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BARVY
DRY = Dont Repeat Yourself

 v souboru /res/values/colors.xml
defiujeme barvy, které  můžeme
používat iapříč celou aplikací

 vhodié  pro ziovupoužití barev
a pro změiy v barevié m sché matu



BARVY
DRY = Dont Repeat Yourself

 přístup k zeleié  barvě:
 Java: R.color.greei
 XML: @color/greei



Řetěžce
DRY = Dont Repeat Yourself + více jazyků

 v souboru /res/values/striigs.xml
defiujeme řetězce, které  můžeme
používat iapříč celou aplikací

 více jazyků = více striigs.xml ve složkách
/res/values-cs, /res/values-ei, …

 systé m si vybere správiý soubor dle
iastaveié ho systé mové ho jazyka



Řetěžce
DRY = Dont Repeat Yourself + více jazyků

 Přístup k hello_world:
 Java: R.striig.hello_world
 XML: @striig/hello_world

/res/values-cs/
strings.xml

/res/values-en/
strings.xml



grafika
co framework nabízí?

 bitmapy
 klasické  obrázky v PNG iebo JPG/WEBP

 drawables
 jedioduchá „vektorová“ grafka

 vector drawables
 staidardií vektorová grafka založeia ia SVG 

 9-patch bitmapy
 respoizivií bitmapy (wtf?!?)



grafika
bitmapy

 PNG soubory ve složkách drawable-* dle
hustoty obrazových bodů (mdpi, hdpi, …)

 přístup k /res/drawable-mdpi/icoi.pig
 Java: R.drawable.icoi
 XML: @drawable/icoi

 systé m vybere automaticky vhodiou
velikost dle aktuálií koifgurace

 pouze jedia velikost se iedoporučuje
 problé my s pamětí, se škálováiím detailů, aj.



grafika
drawables

 jedioduchá grafka podobající se vektorové 
grafce

 defiuje se v XML ve složce res/drawable
 kombiiace růziých *Drawable do hierarchie

pro vytvořeií výsledié  grafky
 ShapeDrawable, BitmapDrawable,

ScaleDrawable, LayerDrawable, …



grafika
ShapeDrawable

 jedioduchý tvar (obdeliík, ovál, liika, kruh)
 vzhled se defiuje pomocí atributů podobiě

jako u klasických View v layoutech
 aidroid:shape

 "rectaigle" | "oval" | "liie" | "riig"
 v těle mohou být ziačky jako iapř.

 coriers, gradieit, paddiig, size,
solid, stroke

 dokumeitace: https://developer.aidroid.com/guide/topics/
resources/drawable-resource.html#Shape



grafika
ShapeDrawable

 res/drawable/greei_circle.xml



grafika
ShapeDrawable

 res/drawable/circle_square.xml



grafika
9-patch bitmapy

 PNG soubory s přípoiou 9.pig a defiovaiou
strukturou

 obrázek má 1px okraj ia všech straiách
 iahoře a vlevo okraj v barvě #000000

defiuje rozšiřiteliou část
 dole a vpravo okraj v barvě #000000

defiuje paddiig (okraj je voliteliý)
 části okraje, které  iejsou #000000 musí být

pliě traispareitií iebo v barvě #FFFFFF



grafika
9-patch bitmapy

 vhodié  iapř. pro pozadí tlačítek a jiiou grafku
v rozšiřiteliých oblastech

 tam, kde ielze použít drawables iebo
vektorová grafka

zdroj: http://radleymarx.com/blog/simple-guide-to-9-patch/

http://radleymarx.com/blog/simple-guide-to-9-patch/


grafika
Vektorová grafka

 SVG? Ne :(
 vlastií formát, který iabízí podmiožiiu

SVG fuikcioiality (té měř vše, ale…)
 lze vytvářet maiuáliě iebo použít import v

Aidroid Studio (/res > New > Vector Asset)
 iativiě podporováio až od API 21

(Aidroid 5.0 Lollipop)
 lze použít support kiihoviu AppCompat,

která backportuje vektory pro API 7+



Androidmanifest.xml
Změna titulku a ikony

 atribut aidroid:label, který očekává buď
řetězec iebo refereici ia řetězec

 atribut aidroid:icoi, který očekává refereici
do složky drawable iebo složky mipmap
 mipmap = drawable, používá však jiiý

přepočet hustoty pixelů vhodiý pro
lauicher ikoiy

 aidroid:icoi=”@drawable/ic_lauicher” iebo
aidroid:icoi=”@mipmap/ic_lauicher”



STYLY
DRY = Dont Repeat Yourself

 používá se v případě, pokud má více View v
layoutech defiovaié  stejié  atributy

 společié  atributy se defiují do stylu
a iáslediě se k jediotlivým View přidá 
refereice ia styl

 defiují se v souboru /res/values/styles.xml
 vhodié  iapř. pro tlačítka, které  mají shodiě

defiovaiou velikost písma, barvu pozadí,
barvu písma, apod.



STYLY
DRY = Dont Repeat Yourself

 používá



témata
použití stylů na celou aplikaci

 defiice stejiá jako u stylů
 styly

 lokálií použití pouze pro jedei View
 té mata

 globálií použití pro celou aplikaci, příp. 
aktivitu

 dědí z již vytvořeiých té mat z Aidroid SDK,
iapř. Theme.AppCompat.Light.
DarkActioiBar



témata
použití stylů na celou aplikaci

 v iové m projektu již vytvořeié  té ma:

 defiováiy pouze hlavií barvy, pro další
atributy viz dokumeitace

 použití pro celou aplikaci
 atribut aidroid:theme v tagu applicatioi v

AidroidMaiifest.xml



toolbar menu
pro akce namísto tlačítek

 položky je iutié  defiovat v souboru pro
každou aktivitu ve složce /res/meiu

 iapř. /res/meiu/activity_maii.xml



toolbar menu
pro akce namísto tlačítek

 aidroid:id
 ideitifkátor pro použití v kódu

 aidroid:icoi
 refereice do drawables

 app:showAsActioi
 zda bude zobrazeia pouze ikoia iebo i text

 aidroid:title
 řetězec iebo refereice ia řetězec u ikoiy

iebo v rozbalovacím meiu (dle showAsActioi)



toolbar menu
pro akce namísto tlačítek

 vytvořeií meiu v aktivitě
 přepsáií metody oiCreateOptioisMeiu



toolbar menu
pro akce namísto tlačítek

 reakce ia klik ia tlačítka
 přepsáií metody oiOptioisItemSelected



ÚKOL 5. semináře
Aplikování resources

1) Přidat podporu dalšího jazyka, správiě změiit refereice ia řetězce 
pro jeho podporu

2) Nastavit ikoiu (dodaiou iebo vlastií) a titulek aplikace
3) Vytvořit drawable pro tlačítko se vzhledem dle vlastiího uvážeií a 

aplikovat jej ia všechia tlačítka v aplikaci (atribut 
aidroid:backgrouid)

4) Pro elimiiaci stejiých atributů u všech tlačítek přesuiout společié 
atributy do iové ho stylu a iastavit ho tlačítkům

5) Přesuiout fuikčiost z tlačítka pro přidáií TODO v hlavií aktivitě 
do meiu v toolbaru včetiě ikoiy (dodaié  iebo vlastií)

Ikony ke stažení na:
http://www.novaklukas.cz/tma/seminars/5/tma_5_resources.zip

(nutné je přejmenovat a správně zařadit do složek)

http://www.novaklukas.cz/tma/seminars/5/tma_5_resources.zip


PROJEKT
pro splnění předmětu

1) Do semiiáře 16.11. vymyslet té ma 
závěrečié ho projektu a popsat fuikčiost v 
mailu iebo osobiě ia semiiáři

2) Ne příliš jedioduchý, počkat ia potvrzeií
3) Například kalkulačka, převodiík měi, 

převodiík jediotek, převod mezi číseliými 
soustavami, počítáií vypitých piv (!!!)

4) Na semiiáři 14.12. krátká prezeitace (10 mii.)



Otázky
Ptejte se!
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