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Лабораторна робота №3 

Створення багатовіконного додатку 

3.1. Мета роботи 
Навчитися створювати додатки, що складаються з декількох 

активностей, і діалогових вікон, а також познайомитися з елементами 

тач-інтерфейсу. 

 

3.2. Теоретичні відомості 
3.2.1. Загальні відомості 

Одночасна робота з декількома вікнами в Android - це цікава 

функція, яка здатна виділити ваш додаток з багатьох інших, дати йому 

додаткову конкурентну перевагу. Багато OEM і ODM-виробників, 

таких як Samsung, Ramos і Huawei, піддають базову систему Android 

доопрацюванні. Зокрема, вони запроваджують підтримку 

багатовіконного режиму. Роблять вони це для того, щоб підвищити 

привабливість своїх смартфонів та планшетів, виділити їх з більшості 

пристроїв, які подібну функцію не підтримують. 

Для мобільних програм головним обмеженням є розмір екрана 

пристрою. Дуже часто неможливо розмістити всі елементи 

повнофункціональної програми так, щоб їх можна побачити одночасно. 

 Очевидним вирішенням цієї проблеми є поділ інтерфейсу на 

частини за будь-яким принципом. Основні шляхи вирішення цієї 

проблеми: 

 Використовувати різні повідомлення (діалогові вікна, 

сповіщення, підказки). Цей спосіб найбільш простий і не вимагає 

редагування файлу маніфесту, однак очевидно, що так можна вирішити 

лише частину завдань. 

 Використовувати кілька активностей в одному додатку. Спосіб 

універсальний і підходить для будь-яких додатків, однак, перш ніж 

його реалізовувати, необхідно дуже добре продумати структуру 

майбутнього додатка. Тут потрібно редагувати маніфест та 

організувати перемикання між різними активностями зручним для 

користувача способом. 

 Розмістити компоненти на активності таким чином, що в 

потрібний момент можна буде легко перейти на роботу з іншою 

частиною інтерфейсу. 
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Існують два підходи до роботи з декількома вікнами: це 

використання плаваючих (floating) та закріплених (docked) вікон. Серед 

основних можливостей роботи у багатовіконних режимах можна 

відзначити відкриття та закриття вікон (open/close), зміна їх розміру 

(resize) та взаємного розташування (swap). Відкриваючи або 

закриваючи вікно, ми, відповідно, вмикаємо або вимикаємо 

багатовіконний режим. Функція зміни розміру передбачає 

налаштування розмірів вікон. Зміна розташування вікон – це дія, що 

дозволяє міняти їх місцями. 

3.2.2. Діалогові вікна 

Діалог – це невелике вікно, яке дозволяє користувачеві отримати або 

ввести додаткову інформацію. Діалогове вікно займає лише частину 

екрана і зазвичай використовується у модальному режимі. Це означає, 

що робота програми припиняється до того часу, поки користувач не 

закриє діалогове вікно. При цьому йому, можливо, потрібно буде 

ввести якісь дані або просто вибрати один з варіантів відповіді. 

В ОС Android можна виділити три види діалогових вікон: 

 Клас Dialog та його похідні. Крім традиційного набору 

діалогових вікон, він містить кілька додаткових варіантів, у яких 

використовуються можливості сенсорного інтерфейсу. Діалоги цього 

не створюють нових активностей та його не потрібно реєструвати у 

файлі маніфесту (див. наступні розділи лекції), що значно спрощує 

розробку. Однак вони працюють у модальному режимі та вимагають 

негайної відповіді користувача, тому для простого інформування 

рекомендується використовувати повідомлення наступних двох типів. 

 Повідомлення (notifications). Це повідомлення, які 

відображаються у верхній частині області сповіщень. Щоб прочитати 

це повідомлення, необхідно на домашньому екрані потягнути вниз 

верхню шторку. Користувач може це зробити в будь-який момент часу, 

тому повідомлення варто використовувати, коли повідомлення є 

важливим, однак не вимагає негайного прочитання та відповіді. 

 Спливаючі підказки (toasts). Повідомлення, які з'являються на 

екрані програми, перекриваючи його інтерфейс, і через деякий час 

(зазвичай кілька секунд) автоматично зникають. Їх рекомендується 

використовувати для простих повідомлень, які не потребують відповіді 

користувача, але важливі для продовження його роботи. 
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3.3. Програма роботи 
1. Вивчити теоретичні відомості. 

2. Ознайомитися з основними правилами розробки багатовіконних 

мобільних додатків. 

3. Розробити прототип мобільного додатку та його користувацький 

інтерфейс. 

4. Виконати звіт. 

3.4. Порядок виконання роботи 
Дана лабораторна робота присвячена різним способам розробки 

багатоекранних додатків. Пропонується розробити три додатки, кожен 

з яких присвячено окремому аспекту цієї тематики. По завершенню 

роботи над додатками можна розробити власні програми з 

використанням вивчених компонентів і технологій. 

Завдання: 

Подумайте над власним додатком, що поєднує різні можливості 

проектування багатовіконних додатків, розглянутих в роботі. Створіть 

прототип цього додатку і налаштуйте його користувацький інтерфейс. 

3.4.1. Створення багатоекранного додатку зі списком 

Створіть проект MultiScreen. У java-файлі замініть Activity на 

ListActivity. Клас ListActivity розроблений таким чином, що на екрані є 

тільки прокручуваний список і йому не потрібна додаткова розмітка. 

Тому файл activity_main.xml можна видалити. Також слід видалити 

наступний рядок з класу MultiScreen: setContentView 

(R.layout.activity_main); так як layout-файл ми тільки що 

видалили. 

Тепер нам потрібен посередник, який зв'яже список і назви 

елементів цього списку. Для цього в Android є інтерфейс Adapter. Нам 

буде потрібний спадкоємець цього класу ArrayAdapter: new 

ArrayAdapter (Context context, int textViewResourceId, String[] 

objects) 

В якості аргументів ArrayAdapter потребують поточний контекст, 

ідентифікатор ресурсу з розміткою для кожного рядка, масив рядків. 

Ми можемо вказати в якості поточного контексту ListActivity 

(можна використовувати ключове слово this), готовий системний 

ідентифікатор ресурсу (android.R.layout.simple_list_item_1) і створений 
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масив рядків (String[] islands = { "Канари", "Курили", "Мальдіви "," 

Філіпіни "};). А виглядати це буде так: 
 private ArrayAdapter <String> adapter;  
adapter = new ArrayAdapter <String> (this,  

android.R.layout.simple_list_item_1, islands); 

Зверніть увагу на рядок android.R.layout.simple_list_item_1. У ньому 

вже міститься необхідна розмітка для елементів списку. Якщо вас не 

влаштовує системна розмітка, то можете створити власну розмітку в 

xml-файлі і підключити її. 

Залишилося тільки підключити адаптер: setListAdapter 

(adapter); 

Тепер нам потрібно підключити обробку натискання. Для цього 

необхідно знати, на який пункт списку здійснюється натискання. Існує 

спеціальний інтерфейс OnItemClickListener з методом onItemClick(). 

Підключаємо обробник: getListView().  

SetOnItemClickListener(itemListener);  

Набираємо все в тому ж onCreate 

OnItemClickListener itemListener = new OnItemClickListener(){ 

} 

Якщо підкреслити перше слово, то імпортуємо потрібний клас. Далі 

підведемо курсор до другого слова new OnItemClickListener. Нам буде 

запропоновано додати метод (Add unimplemented method). 

Погоджуємося і отримуємо заготовку: 
OnItemClickListener itemListener = new OnItemClickListener() { 

 

@Override 

public void onItemClick (AdapterView <?> arg0, View arg1, int 

arg2, long arg3){ 

// TODO Auto-generated method stub 

} 

}; 

Міняємо імена змінних arg на більш звичні і зрозумілі  
public void onItemClick (AdapterView <?> parent,  

View v, int position, long id); 

Залишилося описати, що буде відбуватися при натисканні на 

елемент. 



7 

 
 

За нашим задумом кожен елемент буде відкривати нове вікно з 

відповідним вмістом. Для початку слід створити ще 4 класи: Canary, 

Curyly, Maldivy, Philipiny, і 4 xml-оболонки до них. Можна просто 

створити і копіювати по одному файлу в обох директоріях, змінюючи 

тільки назву і вміст. 

Наприклад, створимо файли Canary.java і canary.xml типу Activity. 

Зверніть увагу, що як тільки ми створили ще один java-файл, потрібно 

записати його в файл маніфесту, інакше програма не буде бачити цей 

новий клас. Файл AndtoidManifest.xml знаходиться відразу під папкою 

res. Додайте код з ім'ям класу в тегах <activity> </ activity>, відразу під 

головною активністю. 
<activity android: name = "com.mypackage.multiscreen.Canary"  

 android: label = "@ string/can"> 

</activity> 

Рядок can потрібно створювати в файлі strings.xml, також як і інші 

рядки. 

Перейдемо в файл canary.xml і створимо на екрані TextView. Екрани 

будуть відрізнятися один від одного картинками. Візьміть 4 будь-які 

картинки з вашого комп'ютера (можете також знайти їх в інтернеті) і 

перетягніть з провідника Windows в папку res\drawable. Тепер ви 

можете помістити елемент ImageView на екран і, вибравши потрібну 

картинку з ресурсів проекту, підключити її. 

Решта екрани створюються аналогічно. 

Тепер перейдемо до головного класу і опишемо обробку події 

onItemClick (). Створимо перемикач, який залежить від номеру 

елементу. 
switch (position) { 

   case 0: 

    break;  

   case 1: 

    break;  

   case 2: 

    break;  

   case 3: 

    break; 

} 
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Для запуску нового екрану необхідно створити екземпляр класу 

Intent і вказати клас, на який будемо переходити (у нас їх 4, тому для 

кожного випадку вибираємо свою). Після цього викликається метод 

startActivity (), який і запускає новий екран. 
Intent intent = new Intent (MultiScreen.MainActivity.this, 

Canary.class);  

 startActivity (intent); 

Тепер залишилося додати спливаюче вікно Toast, до яке буде 

показувати, який елемент ми вибрали. Цей віджет можна імпортувати 

так само, як і попередні. Нам буде потрібно метод makeText (), у якого 

є три параметра: контекст додатку, текстове повідомлення і тривалість 

часу показу повідомлення. 
Toast.makeText (getApplicationContext(), "Ви вибрали" + 

parent.getItemAtPosition(position).toString(),Toast.LENGTH_SH

ORT).show(); 

Повні листинги файлів проекту, в яких були зроблені зміни, див. 

нижче. 

Файл Canary.java 

 

Файл strings.xml 
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Файл MultiScreenMainActivity.java 
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Файл canary.xml 

 

   
Рис. 3.1 - Додаток "Куди б поїхати у відпустку?", Запущений на 

пристрої 
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3.4.2. Створення діалогового вікна 

Створіть новий проект Dialog. 

Створіть кнопку на вашій активності та назвіть її "Вибрати фон" (для 

цього потрібно в файлі strings створити рядок відповідного змісту). 

Дайте активності і кнопці id. 

Код файлу activity_main.xml 

 

Наш додаток змінює фон на обраний. Значить, нам потрібно 

створити кольори і їх назви в файлі strings.xml. Як ви пам'ятаєте, цей 

файл знаходиться в папці values, яка в свою чергу знаходиться в папці 

res. Також створимо рядок messages, яка нам знадобиться для 

діалогового вікна. 

Файл strings.xml 

 

Файл colors.xml 

 

Перейдемо в файл MainActivity.java. Створіть наступні змінні: 
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private Button bgButton; 

public RelativeLayout relativeLayout; Context context; 

Якщо компілятор підкреслює тип і повідомляє про помилку, 

наприклад, підкреслює Context, наведіть курсор на підкреслене слово: 

має з'явитися контекстне меню, яке пропонує варіанти, як можна 

виправити помилку. Виберете Import 'Context', щоб імпортувати 

бібліотеку. 

Тепер потрібно описати, що буде відбуватися при натисканні на 

нашу кнопку. 

Для початку зв'яжемо об'єкти з activity_main.xml і змінні в 

MainActivity.java через id (в onCreate): 
bgButton = (Button) findViewById (R.id.background_button); 

relativeLayout = (RelativeLayout) findViewById 

(R.id.relativelayout); 

 Context - це об'єкт, який надає доступ до базових функцій програми. 

Додаємо в код 
context = MainActivity.this; 

Тепер потрібно додати подію onClick і навісити на кнопку 

OnClickListener. Додаємо в заголовок класу MainActivity implements 

OnClickListener. Щоб зв'язати кнопку і Listener в onCreate пишемо 
bgButton.setOnClickListener (this); 

Створимо тепер подію onClick 
@Override 

public void onClick (View v) { 

} 

В цьому об'єкті створюємо власне діалог і називаємо його: 
AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder (this); 

 builder.setTitle (R.string.message); 

AlertDialog alert = builder.create ();  

alert.show (); 

Ми будемо створювати діалогове вікно, яке надає користувачеві 

вибір зі списку. Для цього буде потрібно ще одна змінна, яка сформує 

список з наявних рядків. 
final CharSequence[] items = { 

getText (R.string.red), getText (R.string.yellow), 

getText (R.string.green) 

}; 
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Сформуємо власне наш список і поставимо ще один Listener, який 

буде змінювати колір фону на обраний: 
builder.setItems (items, new DialogInterface.OnClickListener () { 

public void onClick (DialogInterface dialog, int item) {  

switch (item) { 

case 0: {relativeLayout.setBackgroundResource 

(R.color.redColor);  

break;} 

case 1: {relativeLayout.setBackgroundResource 

(R.color.yellowColor);  

break;} 

case 2: {relativeLayout.setBackgroundResource 

(R.color.greenColor);  

break;} 

} 

Залишилося додати в кожен case спливаючі вікна Toast, і додаток 

повністю готовий! 
Toast.makeText(context, R.string.green, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 
Рис. 3.2 - Додаток "Dialog", запущений на емуляторі 
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Код файлу MainActivity.java 
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3.5. Контрольні запитання 
1. Що таке багатовіконний додаток? 

2. Яким чином вирішується проблема розміру екрана пристрою? 

3. Охарактеризуйте підходи до роботи з декількома вікнами. 

4. Що таке діалог вікно? 

5. Види діалогових вікон. 

6. Охарактеризуйте алгоритм створення багатоекранного додатку зі 

списком. 

7. За що відповідає Toast? 

8. Охарактеризуйте алгоритм створення діалогового вікна. 
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Лабораторна робота №4 

Демонстрації розпізнавання стандартних жестів 

4.1. Мета роботи 
Навчитися розробляти найпростіші додатки для демонстрації 

розпізнавання стандартних жестів. 

4.2. Теоретичні відомості 
4.2.1. Загальні відомості 

Жестовий інтерфейс — підмножина системи введення для 

графічного інтерфейсу для пристроїв, оснащених спеціальними або 

пристроями введення (відмінними від клавіатури), або сенсорними 

екранами, і що дозволяє емулювати клавіатурні команди (або 

поєднання клавіш) за допомогою жестів. Основною мотивацією 

розробки таких інтерфейсів є покращення ергономічності управління, з 

відмовою від звичного для комп'ютерних програм меню додатка. 

У випадку пристроїв з великим розміром екрана, наприклад, 

планшетних ПК, розчерки-жести є стандартними функціями 

інтерфейсу управління та пір'яного введення. У разі кишенькових 

пристроїв ( КПК , мобільних телефонів тощо), на відміну від класичних 

графічних інтерфейсів користувача, через малі фізичні розміри екрана 

для створення розчерку потрібна менша точність позиціонування, ніж 

для доступу до традиційних елементів графічного інтерфейсу — 

натискання « кнопки » або виберіть пункт меню. 

 Тап — торкання, натискання на сенсорний екран. Щоб відкрити 

будь-яку програму на смартфоні - ми топаємо на його іконку. 

 Double tap — два короткі торкання, подвійний тап. 

 Мультитап — три та більше тапів поспіль по одному елементу. 

 Лонгтап — натискання на кілька секунд. Дозволяє відкрити 

додаткові опції там, де вони є. 

 Скролл — вертикальне прогортання вмісту ковзанням пальця на 

екрані зверху вниз або знизу вгору. 

 Свайп — скидання вниз, вгору, вправо або вліво. Схоже на 

скролл, лише з «легким», коротким торканням. 

 Pull to refresh (p2r) — дослівний переклад: "потяні для 

оновлення". 
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 Drag&Drop — Зміна положення елементів інтерфейсу за 

допомогою перетягування: як каже нам назва - «тягни і кидай»! 

 Pinch — жест, який використовується для зміни масштабу 

зображення (збільшення або зменшення): для зменшення два пальці 

торкаються екрана і зводяться разом, для збільшення — розводяться 

убік. 

4.2.2. Різновиди 

 жести пальцем 

 жести рукою 

 головою 

Жести пристроями введення 

 жести мишею 

 жести пером (також пір'яний введення тексту ) 

 жести джойстиком 

Жести спеціальними пристроями 

 жести рукавичкою 

 пультом ДУ 

 мишею 

 годинником 

Самі жести можуть виконуватися: 

 на поверхні столу/будь-якої іншої поверхні; 

 на екрані самого керованого пристрою; 

 в просторі; 

 на поверхні спеціального пристрою (стіл Microsoft PixelSense, 

клавіатура TouchStream , iGesture Pad) 

4.2.3. Переваги жестів 

Управління з допомогою жестів відчувається як природне, оскільки 

відповідає тому, як взаємодіють із реальними об'єктами. Коли ми 

хочемо щось прибрати з поля зору, ми просто переміщуємо елемент 

ліворуч або праворуч, тобто «свайпаємо». Коли ми читаємо газету, 

залишаючи її прочитану верхню частину вільної, ми, по суті, 

прокручуємо її або «скролим». Застосування жестів для керування 

мобільними програмами змінило спосіб взаємодії з мобільними 

пристроями. Близько 10 років тому єдиним способом взаємодії із 

мобільними телефонами було натискання кнопок. Тепер натискання 
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перетворилося на торкання, а потім еволюціонувало на жест. Цей метод 

управління став основним у сучасному дизайні програми. 

Більше місця для важливого контенту 

Мобільні програми, які керуються переважно за допомогою жестів 

на сенсорному екрані, мають в основі свого дизайну мало кнопок. У 

цьому випадку кнопки не перевантажують інтерфейс і, як результат, 

розробники мобільних програм отримують більше місця для 

відображення дійсно цінного контенту. 

Легкість використання 

Коли користувач вивчить конкретний жест, він стає значною 

частиною його досвіду користувача. Однією з основних переваг 

управління жестами є зменшення кількості кроків та кліків, необхідних 

для виконання певних дій у мобільному додатку. Щоб видалити 

елемент, необхідно натиснути на нього, перейти по меню, знайти 

необхідну опцію і натиснути на неї. Все це забирає час. Просто 

"свайпнути" цей елемент займе набагато менше часу. До того ж, згідно 

з даними Kissmetrics, чим менше потрібно кліків, тим вище буде 

коефіцієнт конверсії. 

4.2.4. Інтуїтивне управління 

Кнопки, очевидно, не можуть просто зникнути з мобільного 

додатка. Вони відіграють важливу роль у відображенні основних 

функцій багатьох програм. Однак, якщо жести здаються більш 

природними, інтуїтивними та спрощують взаємодію з користувачем, 

вони мають бути реалізовані. Наприклад, в  UME , додатку для 

знайомств через смартфони, яке ми розробили для одного з наших 

клієнтів, перегортання фотографій виконується за допомогою drag-and-

drop руху пальцем. Попереднє фото теж видно на тому ж екрані на 

задньому фоні. Таким чином, основна фотографія залишається в центрі 

уваги, але решта зображень теж доступні на цьому екрані. 

4.3. Програма роботи 
5. Вивчити теоретичні відомості. 

6. Розглянути розпізнавання всіх підтримуваних жестів. 

7. Розглянути розпізнавання тільки частини підтримуваних жестів. 

8. Створити набір жестів. 

9. Використати створені жести в додатку. 

10. Виконати звіт. 
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4.4. Порядок виконання роботи 
Для роботи зі стандартними жестами Android слугує клас 

GestureDetector. Цей клас містить два вкладених інтерфейсу-слухача: 

OnGestureListener і OnDoubleTapListener, ці інтерфейси задають 

методи, які відстежують стандартні жести. А також GestureDetector 

містить вкладений клас SimpleOnGestureListener, який містить порожні 

реалізації, які повертають значення false, де це необхідно, всіх методів 

інтерфейсів: OnGestureListener і OnDoubleTapListener. 

У лабораторній роботі розглянемо дві можливості розпізнавання 

жестів: 

 випадок розпізнавання всіх підтримуваних жестів, для цього 

реалізуємо в класі активності обидва інтерфейсу; 

 випадок розпізнавання тільки деякого набору підтримуваних 

жестів, для цього в класі активності оголосимо внутрішній клас-

спадкоємець класу GestureDetector.SimpleOnGestureListener. 

Завдання: 

1. Розробимо додаток, в якому продемонструємо розпізнавання всіх 

підтримуваних жестів. Додаток містить одну активність, одне 

інформаційне поле для виведення інформації про розпізнаний жесті. 

Додаток працює наступним чином: користувач виконує один з 

підтримуваних сенсорних жестів, в інформаційному полі 

відображається інформація про розпізнаний жест. 

2. Розробимо додаток, в якому продемонструємо розпізнавання 

тільки деякої частини підтримуваних жестів за вибором програміста. 

Ми розглянемо розпізнавання жесту змахування (fling). Додаток 

містить одну активність, одне інформаційне поле для виведення 

інформації про розпізнаний жесті. Додаток працює наступним чином: 

користувач виконує один з підтримуваних сенсорних жестів, в 

інформаційному полі відображається інформація про розпізнаний жест. 

4.4.1. Розпізнання всіх підтримуваних жестів 

Створимо простий додаток і додамо на форму TextView для 

виведення інформації. 

Настроїмо логіку програми. У java клас, відповідний активності 

внесемо такі доповнення. 
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Клас активності повинен реалізовувати інтерфейси: 

GestureDetector.OnGestureListener і GestureDetector.OnDoubleTapListener, 

для цього в оголошення класу додамо конструкцію: 
implements GestureDetector.OnGestureListener, 

GestureDetector.OnDoubleTapListener 

Нам знадобиться екземпляр класу GestureDetectorCompat тому в 

якості поля класу активності оголосимо наступну змінну: 
GestureDetectorCompat mDetector; 

 У методі onCreate() класу активності, створимо екземпляр класу 

GestureDetectorCompat і дамо його змінної mDetector: 
mDetector = new GestureDetectorCompat(this, this); 

Одним з параметрів конструктора є клас, який реалізує інтерфейс 

GestureDetector.OnGestureListener, в нашому випадку використано 

слово this, т. е. параметром є сам клас активності. Цей інтерфейс 

повідомляє користувачів коли з'являється певне сенсорне подія. 

У методі OnCreate() класу активності, наступний рядок: 
mDetector.setOnDoubleTapListener(this); 

Встановлює слухач подій, пов'язаних з подвійним торканням, це 

повинен бути клас, який реалізує інтерфейс 

GestureDetector.OnDoubleTapListener. У нашому випадку використано 

слово this, тобто слухачем буде знову сам клас активності. 

Щоб дозволити вашому об'єкту GestureDetector отримувати події, 

необхідно перевизначити метод onTouchEvent() для активності або 

елемента GUI. І передавати в екземпляр детектора всі виявлені події. 
public boolean onTouchEvent (MotionEvent event) { 

this.mDetector.onTouchEvent (event); 

// Be sure to call the superclass implementation 

return super.onTouchEvent (event);  

} 

Після проведеної підготовки прийшов час реалізувати всі методи, 

оголошені в інтерфейсах, що відповідають за прослуховування 

сенсорних подій. 

Методи інтерфейсу GestureDetector.OnGestureListener: 

onDown() - відслідковує появу дотику, тобто палець притиснутий до 

екрану;  

onFling() - відслідковує появу жесту змахування; 
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onLongPress() - відслідковує утримання пальця притиснутим до екрану 

тривалий час;  

onScroll() - відслідковує появу жесту прокрутки (пролистування); 

onShowPress() - відслідковує, что виникла подія дотику і бльше ніяких 

подій не відбувається за короткий час; 

onSingleTapUp() - відслідковує появу жесту одиночного натиску(клік). 

Методи інтерфейсу GestureDetector.OnDoubleTapListener: 

onDoubleTap() - відслідковує появу жесту подвійного натиску 

("подвійний клік");  

onDoubleTapEvent() - відслідковує появу події під час викониння жесту 

подвійного натиску, включаючи дотик, переміщення, підйом 

пальця. 

onSingleTapConfirmed() - відслідковує появу жесту одиночного натиску 

(клік). 

У лістингу представлений код програми, в якому розпізнаються всі 

підтримувані жести, інформація про який з'явився і розпізнаний жесті 

видається в інформаційне поле (TextView). 

 Як практики пропонується відтворити цю програму і перевірити, як 

система розпізнає той чи інший жест. Дуже корисно для розуміння, як 

виконуються основні жести. 

4.4.2. Розпізнавання тільки частини підтримуваних жестів 

Створимо простий додаток і додамо на форму TextView для 

виведення інформації. 

Настроїмо логіку програми. У java клас, відповідної активності 

внесемо такі доповнення. 

Нам знадобиться екземпляр класу GestureDetectorCompat тому в 

якості поля класу активності оголосимо наступну змінну: 
GestureDetectorCompat mDetector; 

У методі onCreate() класу активності, створимо екземпляр класу 

GestureDetectorCompat і дамо його змінні mDetector: 
mDetector = new GestureDetectorCompat (this, new 

MyGestListener()); 

В конструкторі аргументом, що відповідає за відстеження сенсорних 

подій, служить екземпляр класу MyGestListener() - внутрішній клас, 

який є спадкоємцем класу GestureDetector.SimpleOnGestureListener. 
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Є сенс трохи розглянути клас 

GestureDetector.SimpleOnGestureListener. Цей клас реалізує інтерфейси 

GestureDetector.OnGestureListener і 

GestureDetector.OnDoubleTapListener, всі методи заявлені в 

інтерфейсах в цьому класі мають порожню реалізацію і ті, які повинні 

повертати значення, повертають false. Тому для розпізнавання якоїсь 

події або деякого підмножини подій досить написати реалізацію 

відповідних методів, в класі спадкоємця. 

У лістингу представлений код програми, в якому розпізнається 

тільки жест змахування, тобто реалізований метод onFling(), 

інформація про який з'являється і розпізнаний жест видається в 

інформаційне поле (TextView). В якості слухача використовується 

екземпляр класу MyGestListener(), який є спадкоємцем класу 

GestureDetector.SimpleOnGestureListener. 

4.4.3. Лістинг - Розпізнавання жестів за допомогою класу 

GestureDetector.SimpleOnGestureListener 
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4.4.4. Лістинг - Розпізнавання підтримуваних жестів за 

допомогою реалізації інтерфейсів 
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4.5. Контрольні запитання 
10. Що таке жест? 

11. Що таке жестовий інтерфейс? 

12. Які є основні жести? 

13. Назвіть різновиди жестів. 

14. Які є переваги жестів? 

15. Що таке інтуїтивне управління? 

16. Які є методи інтерфейсу GestureDetector.OnGestureListener? 

17. Які є методи інтерфейсу GestureDetector.OnDoubleTapListener?   
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Лабораторна робота №5 

Принципи роботи з користувацькими жестами 

5.1. Мета роботи 
Розробка програми, що допомагає зрозуміти принципи роботи c 

жестами вводяться користувачами. 

5.2. Теоретичні відомості 
5.2.1. Загальні відомості 

Жест — це намальована від руки фігура на сенсорному екрані.  

«Жест дотику» виникає, коли користувач розміщує один або кілька 

пальців на сенсорному екрані, і ваша програма інтерпретує цей шаблон 

дотиків як певний жест. Відповідно, існує два етапи виявлення жестів: 

Збирайте дані про події дотику. 

Інтерпретуйте дані, щоб побачити, чи відповідають вони критеріям 

будь-якого з жестів, які підтримує ваш додаток. 

android.gesture – надає класи для створення, розпізнавання, 

завантаження та збереження жестів. 

Пакет android.gesture з'явився в API версії 1.6 і покликаний суттєво 

полегшити обробку жестів та зменшити кількість коду, який будуть 

писати програмісти. Разом з тим, в емуляторі версії 1.6 і вище з'явився 

встановлений додаток Gestures Builder, за його допомогою ми можемо 

створювати набір підготовлених жестів та додавати їх у вигляді 

бінарного ресурсу до своєї програми. Для цього ми зробимо емулятор 

із вмонтованим чином SD карти, куди буде збережено файл з жестами 

(без карти Gestures Builder скаже, що йому нікуди записувати жести). 

5.3. Програма роботи 
11. Вивчити теоретичні відомості. 

12. Створити набір жестів; 

13. Використати створені жестів в додатку. 

14. Виконати звіт. 

5.4. Порядок виконання роботи 
Починаючи з версії 1.6, Android надає API для роботи з жестами, 

який розташовується в пакеті android.gesture і дозволяє зберігати, 
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завантажувати, створювати і розпізнавати жести. У даній роботі 

розглянемо процес створення набору жестів, для створення жестів 

будемо використовувати додаток Gesture Builder, яке встановлено на 

віртуальні пристрої 

Android (AVD), починаючи з версії 1.6. 

Якщо на віртуальному пристрої Gesture Builder відсутній, можна 

завантажити цей додаток (або його аналог) через Play Store, якщо він 

підтримується. 

Завдання: 

Розробити програму, в якій передбачається розпізнавання і 

використання створених жестів. 

1. Реалізувати жестами введення чисел в додатку "Угадайка", 

розробленому в лабораторній роботі другої теми. Створити жести "0", 

"1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" для введення цифр і жест "S" для 

зупинки введення числа. В додаток додати розпізнавання цих жестів, 

перетворення їх в число і порівняння отриманого числа з задуманим. 

2. Розробити простий калькулятор з жестовою введенням чисел і 

операцій; 

3. Розробити блокнотик для заміток з рукописним введенням 

тексту. 

5.4.1. Створення додатка 

Для початку створимо новий додаток. 

Далі запустимо емулятор і використовуємо додаток Gesture Builder 

для створення жестів "1", "2" і "S". Жест завжди пов'язаний з ім'ям, але 

ім'я не обов'язково повинно бути унікальним, в дійсності, для 

підвищення точності в розпізнаванні жесту рекомендується зберігати 

кілька жестів з одним і тим же ім'ям. 

На рис. 5.1 можна побачити додаток Gesture Builder в роботі, щоб 

додати жест, необхідно натиснути на кнопку Add gesture, у вільному 

просторі зобразити жест (зазвичай він малюється жовтим кольором), в 

поле введення задати ім'я жесту. Результат послідовного додавання 

жестів можна побачити на рис. 5.2. 

Жести зберігаються на SD карті емулятора, щоб використовувати їх 

в додатку необхідно імпортувати файл жестів в проект. 
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Рис. 5.1 - Створення жестів за допомогою програми Gesture Builder 

 
Рис. 5.2. - Набір жестів, створених в додатку Gesture Builder 
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Коментар: Gesture Builder може повідомити, що йому нема куди 

зберегти жести, в цьому випадку необхідно запустити емулятор з 

образом SD карти. 

Спочатку образ потрібно створити за допомогою утиліти mksdcard 

(розташована в папці <AndrSDK>/sdk/tools, де <AndrSDK> - шлях, 

куди встановлений Android SDK). У командному рядку напишемо: 
mksdcard -l mySdCard 64M gesture.img 

Наступним кроком буде створити і запустити емулятор з образом 

gesture.img, для цього зайдемо в папку <AndrSDK> / sdk / tools і 

виконаємо команду: 
emulator -avd nameEmulator -sdcard gestures.img 

nameEmulator - ім'я, яке присвоєно емулятора при створенні. 

Цікава стаття на цю тему за посиланням: 

http://habrahabr.ru/post/120016/ 

Кожен раз, коли ми створюємо або редагуємо жести за допомогою 

Gesture Builder, створюється файл gestures на SD карті емулятора 

(залежно від версії API шлях може відрізнятися). Необхідно 

імпортувати цей файл в директорію res / raw /, створеного проекту, в 

якому плануємо використовувати жести. 

 
Рис. 5.3. Розташування файлу gestures 
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Найпростіший спосіб імпортувати жести в проект полягає 

використанні вкладки File Explorer в компонуванні (perspective) DDMS. 

Якщо вкладки File Explorer немає, можна знайти: View -> Tool Windows 

-> Device File Explorer. На вкладці File Explorer знайти директорію 

sdcard/(в нашому випадку виявилася директорія storage/sdcard/, має 

сенс при створенні жестів звернути увагу в яку директорію Gesture 

Builder їх зберігає). На рис. 5.3 показана вкладка File Explorer в 

компонуванні DDMS. 

Щоб скопіювати файл жестів з емулятора в проект, необхідно 

вибрати його і натиснути кнопку "Pull a file from the device". 

Відкриється діалог з пропозицією вибрати папку, в яку необхідно 

скопіювати жести, тут треба знайти папку проекту, в ній папку res / raw/ 

(якщо папки raw / немає, її необхідно створити) і натиснути кнопку 

Зберегти. Тепер жести є в нашому проекті і їх можна використовувати 

5.4.2. Використання створених жестів в додатку  

Для розпізнавання жестів необхідно додати елемент 

GestureOverlayView в XML файл активності. І цей файл може 

виглядати, наприклад, як показано на рис. 5.4: 

 
Рис. 5.4. - XML файл активності додатки, елемент GestureOverlayView 

звичайний компонент інтерфейсу користувача 
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Можна додати елемент GestureOverlayView поверх всіх 

компонентів, як прозорий шар, в цьому випадку XML файл активності 

може виглядати так, як показано на рис. 5.5. 

 
Рис. 5.5. - XML файл активності додатки, елемент GestureOverlayView 

поверх всіх компонентів інтерфейсу користувача 

Далі необхідно обробити введення жесту користувача, порівняти із 

завантаженими жестами, і або визначити жест, або повідомити 

користувачеві, що такого жесту немає. Тепер вся робота буде 

виконуватися в java файлі, що описує головну (і єдину) активність 

додатки. Внесемо в цей клас такі доповнення: 

Клас активності повинен реалізовувати інтерфейс 

OnGesturePerformedListener, для цього в оголошення класу додамо 

конструкцію: 
implements OnGesturePerformedListener; 

Нам знадобляться екземпляри класів GestureLibrary і 

GestureOverlayView, тому в якості полів класу активності оголосимо 

наступні змінні: 
GestureLibrary gLib; GestureOverlayView gestures; 

У методі onCreate () виконаємо наступні дії: 
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gLib = GestureLibraries.fromRawResource(this, R.raw.gestures);  

if (! GLib.load ()) { 

finish (); 

} 

У першому рядку виконана ініціалізація змінної gLib жестами, 

завантаженими з файлу gestures папки res/raw/. 

Оператор if виконує перевірку завантажені чи жести, якщо немає, 

виконується вихід з програми. 

Додамо в метод onCreate() ще два рядки: 
Gestures = (GestureOverlayView) findViewById 

(R.id.gestureOverlayView1); 

gestures.addOnGesturePerformedListener(this); 

Для ініціалізації змінної gesture і підключення до неї слухача подій 

появи жесту. 

І нарешті напишемо реалізацію методу OnGesturePerformed(), який 

і буде викликатися при появі події, відповідного якомусь жесту. 
public void onGesturePerformed (GestureOverlayView overlay,

 Gesture gesture) { 

 // Створює ArrayList c завантаженими з gestures жестами 

  ArrayList <Prediction> predictions = gLib.recognize 

(gesture);  

 if (predictions.size ()> 0) { 

// якщо завантажений хоча б один жест з gestures 

Prediction prediction = predictions.get (0);  

if (prediction.score> 1.0) { 

if (prediction.name.equals ( "one")) 

tvOut.setText ( "1"); 

else if (prediction.name.equals ( "stop"))  

 tvOut.setText ( "stop"); 

   else if (prediction.name.equals ( "two"))  

    tvOut.setText ( "2"); 

   } else { 

    tvOut.setText ( "Жест невідомий"); 

    } 

   } 

  } 

У додатку всього лише розпізнаються жести і в інформаційне поле 

виводиться інформація про те, що за жест був використаний. У лістингу 

представлений можливий код програми. 
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5.4.3. Лістинг - Розпізнавання жестів завантажених в файл 

res/raw/gestures 
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5.5. Контрольні запитання 
1. Що таке жести? 

2. Для чого потрібні жести? 

3. Для чого потрібен додаток Gesture Builder? 

4. З якої версії Android надає API для роботи з жестами? 

5. Яким чином можна створити жест в Gesture Builder? 

6. Куди зберігаються жести із програми Gesture Builder? 

7. Яким чином жести можна додати в проект, та як це робиться? 

8. Який елемент та куди його потрібно додати для того щоб 

використати жести? 

9. Яким чином портібно обробляти жести користувача? 

10. Який інтерфейс повинна реалізовувати activity додатку?   
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