromAlpha izmanto fade-in un fade-out animācijas. Animāciju izpildes laiks, tiek izteikts milisekundēs. 

repeatMode (atkārtošanas režīms) nosaka, kā animācija darbosies, kad animācija ir beigusi darboties. “Infinite” 

nosaka, to, ka animācija tiks atkārtota nepārtraukti. “reverse” , ka mainīs virzienu ar katru atkārtošanu.  

Klases kods BlinkActivity.java, lai īstenotu blink operāciju, parādīts 5.attēlā. Šajā piemērā lietotāja interfeiss 

veidots ar TextView (kas mirgo) un pogu, lai palaistu animāciju. Layout fails dots 4.attēlā. Šajā gadījumā lietotājs 

var tikt atpakaļ uz sākumlapu izmantojot Android back button (poga atpakaļ). 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:orientation="vertical">     
     
    <TextView android:id="@+id/txtMessage" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
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        android:text="This is BLINK animation" 
        android:layout_centerInParent="true" 
        android:textSize="25dp" 
        android:padding="20dp" 
        android:visibility="gone"/> 
         
    <Button android:id="@+id/btnStart" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Start Animation" 
        android:layout_marginTop="30dp" 
        android:layout_alignParentBottom="true" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_marginBottom="20dp"/> 
 

</RelativeLayout> 

 4.attēls activity_blink.xml layout fails 
 
package com.android.animations; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.view.animation.Animation; 
import android.view.animation.Animation.AnimationListener; 
import android.view.animation.AnimationUtils; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 

 
public class BlinkActivity extends Activity implements AnimationListener  

{ 
 TextView txtMessage; 
 Button btnStart; 
 Animation animBlink; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_blink); 
 
  txtMessage = (TextView) findViewById(R.id.txtMessage); 
  btnStart = (Button) findViewById(R.id.btnStart); 

 
  // Load the blink.xml file in the anim folder 
  animBlink = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.blink); 
   
  // Set animation listener 
  animBlink.setAnimationListener(this); 

 
  // Button click event 
  btnStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener()  

  { 
   @Override 
   public void onClick(View v)  

   { 
    txtMessage.setVisibility(View.VISIBLE); 
    // start the animation 
    txtMessage.startAnimation(animBlink); 
   } 
  }); 
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 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationEnd(Animation animation)   

  {  
   //  Notifies the end of the animation. This callback is not invoked for animations  
   // with repeat count set to INFINITE. 
  } 
 
 @Override 
 public void onAnimationRepeat(Animation animation)  

  {  
  // Notifies the repetition of the animation 
  } 
 
 @Override 
 public void onAnimationStart(Animation animation)  

  {  
  // Notifies the start of the animation  
  } 
} 

5.attēls BlinkActivity.java 
 
Pārējās animācijas tiek veidotas līdzīgi. Katrai animācijai ir savs klases fails, ar iestatījumu xml failu, kas atrodas 
zem anim mapes. 
 
Fade animācijas realizācija parādīta 6.,7. un 8.attēlā. 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:fillAfter="true" > 
 
    <alpha 
        android:duration="1000" 
        android:fromAlpha="0.0" 
        android:toAlpha="1.0" /> 
 
</set> 

6.attēls  anim/fadein.xml iestatījumu fails 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:orientation="vertical"> 
     
    <TextView 
        android:id="@+id/txtMessage" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_centerInParent="true" 
        android:text="This is FADE IN animation" 
        android:textSize="25dp" 
        android:visibility="gone" /> 
         
    <Button android:id="@+id/btnStart" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Start Animation" 
        android:layout_marginTop="30dp" 
        android:layout_alignParentBottom="true" 
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        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_marginBottom="20dp"/> 
 
</RelativeLayout> 

7.attēls activity_fadein.xml layout fails 
 
package com.android.animations; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.view.animation.Animation; 
import android.view.animation.AnimationUtils; 
import android.view.animation.Animation.AnimationListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 

 
public class FadeInActivity extends Activity implements AnimationListener  

{ 
 
 TextView txtMessage; 
 Button btnStart; 
 Animation animFadein; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_fadein); 

 
  txtMessage = (TextView) findViewById(R.id.txtMessage); 
  btnStart = (Button) findViewById(R.id.btnStart); 
 
  // Load the animation 
  animFadein = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.fade_in); 
   
  // Set animation listener 
  animFadein.setAnimationListener(this); 

 
  // Button click event 
  btnStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener()  

  { 
 
   @Override 
   public void onClick(View v)  

   { 
    txtMessage.setVisibility(View.VISIBLE);  
    // start the animation 
    txtMessage.startAnimation(animFadein); 
   } 
  }); 
 
 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationEnd(Animation animation)  

 {  
 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationRepeat(Animation animation)  
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 { 
 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationStart(Animation animation)  

 { 
 } 
} 

8.attēls FadeInActivity.java class fails 
 
Fade out animācija tiek īstenota (realizēta) tieši tāpat. Galvenā atšķirība ir properties failā.  
 
Fade in animācijas realizācija parādīta 6.,7. un 8.attēlā. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:fillAfter="true" > 
 
    <alpha 
        android:duration="1000" 
        android:fromAlpha="1.0" 
        android:toAlpha="0.0" /> 

 
</set> 

9.attēls  anim/fadeout.xml properties fails 
 
Tālāk tiks izstrādāta animācija, kura kustēs no kreisās puses uz labo pusi horizontāli. Pirmkārt ir datorā jābūt jpg 
attēlam, kuru pārvietot uz ekrāna. Ievelciet failu mapē drawable, kas atrodas zem mapes res. Eclipse atvērs 
dialoglogu, nokopējiet failu. Tagad fails ir izmantojams kā attēls layout failā. Šajā piemērā, ta sir Erasmus_logo.png 
fails (skatīt 1.attēlu). Vairāki attēlu faili var tikt iekopēti un izmantoti dažādās aplikācijās.  
 
Vertikālā un/vai horizontālā kustība (animācija) tiek panākta, izmantojot pārraidi. Kustība ir definēta izmantojot 
vienu no trim formātiem: 

 Vērtības no  -100 līdz 100 beidzas ar "%", norādot ātrumu procentuāli pret pašu 

 -100 līdz 100 beidzas ar "%p", norādot ātrumu procentuāli pret parent  

 float vērtība bez safiksa, norādot absolūto vērtību 
 

android:fromXdelta (float or percentage) izmanto, lai noteiktu sākuma X komnponenti 
android:toXdelta (float or percentage) izmanto, lai noteiktu beigu X komnponenti 
android:fromYdelta (float or percentage) izmanto, lai noteiktu sākuma Y komnponenti 
android:toYdelta izmanto, lai noteiktu beigu Y komnponenti 
 
Iestatījumu failu move.xml kods ir attēlots 10.attēlā. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set 
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:fillAfter="true"> 
 
   <translate 
        android:fromXDelta="0%p" 
        android:toXDelta="75%p" 
        android:duration="800" /> 

</set> 

10.attēls anim/move.xml iestatījumu (properties) fails 
 
Layout fails satur attēlu un pogu, lai sāktu animāciju, līdzīgi kā citiem layout failiem. 
 
Layout faila kods ir norādīts 11.attēlā. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent"> 

     
    <ImageView 
        android:id="@+id/imgLogo" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:src="@drawable/erasmus_logo" /> 
     
    <Button android:id="@+id/btnStart" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Start Animation" 
        android:layout_marginTop="30dp" 
        android:layout_alignParentBottom="true" 
        android:layout_centerHorizontal="true" 
        android:layout_marginBottom="20dp"/> 

     
</RelativeLayout> 

11.attēls activity_move.xml layout fails 
 
Visbeidzot, MoveActivity.java kods norādīts 12.attēlā. 
 
package com.android.animations; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.view.animation.Animation; 
import android.view.animation.AnimationUtils; 
import android.view.animation.Animation.AnimationListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ImageView; 

 
public class MoveActivity extends Activity implements AnimationListener { 

 
 ImageView imgLogo; 
 Button btnStart; 
 Animation animMove; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_move); 
  imgLogo = (ImageView) findViewById(R.id.imgLogo); 
  btnStart = (Button) findViewById(R.id.btnStart); 
 
  //  Load the animation 
  animMove = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.move); 
 
  // Set animation listener 
  animMove.setAnimationListener(this); 

 
  // Button click event 
  btnStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener()  

  { 
   @Override 
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   public void onClick(View v) 

    { 
    // start the animation 
    imgLogo.startAnimation(animMove); 
   } 
  }); 
 
 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationEnd(Animation animation)  

 {  
 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationRepeat(Animation animation)  

 { 
 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationStart(Animation animation)  

 { 
 } 
 
} 

12.attēls MoveActivity.java  
 

Rotācijas animācijas izmantošana, lai apgrieztu atribūtus. 

 android:fromDegrees lai norādītu sākuma leņķi grādos 

 android:toDegrees lai norādītu beigu leņķi grādos 

 android:pivotX ir X koordinātu rotācijas centrs. To izsaka pikseļos attiecībā pret obkjekta kreiso malu  

 android:pivotY ir Y koordinātu rotācijas centrs. To izsaka pikseļos attiecībā pret obkjekta kreiso malu  

Iestatījumu fails rotate.xml ir norādīts 13.attēlā. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
    <rotate android:fromDegrees="0" 
        android:toDegrees="360" 
        android:pivotX="50%" 
        android:pivotY="50%" 
        android:duration="600" 
        android:repeatMode="restart" 
        android:repeatCount="infinite" > 

  </rotate> 
</set> 

13.attēls anim/rotate.xml 
 
activity_rotate.xml layout fails ir tāds pats kā move.xml failam, tas izmanto to pašu attēlu un pogu, lai sāktu 
animāciju. 
 
Kaut arī RotateActivity.java kods ir līdzīgs iepriekšējiem, tas norādīts 14.attēlā. 
 
package com.android.animations; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.view.animation.Animation; 
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import android.view.animation.Animation.AnimationListener; 
import android.view.animation.AnimationUtils; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ImageView; 

 
public class RotateActivity extends Activity implements AnimationListener { 

 
 ImageView imgLogo; 
 Button btnStart; 
 Animation animRotate; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_rotate); 
 
  imgLogo = (ImageView) findViewById(R.id.erasmus); 
  btnStart = (Button) findViewById(R.id.btnStart); 
 
  // Load the animation 
  animRotate = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.rotate); 
 
  // Set animation listener 
  animRotate.setAnimationListener(this); 

 
  // button click event 
  btnStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener()  

  { 
 
   @Override 
   public void onClick(View v)  

   { 
    imgLogo.setVisibility(View.VISIBLE); 
 
    // start the animation 
    imgLogo.startAnimation(animRotate); 
   } 
  }); 
 
 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationEnd(Animation animation)  

 {  
 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationRepeat(Animation animation)  

 { 
 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationStart(Animation animation)  

 { 
 } 
} 

14.attēls RotateActivity.java 

scale tiek izmantots, lai mainītu animācijas izmēru. Viduspuksts tiek precīzi norādīts izmantojot pivotX un pivotY. 

Attēls tiek apllienināts uz āru un/vai iekšu. Atribūti tiek definēti šādi: 

android:fromXscale sākot X izmēra maiņu, kur X=1.0 nav izmaiņu 
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android:toXscale beidzot X izmēra maiņu, kur X=1.0 nav izmaiņu  
android:fromYscale sākot Y izmēra maiņu, kur Y=1.0 nav izmaiņu 
android:toYscale beidzot Y izmēra maiņu, kur Y=1.0 nav izmaiņu  
android:pivotX lai X koordinātas apliktu fiksētā stāvoklī, kad aobekts tiek samazināts 
android:pivotY lai Y koordinātas apliktu fiksētā stāvoklī, kad aobekts tiek samazināts 
 
15.attēlā anim/slide_down.xml kods parāda attēlu pilnā izmērā un aizslīd (pazūd) animācijas beigās. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:fillAfter="true"> 
 
    <scale 
        android:duration="500" 
        android:fromXScale="1.0" 
        android:fromYScale="0.0" 
        android:toXScale="1.0" 
        android:toYScale="1.0" /> 
 
</set> 

15.attēls anim/slide_down.xml 
 
Lai attēl parādītu pilnībā, pa visu ekrānu un tas slīdētu lējā, līdz pazūd, kad animācija beidzas var realizēt mainot 
iestatījumus, kā parādīts 16.attēlā. 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:fillAfter="true" > 
 
    <scale 
        android:duration="500" 
        android:fromXScale="1.0" 
        android:fromYScale="1.0" 
        android:toXScale="1.0" 
        android:toYScale="0.0" /> 

 
</set> 

16.attēls anim/slide_up.xml 
 
Layout fails SlideUpActivity.java un SlideDownActivity.java ir definēti līdzīgi uz move.xml layout failu, ar tādu pašu 
attēla failu un pogu, lai sāktu animāciju. 
 
SlideUpActivity.java un SlideDown.java kodi ir līdzīgi. SlideUpActivity.java code ir norādīts 17.attēlā. 
 
package com.android.animations; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.view.animation.Animation; 
import android.view.animation.Animation.AnimationListener; 
import android.view.animation.AnimationUtils; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ImageView; 

 
public class SlideUpActivity extends Activity implements AnimationListener { 

 
 ImageView imgPoster; 
 Button btnStart; 
 Animation animSlideUp; 

http://www.generation0101.eu/
mailto:info@generation0101.eu


            

   

   
Mājas lapa: www.generation0101.eu E-pasts: info@generation0101.eu  
 

 

   

Mobilās aplikācijas 

STUDENTA GRĀMATA 

53 

 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_slide_up); 
 
  imgPoster = (ImageView) findViewById(R.id.imgLogo); 
  btnStart = (Button) findViewById(R.id.btnStart); 
 
  // Load the animation 
  animSlideUp = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.slide_up); 
 
  // Set animation listener 
  animSlideUp.setAnimationListener(this); 

 
  // button click event 
  btnStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 

    // start the animation 
    imgPoster.setVisibility(View.VISIBLE); 
    imgPoster.startAnimation(animSlideUp); 
   } 
  }); 
 } 
 @Override 
 public void onAnimationEnd(Animation animation)  

 {  
 } 
 @Override 
 public void onAnimationRepeat(Animation animation)  

 { 
 } 
 
 @Override 
 public void onAnimationStart(Animation animation)  

 { 
 } 
 
} 

17.attēls SlideUpActivity.java 
 
SlideDownActivity.java kods ir tāds pats kā 17.attēlā, ar sekojošām izmaiņām: 
 

 public class SlideUpActivity extends Activity implements AnimationListener { is replaced with  
public class SlideDownActivity extends Activity implements AnimationListener { 

 Animation animSlideUp is replaced with Animation animSlideDown 
 setContentView(R.layout.activity_slide_up) is replaced with setContentView(R.layout.activity_slide_down) 

 animSlideUp = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.slide_up) is replaced with 
animSlideDown = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.slide_down) 

 animSlideUp.setAnimationListener(this) is replaced with animSlideDown.setAnimationListener(this) 

 imgPoster.startAnimation(animSlideUp) is replaced with imgPoster.startAnimation(animSlideDown) 
 
zoom in un zoom out animačijām scale var tikt izmantots ar šādiem iestatījumiem, kas norādīti 18. un 19.attēlā. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:fillAfter="true" > 
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    <scale 
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
        android:duration="1000" 
        android:fromXScale="1" 
        android:fromYScale="1" 
        android:pivotX="50%" 
        android:pivotY="50%" 
        android:toXScale="3" 
        android:toYScale="3" > 
    </scale> 
 
</set> 

18.attēls anim/zoom_in.xml 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:fillAfter="true" > 
 
    <scale 
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
        android:duration="1000" 
        android:fromXScale="1" 
        android:fromYScale="1" 
        android:pivotX="50%" 
        android:pivotY="50%" 
        android:toXScale="0.5" 
        android:toYScale="0.5" > 

    </scale> 
 
</set> 

19.attēls anim/zoom.out.xml 
 
Klases un layout faili tiek īstenoti līdzīgi iepriekš scale animācijām. 
 
ZoomRotate animācijā mums būtu nepieciešams, lai attēls zoom in (pietuvinās) un tai pat laikā arī rotē. Attiecīgi 
properties (iestatījumu) failā jāiekļauj abus animācijas veidus, tas parādīts 20.attēlā. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:fillAfter="true" > 
 
    <!-- Scale --> 
    <scale 
        android:duration="4000" 
        android:fromXScale="1" 
        android:fromYScale="1" 
        android:pivotX="50%" 
        android:pivotY="50%" 
        android:toXScale="4" 
        android:toYScale="4" > 
    </scale> 
 
    <!-- Rotate 180 degrees --> 
    <rotate 
        android:duration="500" 
        android:fromDegrees="0" 
        android:pivotX="50%" 
        android:pivotY="50%" 
        android:repeatCount="infinite" 
        android:repeatMode="restart" 
        android:toDegrees="360" /> 
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</set> 

20.attēls anim/combination.xml 
 
Layout un klases fails līdzīgs iepriekš apskatītajiem failiem. Vienīgi, ir jāaizstāj mainīgo nosaukumi kā 
SlideUpActivity un SlideDownActivity klases failus. 
 
Pēdējā animācija ir pārvietot (kustināt) attēlu no kreisās uz labo pusi, no augšas uz leju, tad no labaš uz kreiso 
pusi, un no apakšas uz leju un rotēt līdz attēls nonāk tā sākotnējā stāvoklī.  
 
21.attēls ilustrē kodu šai secīgajai animācijai. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:fillAfter="true" > 
 
    <!-- Use startOffset to give delay between animations --> 
 
 
    <!-- Move --> 
    <translate 
        android:duration="800" 
        android:fillAfter="true" 
        android:fromXDelta="0%p" 
        android:startOffset="300" 
        android:toXDelta="75%p" /> 

    <translate 
        android:duration="800" 
        android:fillAfter="true" 
        android:fromYDelta="0%p" 
        android:startOffset="1100" 
        android:toYDelta="70%p" /> 
    <translate 
        android:duration="800" 
        android:fillAfter="true" 
        android:fromXDelta="0%p" 
        android:startOffset="1900" 
        android:toXDelta="-75%p" /> 

    <translate 
        android:duration="800" 
        android:fillAfter="true" 
        android:fromYDelta="0%p" 
        android:startOffset="2700" 
        android:toYDelta="-70%p" /> 
 
    <!-- Rotate 360 degrees --> 
    <rotate 
        android:duration="1000" 
        android:fromDegrees="0" 
        android:interpolator="@android:anim/cycle_interpolator" 
        android:pivotX="50%" 
        android:pivotY="50%" 
        android:startOffset="3800" 
        android:repeatCount="infinite" 
        android:repeatMode="restart" 
        android:toDegrees="360" /> 
 
</set> 

21.attēls anim/sequential.xml 
 
Visbeidzot, AndroidManifest fails nesatur speciālas prasības, izņemot, to, ka jādefinē visi klases faili. Tas norādīts 
22.attēlā. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.android.animations" 
    android:versionCode="1" 
    android:versionName="1.0" > 
 
    <uses-sdk 
        android:minSdkVersion="8" 
        android:targetSdkVersion="17" /> 
 
    <application 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.MainActivity" 
            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.FadeInActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.FadeOutActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.CrossfadeActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 

        <activity 
            android:name="com.android.animations.BlinkActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.ZoomInActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.ZoomOutActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.RotateActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 

        <activity 
            android:name="com.android.animations.MoveActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.SlideUpActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.SlideDownActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.BounceActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 

        <activity 
            android:name="com.android.animations.SequentialActivity" 
            android:label="@string/app_name" /> 
        <activity 
            android:name="com.android.animations.ZoomRotateActivity" 
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            android:label="@string/app_name" /> 
    </application> 
 
</manifest> 

22.attēls AndroidManifest.xml 
 
Vingrinājums: Pabeidziet aplikāciju un palaidiet to, lai redzētu animācijas izpildi! 
 
 
Ieteikums:  Vēl patstāvīgi iespējams telefonā izmantot bezmaksas programmas (aplikācijas) viedtālrunim uz 
Android operētājsistēmas, lejupielādējot programmu Play veikalā, kā piemēram, Stickman Animator, Stick 
Nodes:Stickman Animator, Animate It, utt. 
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