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คํานํา
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แ
อคทวิติี ้(Activity) เปนคอนเท็นเนอร (Container) ท่ีเราใชในการจัดวางววิตางๆ เพื+อสราง UI สาํหรบัการติดตอ

กบัผูใช แตนอกเหนือจากดานการออกแบบแลว ยังมีลกัษณะปลีกยอยพืน้ฐานหลายอยางทีเ่ราควรตองรูเพิม่เตมิ  

ซึง่ในบางกรณีเราอาจจาํเปนตองนาํเทคนิคตางๆ เหลานี ้ไปประยกุตใชรวมกบัการสรางแอปพลเิคชัน่ในระดบัสงูขึน้กไ็ด

1-1 : เทคนิคการตั้งคา Launcher Activity
ในกรณทีีแ่อปพลเิคช่ันมหีลายแอคทวิติี ้ซึง่โดยท่ัวไปแลว Android Studio จะต้ังคาใหแอคทวิติีท้ีส่รางขึน้มา

แรกสุด (ตามปกติคือ MainActivity) เปนอันที่จะถูกนําขึ้นมาแสดงกอน หรือเรียกวา Launcher Activity แตบางที

เราอาจตองเปลีย่นแปลงเปนแอคทิวติีอ้ื+น ดังนัน้ในเทคนิคนีจ้งึจะกลาวถงึวิธตีางๆ ในการกาํหนด Launcher Activity 

การตั้งคา Launch Activity สามารถทําไดหลายวิธี ดังแนวทางตอไปนี้

วิธีที่ 1  เปดไฟล Manifest แลวยายแท็ก <intent-filter>…</intent-filter> จาก MainActivity (หรือแอค

ทิวิตี้อื+นๆ ที่ตั้งคาใหเปน Launcher Activity) ไปแทรกไวในแท็กของแอคทิวิตี้ที่ตองการใหเปน Launcher Activity 

ดังภาพ (จากเดิมคือ MainActivity แลวยายไปที่ Main2Activity)

Activity & Screen
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วิธีที่ 2  เลอืกทีเ่มน ูRun > Edit Configurations... แลวทีต่วัเลอืก Launch Options ใหเลือกคาเปน  Specified  

Activity จากน้ันพิมพชื+อคลาสของแอคทิวิตี้ที่ตองการใหเปน 

Launcher ลงไป โดยตองระบชุื+อแพ็คเกจลงไปดวย (ปกติเมื+อ

เราพิมพชื+อคลาสลงไป ก็จะมี Autocomplete มาชวยในการ

ระบุตําแหน�งแพ็คเกจของคลาสนั้นอยูแลว)

จากแนวทางการเซตคา Launcher Activity ดังที่กลาวมา เราสามารถทดสอบการใชงานไดดังนี้

TN-LauncherActivity  จะเปนการทดสอบการสราง Splash Screen แบบพื้นฐาน (วิธีการที่ถูกตองจะ

กลาวถึงในบทที่ 3) โดยเราตองกําหนดให Splash Screen ปรากฏขึ้นมากอน MainActivity 

1. ตามปกติ เมื+อเราสรางโปรเจ็กตใหมก็จะมี MainActivity อยูแลว ตอไปใหเราเพ่ิมแอคทิวิตี้ใหมเขามา

ในโปรเจ็กต โดยคลิกขวาที่โฟลเดอร java > New > Activity > Basic Activity ซึ่งในที่นี้ตั้งชื+อเปน 

SplashScreenActivity

พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android

inspiration starts here



23 บทที่ 1   Activity & Screen

2. ใหเขาไปในไฟล Manifest แลวยายแท็ก 

<intent-filter>...</intent-filter> จากเดิมซึ่ง

ปกติจะอยูในแท็กของ MainActivity มาไวใน

แท็กของ SplashScreenActivity ดังแนวทาง

ที่ไดกลาวมาแลว หรือจะใชวิธีตั้งคาโดยเลือกที่

เมนู Run > Edit Configurations... ก็ได

3. เปดในมุมมอง Design ของไฟล content_splash_screen.xml แลวลองวางวิวอะไรลงไปก็ได ใหพอรู

ไดวาเปน Splash Screen

4. หลักการในที่นี้คือจะใหแสดง Splash Screen เปนเวลาประมาณ 4 วินาที แลวจึงเขาสู MainActvity 

ดังนั้นเราตองใชคลาส Thread หรือไมก็ Handle นับเวลาไปจนครบ 4 วินาที จากนั้นจึงเรียกเมธอด 

startActivity() เพื+อเปดไปยงั MainActivity ใหเปดในมุมมองโคดจาวาของไฟล SplashScreenActivity.

java แลวกําหนดโคดดังนี้ (รายละเอียดของคลาส Handler และ Intent ใหศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ 

“การเขียนโปรแกรม Java และ Android” ของผูเขียน)

public class SplashScreenActivity extends AppCompatActivity {
   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      ...
      Runnable runnable = new Runnable() {
         @Override
         public void run() {
            Intent intent = 
                  new Intent(getBaseContext(), MainActivity.class);

            startActivity(intent);
            finish();    //สิ้นสุดการทํางานของแอคทิวิตี้นี้

         }
      };
      new Handler().postDelayed(runnable, 4000);
   }
}
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1-2 : เทคนิคการแสดง Activity ในแบบ Full Screen
ตามปกติแลว การแสดงผลบนหนาจอนั้นจะมีองคประกอบหลักๆ คือ Status Bar, ActionBar (ToolBar), 

Activity และ Navigation แตในบางกรณีเราอาจตองการแสดงเพียงแอคทิวิตี้แบบเต็มหนาจอ ซึ่งแมวาจะทําได

หลายวิธี แตในเทคนิคนี้จะเนนการใชโคดจาวาเปนหลัก

การแสดงแอคทิวิตี้แบบ Full Screen เราทําไดหลายแนวทาง เชน 

  แนวทางที่ 1 เพิ่มแอคทิวิตี้แบบ Full Screen เขามาในโปรเจ็กต โดยคลิกขวาโฟลเดอร java > New 

> Activity > Fullscreen Activity แตวิธีนี้ Android Studio จะสรางโคดแทรกเขามาคอนขางเยอะและ

เกินความจําเปน ดังนั้นจึงไมขอนํามากลาวถึง

  แนวทางที่ 2 เขียนโคดจาวาลงไปเอง ซึ่งโคดที่เขียนนั้นไมไดยุงยากอะไร และยังสามารถกําหนดได

วาจะแสดงหรือไมแสดงอะไรบาง ดังนั้นจึงจะกลาวรายละเอียดเฉพาะวิธีนี้เทานั้น 

หากเราตองการแสดงแอคทิวิตี้แบบ Full Screen ก็อาจ

กําหนดโคดดังนี้ (ดูโคดที่สมบูรณในหัวขอแนวทางการทดสอบ)

//ซอน ActionBar/TitleBar
getSupportActionBar().hide();

getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 
//ซอน Navigation และกําหนดแฟล็กเพิ่มเติมอื+นๆ 
getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(
   View.SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN |
   View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION |
   ...
);

หลงัจากทีแ่สดงแอคทวิติีแ้บบ Full Screen แลว หากตองการกลับมาแสดงองคประกอบตางๆ หรอื System 

UI ตามปกติ ก็กําหนดโคดดังนี้

getSupportActionBar().show();
getWindow().clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(
      View.SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE);
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25 บทที่ 1   Activity & Screen

จากวิธีการซอนและแสดง System UI ดังที่กลาวมา เราสามารถทดสอบการทํางานไดดังนี้

TN-FullScreenActivity  จะใชปุม Checkbox เพื+อเลือกวาจะแสดงหรือซอน System UI 

1. นํา CheckBox มาวางบนแอคทิวิตี้ ดังภาพ

2. กําหนดโคดจาวา ดังนี้

MainActivity.java

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   ...
   final FloatingActionButton fab = 
         (FloatingActionButton)findViewById(R.id.fab);

   CheckBox checkbox = (CheckBox)findViewById(R.id.checkBox);
   checkbox.setOnCheckedChangeListener(
         new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {

      @Override public void onCheckedChanged(
            CompoundButton compoundButton, boolean b) {

         if(b) {
            fab.hide();   //ซอนปุม FAB (วงกลมตรงมุมลางขวา)
            getSupportActionBar().hide();  //ซอน ActionBar/TitleBar  
            //ทําใหแถบ StatusBar ถูกซอน

            getWindow().addFlags(
                  WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);

            //ซอน Navigation และตัวอื+นๆ กําหนดเพิ่มเติมตามคําแนะนําในเอกสารแอนดรอยด

            getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(
                  View.SYSTEM_UI_FLAG_FULLSCREEN |
                  View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN |
                  View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE_STICKY |
                  View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_HIDE_NAVIGATION |
                  View.SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION |
                  View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_STABLE);
         } else {
            fab.show();
            getWindow().clearFlags(         
                  WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

            getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(
                  View.SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE);
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            getSupportActionBar().show();
         }
      }
   });
}

1-3 : เทคนิคการตรวจสอบขนาดของหนาจอ
เนื+องจากอุปกรณเคลื+อนที่นั้นมีขนาดหนาจอที่แตกตางกันหลายขนาด บางครั้งเราอาจตองการทราบขนาด

ของหนาจอ เพื+อนาํไปกาํหนดเงื+อนไขการแสดงผลใหสอดคลองกนั ซึง่ในเทคนิคนีเ้ราจะไดรูจกัวิธกีารตรวจสอบขนาด

หนาจอของอุปกรณที่ใชรันแอปในขณะนั้น

ระบบแอนดรอยดจะแบงชวงขนาดของหนาจอออกเปนระดับตางๆ ดังตอไปนี้
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สําหรับชวงขนาดหนาจอ เราสามารถตรวจสอบไดจากคาคงที่ของคลาส Configuration ดังนี้คือ

SCREENLAYOUT_SIZE_SMALL, NORMAL, LARGE, XLARGE และ UNDEFINED อยางไรก็ตาม 

คาคงที่ดังกลาวเปนเพียงการจัดกลุมชวงขนาดของหนาจอ ทั้งนี้หากเราอยากทราบขนาดท่ีแทจริงก็ตองใชคลาส 

DisplayMetrics ในการตรวจสอบ ซึ่งขอมูลสําคัญที่อานไดจากคลาสดังกลาวนี้คือ ขนาดความกวาง × สูงของหนา

จอ (pixel) รวมถึงขนาด xdpi/ydpi ดวย แลวสามารถนําตัวเลขดังกลาวมาคํานวณหาขนาดตามแนวทแยงมุม ซึ่ง

เปนสิ่งที่ใชในการระบุขนาดหนาจอของ Smartphone หรือ Tablet ในแตละรุน โดยมีสูตรในการคํานวณดังภาพ 

อยางไรก็ตาม การคํานวณดังกลาว เทาที่ผูเขียนตรวจสอบกับเครื+องจริงที่มีขนาดหนาจอแตกตางกัน ปรากฏ

วาไดผลลัพธที่ใกลเคียงมาก แตอาจไมตรงกับขนาดที่แทจริงแบบ 100% เชนรุนหนาจอ 8 นิ้ว จะไดคาเปน 7.995 

หรือรุนหนาจอ 10.5 นิ้ว จะไดผลลัพธเปน 10.503 เปนตน แตตัวเลขดังกลาว ในทางปฏิบัติอาจจะถือวาถูกตองก็ได 

เพราะการคํานวณตัวเลขที่มีทศนิยม โอกาสที่จะไดคาตรงกันพอดี ยอมเปนไปไดยาก

การเขียนโคดจาวาในการตรวจสอบชวงขนาดของหนาจอ และการหาขนาดแตละดานรวมถงึแนวทแยงมีดงันี้

 การตรวจสอบชวงขนาดหนาจอ มีแนวทางดังตอไปนี้

int screenSize = getResources().getConfiguration().screenLayout &
      Configuration.SCREENLAYOUT_SIZE_MASK;

if(screenSize == Configuration.SCREENLAYOUT_SIZE_SMALL) {
   ...
} else if(screenSize == Configuration.SCREENLAYOUT_SIZE_NORMAL) {
   ...
} else if(screenSize == Configuration.SCREENLAYOUT_SIZE_LARGE) {
...
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 การหาขนาดมิติของหนาจอในแตดาน รวมถึงคา xdpi/ydpi และ DPI มีแนวทางดังนี้

DisplayMatrics display = new DisplayMatrics();
getWindow().getDefaultDisplay().getMatrics(display);

int widthPixels = display.widthPixels;   //ความกวางหน�วยเปน พกิเซล

int heightPixels = display.heightPixels; //ความสงูหน�วยเปน พกิเซล

float xdpi = display.xdpi;  //จาํนวนพิกเซลตอ 1 นิว้แนวแกน X (pixel per inch in X dimension)
float ydpi = display.ydpi;  //จาํนวนพิกเซลตอ 1 นิว้แนวแกน Y (pixel per inch in Y dimension)
int density = display.densityDpi; //อตัราความหนาแน�นวดัเปนจํานวนจดุตอ

 ถาเราตองการคํานวณหาขนาดตามแนวทแยง (diagonal) ของหนาจอ ก็ใชสูตรดังที่ไดแสดงในภาพ

ที่ผานมา แตโดยทั่วไปเราจะเรียกขนาดหนาจอในหน�วยนิ้ว (inch) ดังนั้นจากคา widthPixels และ 

heightPixels ทีอ่านได จะตองแปลงเปนนิว้โดยนําคา xdpi/ydpi มาหาร แลวคอยนาํไปคํานวณตามสตูร  

ดังแนวทางตอไปนี้

float w = widthPixels / xdpi;  
float h = heightPixels / ydpi; 
double diagonal = Math.sqrt(w*w + h*h);

จากลักษณะการตรวจสอบขนาดหนาจอดังที่กลาวมา สามารถทดสอบการใชงานไดดังนี้

TN-ScreenSize  ใหนํา TextView มาวางบนแอคทิวิตี้ แลวกําหนดโคดจาวา ดังนี้

@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   ...
   DisplayMetrics displayMetrics = new DisplayMetrics();               
   getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(displayMetrics);

   int wpx = displayMetrics.widthPixels;
   int hpx = displayMetrics.heightPixels;
   float xdpi = displayMetrics.xdpi;
   float ydpi = displayMetrics.ydpi;
   int densityDpi = displayMetrics.densityDpi;

   float w = wpx / xdpi;
   float h = hpx / ydpi;
   double screenSize = Math.sqrt(w*w + h*h);

   String str = "";
   str += "\nwidth (px): " + wpx;
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   str += "\nheight (px): " + hpx;
   str += "\ndensity (dpi): " + densityDpi;
   str += "\nxdpi: " + xdpi;
   str += "\nydpi: " + ydpi;

   DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.##");
   str += "\ndiagonal size: " + df.format(screenSize);

   TextView textView = (TextView)findViewById(R.id.textView);
   textView.setText(str);
}

1-4 : เทคนิคการกําหนดพื้นหลังแบบ Tile Image
ตามปกตินั้น ลักษณะพื้นหลังของแอคทิวิตี้ (ความจริงคือเลยเอาต) จะขึ้นอยูกับขอกําหนดของ Theme ที่

เลือกใช แตเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปเปนรูปแบบอื+นๆ ได เชน การกําหนดเปนสีใดสีหนึ่ง การใชรูปภาพ การใช

ภาพเล็กๆ มาตอกันแบบแผนกระเบื้อง (Tile) หรืออาจใชเทคนิคการไลสีแบบ Gradient ก็ได สําหรับในเทคนิคนี้ 

จะกลาวถึงการสรางพื้นหลังในแบบ Tile เปนหลัก สวนวิธีการไลสีแบบ Gradient จะนําไปกลาวถึงในบทตอๆ ไป 

เพราะตองใชความรูเรื+อง Shape Drawable ดวย

ตามปกติ Layout ทุกชนิดจะมีแอตทริบิวต background ที่เราอาจกําหนดสีหรือภาพเปนพ้ืนหลังตามที่

ตองการได เชน

<RelativeLayout ... android:background="#f00">

หรือถาตองการใชรูปภาพเปนพื้นหลัง ก็อาจนําภาพนั้นมาเก็บไวในโฟลเดอร drawable จากนั้นก็กําหนดให

เปนภาพพื้นหลังดวยแอตทริบิวต background เชนเดียวกับการใชสี เชน

<LinearLayout ... android:background="@drawable/bg.png">
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อยางไรก็ตาม กรณีการใชรูปภาพ เราตองคํานึงขนาดหนาจอของอุปกรณดวย หากแอปนั้นถูกนําไปเปดใน 

หนาจอที่มีขนาดแตกตางไปจากขนาดภาพพื้นหลังมาก ภาพก็จะถูกยอหรือยืดออกไปตามขนาดหนาจอ จนอาจทําให

แอปของเรานั้นขาดความสวยงามไปไดเลย หรือไมเชนนั้นเราก็ตองจัดเตรียมภาพไวหลายๆ ขนาด ใหรองรับไดใน

หนาจอท่ีตางๆ กัน (มีแนวทางเพิม่เตมิในบทตอไป) แตยงัมอีกีวิธหีนึง่ทีเ่รานยิมใชกนัคอื การนาํภาพขนาดเลก็มาเรยีง 

ตอกันเหมือนแผนกระเบื้องจนเต็มหนาจอ ซึ่งวิธีนี้เราไมจําเปนตองคํานึงถึงขนาดและทิศทางการหมุนหนาจอ โดยมี 

ขั้นตอนดังตอไปนี้

 กรณีนี้เราจะไมกําหนดรูปภาพใหเปนพื้นหลังของ Layout โดยตรง แตจะสรางไฟล XML ไวในโฟลเดอร 

drawable เพื+อกาํหนดลกัษณะของภาพทีใ่ชเปนพืน้หลงั ดงันี ้(สมมติวาภาพทีจ่ะใชเปนพืน้หลงัชื+อ img.jpg  

และดูวิธีสรางไฟลจากหัวขอแนวทางการทดสอบ)

<?xml ...>
   <bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:src="@drawable/img"
   android:tileMode="repeat"
   android:dither="true" />

 ที่ไฟล XML Layout (ปกติคือ content_main.xml) เราก็นําภาพที่ไวมาทําเปนพื้นหลังของเลยเอาต

โดยกําหนดผานแอตทริบิวต background ตามปกติ เชน (สมมติวาไฟล XML ที่สรางไวในขอที่แลวชื+อ 

tile_bg.xml)

<RelativeLayout ... android:background="@drawable/tile_bg">

เราสามารถวางววิชนดิตางๆ ลงไปบนเลยเอาตเพื+อสราง UI ไดตามตองการ ซึง่การสรางภาพ Tile Background  

นี้ สามารถนําไปใชไดกับเลยเอาตทุกชนิด
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จากลักษณะของการสราง Tile Background ดังที่กลาวมา เราสามารถทดสอบการใชงานไดดังนี้ 

TN-TileBackgroundLayout  ขั้นตอนการสราง Tile Background มีขั้นตอนดังนี้

1. นําภาพขนาดเล็กท่ีตองการเรียงตอกันเปนพื้นหลัง มาเก็บไวใน

โฟลเดอร drawable เหมือนกับภาพทั่วๆ ไป (ในที่นี้ใชภาพที่ชื+อ 

bg.jpg)

2. สรางไฟล XML โดย คลกิขวาท่ีโฟลเดอร res > New > Android 

resource file จากนั้นกําหนดขอมูลลงไปดังภาพ

3. กําหนดลักษณะของพื้นหลังลงในไฟล XML ดังนี้

drawable/tile_bg.xml

<bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:src="@drawable/bg"
   android:tileMode="repeat"
   android:dither="true" />

4. เปดไปที่มุมมอง Text ของไฟล content_main.xml (หรือไฟลเลยเอาตของแอคทิวิตี้ใดๆ ท่ีตองการ

กําหนดพื้นหลัง) แลวกําหนดแอตทริบิวต background เพิ่มลงไปดังนี้

layout/content_main.xml

<RelativeLayout ... android:background="@drawable/tile_bg">

inspiration starts here



32

1-5 : เทคนิคการเลื�อนยอนกลับระหวาง Activity
ถาภายในแอปของเรามีมากกวา 1 แอคทิวิตี้ การเลื+อนไปมาระหวางแอคทิวิตี้ตางๆ ก็เปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นอยู

แลว ทั้งนี้หากเปนการเปดจากแอคทิวิตี้หนึ่งไปยังอีกแอคทิวิตี้หนึ่ง ก็ไดกลาวรายละเอียดไวแลวในหนังสือ Java & 

Android แตในกรณีการเลื+อนยอนกลับมายังแอคทิวิตี้เดิม ก็มีบางประเด็นที่เราควรรูจักเพิ่มเติมดังตอไปนี้

ตามปกตแิลว Android Device จะตองมปีุม Back สาํหรบัการเลื+อนยอนกลับอยูแลว ซึง่อาจจะเปนแบบ Soft 

Key หรือ Hard Key ก็แลวแตผูผลิต ดังนั้นคลาส Activity จึงมีเมธอด onBackPressed() ที่ใชสําหรับกําหนดการ

กระทําเมื+อปุม Back ถูกกด ทั้งนี้หากเราไมไดโอเวอรไรดเมธอด onBackPressed() ลักษณะตามปกติที่จะเกิดขึ้น

เมื+อกดปุม Back คือ

 จะเลื+อนยอนกลับมายังแอคทิวิตี้กอนนี้โดยอัตโนมัติ (ถามี)

 ถาขณะนั้นอยูที่ MainActivity อยูแลว (หรือไมมีแอคทิวิตี้อื+นอยูกอนนี้อีก) ก็จะออกจากแอปนั้น

แตถาเราตองการกําหนดการกระทําเมื+อผูใชกดปุม Back เชน สอบถามผูใชกอนวาจะออกจากแอคทิวิตี้นั้น

จริงหรือไม ก็ใหโอเวอรไรดเมธอด onBackPressed() ดังแนวทางตอไปนี้

class ActivityUpdateData extends AppCompatActivity {
   @Override 
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      ...
   }

   @Override 
   public void onBackPressed() {
      //กําหนดการกระทําเมื+อปุม Back ถูกกด
      ...
      //finish();  เรียกเมธอดนี้เมื+อตองการยอนกลับไปยังแอคทิวิตี้กอนนี้

   }
}

นอกจากปุม Back แลว เรายังมีอีกหน่ึงทางเลือก นั่นคือการแสดง

ภาพไอคอน Back Arrow ที่ทูลบาร แลวเมื+อคลิกที่ภาพนี้ ก็เพียงแคสั่งใหเปด

มายังแอคทิวิตี้ปลายทางที่ตองการ โดยเราไมจําเปนตองจัดเตรียมภาพ เพราะ 

แอนดรอยดจะสรางขึ้นมาใหเอง ซึ่งมีแนวทางการกําหนดโคดดังตอไปนี้
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class Main3Activity extends AppCompatActivity {

   @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      ...
      Toolbar toolbar = (Toolbar)findViewById(R.id.toolbar);
      setSupportActionBar(toolbar);

       //เพิ่มโคดตอไปนี้ลงไป เพื+อแสดงภาพลูกศร

      getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
      getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true); //ไมมีบรรทัดนี้ก็ได

      ...
   }

    //เพิม่การโอเวอรไรดเมธอด onOptionsItemSelected เพื+อกาํหนดการกระทาํเมื+อคลกิทีไ่อคอน back arrow (home)
   @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
      int id = item.getItemId();
      if(id == android.R.id.home) {
         //กําหนดการกระทําเมื+อคลิกที่ไอคอน back arrow (home)
         //เชน ถาปจจุบันอยู Main3Avtivity แลวตองการใหเปดไปที ่MainActivity
         Intent intent = new Intent(
               Main3Activity.this, MainActivity.class);

         startActivity(intent);
         return true;
      }
      return super.onOptionsItemSelected(item);
   }
}

การออกจากแอปในที่นี้คือ การปดแอปนั้นเพื+อเขาสู Home Screen ของแอนดรอยด ทั้งนี้หากแอปนั้นไม

ไดจัดเตรียมวิธีการเอาไวให โดยทั่วไปเราก็จะตองเปดมาที่แอคทิวิตี้หลัก (Main Activity) ของแอปนั้น แลวกดปุม 

Back  ซึ่งในบางกรณีก็อาจจะสรางความยุงยากใหกับผูใช ดังนั้นเราอาจมีทางเลือก ใหสามารถออกจากแอปไดทันที

ที่ตองการ โดยกําหนดโคดวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้ 

/*  วิธีที่ 1 */
finishAffinity();
System.exit(0);

/*  วิธีที่ 2 */
finishAffinity();
int pid = android.os.Process.myPid();
android.os.Process.killProcess(pid);      
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/* วิธีที ่3   */
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);
intent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME);
intent.setFlags(
      Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP |
      Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK |
      Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
startActivity(intent);

TN-ActivityGoBack  จะเปนการทดสอบเปดไปและกลับระหวาง 3 แอคทิวิตี้ โดยใชหลักการตามที่

กลาวมาแลวทั้งหมด 

1. ตามปกติจะมีแอคทิวิตี้หลัก (Main) อยูแลว ใหเขามาเพิ่มอีก 2 แอคทิวิตี้ โดยคลิกขวาที่โฟลเดอร java 

> New > Activity > Basic Activity ซึ่งในที่นี้จะใชชื+อตามคาดีฟอลต แลววางวิวลงไปดังนี้

content_main.xml

<RelativeLayout ...>
   <TextView ...
      android:id="@+id/textView"
      android:text="Main Activity" />
   <Button ...
      android:id="@+id/button2"
      android:text="Go to Activity 2" />
   <Button ...
      android:id="@+id/button_x"
      android:text="Exit Application" />
</RelativeLayout>

content_main2.xml

<RelativeLayout ...>
   <TextView ...
      android:id="@+id/textView"
      android:text="Activity #2" />
   <Button ...
      android:id="@+id/button_3"
      android:text="Go to Activity #3" />
   <Button
      android:id="@+id/button_x"
      android:text="Exit Application" />
</RelativeLayout>
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content_main3.xml

<RelativeLayout ... >
   <TextView ...
      android:id="@+id/textView3"/>
</RelativeLayout>

2. ลักษณะโคดจาวาที่แอคทิวิตี้ตางๆ มีดังนี้

class MainActivity extends AppCompatActivity {
   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      ...
      findViewById(R.id.button2).setOnClickListener(
            new View.OnClickListener() {

         @Override public void onClick(View v) {
            Intent intent = new Intent(
                  MainActivity.this, Main2Activity.class);

            startActivity(intent);
         }
      });
      
      findViewById(R.id.button_x).setOnClickListener(
            new View.OnClickListener() {

         @Override public void onClick(View v) {
            finishAffinity();
            System.exit(0);
         }
      });
   }
   //ถากดปุม Back จะไมมีผลอะไร เพราะไมกําหนดคําสั่งใดๆ

   @Override public void onBackPressed() { }  
}

class Main2Activity extends AppCompatActivity {
   @Override 
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      ...
      Toolbar toolbar = (Toolbar)findViewById(R.id.toolbar);
      setSupportActionBar(toolbar);
      getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
      ...      
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      findViewById(R.id.button_3).setOnClickListener(
            new View.OnClickListener() {

         @Override public void onClick(View v) {
            Intent intent = new Intent(
                  Main2Activity.this, Main3Activity.class);

            startActivity(intent);
         }
      });

      findViewById(R.id.button_x).setOnClickListener(
            new View.OnClickListener() {
 
         @Override public void onClick(View v) {
            finishAffinity();
            int pid = android.os.Process.myPid();
            android.os.Process.killProcess(pid);
         }
      });
   }

   @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
      int id = item.getItemId();
      if(id == android.R.id.home) {
         onBackpressed();   //ใหทําเหมือนกับการกดปุม Back
         return true;
      }
      return super.onOptionsItemSelected(item);
   }
}

class Main3Activity extends AppCompatActivity {
   @Override 
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      ...
      Toolbar toolbar = (Toolbar)findViewById(R.id.toolbar);
      setSupportActionBar(toolbar);

      getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
      ...
   }

   @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
      int id = item.getItemId();
      if(id == android.R.id.home) {
         onBackpressed();   //ใหทําเหมือนกับการกดปุม Back
         return true;

พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android

inspiration starts here



37 บทที่ 1   Activity & Screen

      }
      return super.onOptionsItemSelected(item);
   }
}

1-6 : เทคนิคการจัดเก็บสถานะของ Activity เมื�อหมุนหนาจอ
เมื+อเราหมุนหนาจอจากแนวหนึ่งไปเปนอีกแนวหนึ่ง เชน จากแนว Portrait เปน Landscape หรือกลับกัน 

จะมีผลกระทบที่สําคัญคือขอมูลบางอยางอาจสูญหายไป จนอาจสงผลตอการทํางานของแอปนั้นได ดังนั้นในเทคนิค

นี้จึงจะแนะนําวิธีการแกปญหาดังกลาว โดยใชความรูเรื+อง Life Cycle ของแอคทิวิตี้

เราคงทราบมาแลววา แอคทิวิตี้มี Life Cycle ที่จะเปลี่ยนสถานะไปตามลักษณะการใชงานของเรา โดยใน

แตละสถานะจะมี Callback Method ที่ถูกเรียกขึ้นมาทํางานดังภาพตอไปนี้
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รายละเอียดของแตละสถานะและเมธอดตางๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากหนังสือ Java & Android ของ

ผูเขียน โดยเมธอดที่เราจะนํามาใชงานในท่ีนี้ก็คือ onSaveInstanceState() ซ่ึงจะถูกเรียกเมื+อแอคทิวิตี้หยุดการ

ทํางานชั่วคราว และ onRestoreInstanceState() ซึ่งจะถูกเรียกเมื+อแอคทิวิตี้ปรากฏบนหนาจอ โดยเราสามารถใช 

2 เมธอดนี้กับการจัดเก็บขอมูลของแอคทิวิตี้ไดดังนี้

 โอเวอรไรดเมธอด onSaveInstanceState(Bundle outState) แลวเราก็สั่งใหเก็บขอมูลที่ตองการนํา

กลับมาใชใหมไวในออบเจ็กตของคลาส Bundle 

 โอเวอรไรดเมธอด onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) จากนั้นก็อานขอมูลจาก 

bundle แลวนําไปกําหนดคากลับคืนใหแกตัวแปรที่เราอานคาจากมันมา

 ตามปกติแลว การหมุนหนาจอ จะมีผลกระทบกับตัวแปรฟลดเปนสวนใหญ แตสําหรับวิวชนิดตางๆ ที่มี

การกําหนดคา id ใหกับมันผานทางแอตทริบิวต android:id=“@+id/xxx” ขอมูลในวิวนั้นจะถูก Restore 

กลับคืนมาใหโดยอัตโนมัติ เชน ขอมูลที่ใสใน EditText, การเลือกรายการของ Spinner แมจะมีการหมุน

หนาจอ ก็ยังกลับมาเหมือนเดิม

 การเกบ็ขอมลูจะมผีลเฉพาะเมื+อแอคทวิติีน้ัน้ยงัไมถกูทาํลายเทานัน้ คอืยงัไมเขาสูสถานะ Destroyed แต

ในกรณทีีแ่อคทิวติีถ้กูปดอยางสมบรูณ เชน การกดปุม Back จะไมสามารถ Restore ขอมลูกลับคนืมาได  

(ถาตองการเก็บขอมูลแบบ Persistent เพื+อนํากลับมาใชใหมเมื+อเปดแอคทิวิตี้ในครั้งตอไป ใหดูจาก

หนังสือ Java & Android ของผูเขียน)

ถาเราตองการ Restore เพื+อเก็บรักษาคาของตัวแปรฟลด ก็มีแนวทางดังตอไปนี้คือ 

 ในการเก็บขอมูล ตองเพิ่มการโอเวอรไรดเมธอด onSaveInstanceState() ซึ่งเมธอดนี้มีพารามิเตอรอยู 

1 ตัว คือคลาส Bundle ก็ใหเราเก็บขอมูลลงในพารามิเตอรนี้ เชน

private int mData = 1;
private final String KEY_DATA = "data";

@Override public void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
   super.onSaveInstanceState(ourState);
   outState.putInt(KEY_DATA, mData);  //เก็บคาปจจุบันของตัวแปรฟลด

}

 การอานขอมลูทีเ่กบ็เอาไว ตองโอเวอรไรดเมธอด onRestoreInstanceState() แลวอานคาจากพารามิเตอร  

ซึ่งก็คือคลาส Bundle เชนเดิม ดังแนวทางตอไปนี้

@Override
public void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
   super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
   mData = saveInstanceState.getInt(KEY_DATA);  //ใสขอมูลกลับคืนใหแกตัวแปรฟลด

}
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อยางไรกต็าม เนื+องจากการการหมุนหนาจอนัน้ แอคทวิติีจ้ะกลบัไปเริม่การทาํงานใหม ทําใหเมธอด onCreate()  

ถูกเรียกซํ้าอีก ซึ่งเราจะพบวาเมธอดนี้มีพารามิเตอรเปน onCreate(Bundle savedInstanceState) 

ดงันัน้จงึมอีกีทางเลอืกหนึง่ในการ Restore คาของขอมลูท่ีเกบ็เอาไวคอื สามารถอานคาภายในเมธอด onCreate()  

ไดเลย แตเมธอดนี้อาจถูกเรียกเมื+อสรางแอคทิวิตี้ใหมก็ได ดังนั้นควรตรวจสอบกอนวามีคาเปน null หรือไม เชน 

@Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceSate) {
    ...
   if(savedInstanceState != null) {
      mData = savedInstanceState.getInt(KEY_DATA);
   }
   ...
}

 *** ถาอานคาจาก Bundle ที่เมธอด onCreate() ไมตองโอเวอรไรด onRestoreInstanceState()

จากลักษณะของการ Restore ขอมูลดังที่กลาวมา เราสามารถนํามาทดสอบการใชงานไดดังนี้

TN-ActivityState  จะเปนการเปรียบเทียบดังตอไปนี้คือ

 เปรียบตัวแปรฟลด 2 ตัว ระหวางการ Restore กับไม Restore

 เปรียบเทียบวิว 2 อัน ระหวางกําหนด id และไมกําหนด id (@null)

1. นาํ TextView 1 อนั และ Checkbox จาํนวน 2 อนัมาวาง โดย CheckBox อนัทีส่องใหลบแอตทรบิวิต 

android:id=“...” ออก หรือไมก็กําหนดคาเปน @null เชน android:id=“@null”

2. ในมุมมองโคดจาวา ใหกําหนดโคดดังนี้

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
   private int mNum1 = 0;
   private int mNum2 = 0;
   private final String KEY_NUM1 = "KEY1";

   @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      ...
      updateTextView();
   }

   @Override public void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
      super.onSaveInstanceState(outState);
      outState.putInt(KEY_NUM1, mNum1);
   }
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   @Override
   public void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
      super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
      mNum1 = savedInstanceState.getInt(KEY_NUM1);

      mNum1 += 5;
      mNum2 += 5;
      updateTextView();
   }

   private void updateTextView() {
      String str = "";
      str += "Num1 (Restore) = " + mNum1;
      str += "\nNum2 (Not Restore) = " + mNum2;
      TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.textView);
      textView.setText(str);
   }
}

จากผลลัพธจะพบวา คาของตัวแปร Num1 ซึ่งเราเก็บคาเอาไวใน Bundle เมื+อหมุนหนาจอแตละครั้ง แลว

บวกเพิ่มไปทีละ 5 จะไดคาที่ตอเนื+องกันไปเรื+อยๆ ในขณะที่ตัวแปร Num2 ซึ่งไมได Restore จึงเทากับ 0 + 5 = 5 

ไปตลอด สวน CheckBox 1 เรากําหนดคา id ใหกับมัน ดังนั้นระบบจึง Restore สถานะของการเลือกคาเอาไวให

โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ CheckBox 2 เรากําหนดคา id = @null (หรือไมมีคา id) ระบบจึงไมสามารถ Restore คา

ใหได อยางไรก็ตาม ถึงแมเราจะกําหนดคา id ใหกับวิว แตก็ใชวาจะสามารถ Restore ขอมูลของวิวไดทุกกรณีเสมอ

ไป ดังนั้นในการสรางแอปพลิเคชั่น เราควรคํานึงถึงผลจากการหมุนหนาจอเปนปจจัยอีกอยางหนึ่งดวย
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