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Butterknife trong android

Trong hướng dẫn nhanh này, bạn sẽ tìm hiểu cách tích hợp thư viện Butter Knife vào dự án của mình để dễ dàng tạo đối tượng hiển thị bố cục trong mã của ứng dụng. Giới thiệu Trong mỗi ứng dụng Android, bạn phải sử dụng phương pháp findViewById() cho mỗi chế độ xem bố cục mà bạn muốn sử dụng trong mã ứng dụng. Nhưng khi các bố cục phức
tạp hơn có sẵn, hãy gọi phương pháp này trở nên lặp đi lặp lại và đó là nơi Thư viện Dao Bơ hoạt động. Thư viện Butter Knife, được phát triển và duy trì bởi Jake Wharton (Square Inc.), có chú thích ban đầu giúp các nhà phát triển tạo ra đối tượng xem từ hoạt động hoặc phân đoạn của chúng tôi. Nó cũng có nots để xử lý các sự kiện như onClick(),
onLongClick () vv Trong dự án mẫu của hướng dẫn này, bạn có thể thấy một ứng dụng mẫu với một hoạt động và mảnh vỡ với cài đặt bằng cách sử dụng thư viện Butter Knife và các thiết lập phổ biến. Khám phá các bước liên quan đến việc tích hợp thư viện dao bơ. 1. Sử dụng Butter Knife Library Bước 1: Thêm sự phụ thuộc Phụ thuộc nhiều hơn vào tập
tin dự án build.gradle sau: soạn 'com.jakewharton:butterknife:6.1.0' Sau đó đồng bộ hóa dự án của bạn với các tệp này bằng cách nhấn nút đồng bộ hóa. Bước 2: Sử dụng nhận xét Trong tất cả các hoạt động hoặc phân đoạn, bạn phải xóa hoặc chuyển đổi sang mã dòng nhận xét có tên findViewById() và thêm nhận xét @InjectView trước khi khai báo các
biến, xác định danh tính hiển thị. @InjectView (R.id.sample_textview) TextView sample_textview; Bước 3: Phân tích chế độ xem Trong phương pháp hoạt động onCreate() trước khi sử dụng bất kỳ chế độ xem nào, hãy gọi tiêm vào đối tượng dao bơ. ButterKnife.inject(này); Nếu bạn đang sử dụng các mảnh vỡ, bạn phải chỉ định nguồn hiển thị trong
phương pháp naCreateView() như hình dưới đây. Xem = inflater.inflate (R.layout.sample_fragment, null); ButterKnife.inject (này, nhìn); Bạn có thể bắt đầu bằng cách sử dụng chế độ xem trong mã ứng dụng. Con dao bơ sẽ đối phó với sự khởi tạo của mọi giao diện cho bạn. Đó là tất cả những gì bạn phải làm để sử dụng thư viện dao bơ trong một hoạt
động hoặc mảnh vỡ. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng thư viện Butter Knife để sử dụng tổng quan về danh sách. 2. Sử dụng một thư viện dao bơ với một cái nhìn lớp ListView là một trường hợp đặc biệt để cài đặt bởi vì bạn ban đầu tạo ra quan điểm bên trong bộ chuyển đổi. Để tích hợp thư viện Butter Knife vào dạng xem danh sách,
trước tiên bạn phải tạo bố cục tùy chỉnh của các phần tử trong dạng xem Danh sách. Tôi sẽ gọi list_view_item thêm bố cục sau: &lt;?xml version=1.0 encoding=utf-8?&gt;&lt;RelativeLayout xmlns:android= android:layout_width=match_parent android:layout_height=match_parent android:padding=10dp android:background=color @android /white &gt;
&lt;ImageView android:id=@+id/image_in_item android:layout_width=100dp android:id=@+id/image_in_item android:layout_width=100dp android100dp&gt;&lt;/ImageView android:id=@+id/image_in_item android:layout_width=100dp &gt;&lt;/RelativeLayout&gt;&lt;TextView android:id=@+id/textview_in_item android:layout_width=wrap_content
android:layout_height=wrap_content android:textsize=16sp android:layout_torightof=@+id/image_in_item android:layout_marginleft=10dp&gt;&lt;/TextView&gt;Trong bố cục đơn giản này, chúng ta sẽ hiển thị ảnh và một số văn bản. Sau đó, chúng ta cần tạo bộ điều hợp để hiển thị danh sách. Hãy gọi nó là ListViewAdapter. lớp công cộng ListViewAdapter
mở rộng BaseAdapter { LayoutInflater inflater; công cộng ListViewAdapter (LayoutInflater inflater){ this.inflater = inflater; } @Override public int getCount() { return 5; } @Override public object getItem(int position) { null return; } @Override public long getItemId(int position) { return 0; } @Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup
parent) { return null; } static class ViewHolder{public ViewHolder(View view)} } } } Bên trong lớp adapter có một lớp tĩnh được gọi là ViewHolder để giữ cho nó ổn. Chúng ta sẽ sử dụng layer này để phù hợp với các view. Cài đặt lớp ViewHolder như sau: ViewHolder static class{ @InjectView(R.id.image_in_item) ImageView image;
@InjectView(R.id.textview_in_item) TextView text; public viewHolder(View){ ButterKnife.inject(this, view); } Tất cả những gì chúng ta phải làm là thay đổi phương thức getView() như sau: getView public view (int position, ConvertView view, ViewGroup parent) { View Holder; Hiển thị = inflater.inflate (R.layout.list_view_item, cha mẹ, sai); holder = giá đỡ chế
độ xem mới (hiển thị); Picasso.with(inflater.getContext()) .load( + (vị trí +1)) .into (holder.image); holder.text.setText(Đây là văn bản cho số hình ảnh: +position); dạng xem trả về; } Với phương pháp này, tôi mở rộng bố cục tùy chỉnh thành một biến dạng xem và sử dụng nó để tạo một đối tượng lớp ViewHolder. Giữ liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng
lớp Picasso để tải hình ảnh từ xa và đính kèm văn bản vào chế độ xem văn bản. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn hữu ích về Picasso nếu bạn muốn biết về thư viện này. Hãy nhớ thêm Permission android.permission.internet vào tệp kê khai Android của bạn. Nếu không, Picasso sẽ không thể kết nối với các trang web và tải xuống hình ảnh từ xa. &lt;sử dụng-
quyền android:name=android.permission.INTERNET&gt;&lt;/uses-permission&gt;Cuối cùng, tất cả những gì bạn phải làm là ban đầu bắt đầu dạng xem danh sách và đính kèm nó vào bộ điều hợp. Tôi sẽ làm điều này trong một hoạt động mới, ListViewActivity, như hình dưới đây. Bạn có thể thấy một ví dụ về thiết lập này trong các tập tin ban đầu của
hướng dẫn này. lớp công cộng ListViewActivity mở rộng ActionBarActivity { @InjectView(R.id.listView) ListView danh sách; @Override Protected Blank onCreate (Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView (R.layout.activity_list_view); ButterKnife.inject(này); list.setAdapter (mới ListViewAdapter (LayoutInflater)
getSystemService (LAYOUT_INFLATER_SERVICE)); [LayoutInflater) getSystemService (LAYOUT_INFLATER_SERVICE)); } } 3. Các sự kiện cũng sử dụng chú thích của dao bơ cho các sự kiện. Sự kiện. nhận xét bạn muốn sử dụng, tùy thuộc vào sự kiện bạn muốn trả lời và đặt nó trước phương pháp bạn muốn thực hiện khi sự kiện xảy ra.
@OnClick(R.id.sample_textview) hiển thị khoảng trống công cộngToastMessage(){ Toast.makeText(MainActivity.this, Đây là một thông điệp từ các hoạt động, Toast.LENGTH_SHORT).show(); Kết luận Bạn có thể sử dụng phương pháp inject() của butter knife ở bất cứ đâu nếu bạn không muốn sử dụng phương pháp findViewById() để tiết kiệm thời gian và
tránh mã trùng lặp khi ban đầu bạn tạo chế độ xem khi xuất hiện. Đừng ngại chia sẻ hướng dẫn nhanh này nếu nó hữu ích cho bạn. Hôm nay tôi sẽ tìm hiểu về thư viện dao bơ, một thư viện làm giảm thời gian phát triển mã và mã một thời gian ngắn. Tất cả theo tôi ở đây ��i trò chơi Pokemon 2048, tải về 2048 Pokemon và tỷ lệ mình.@BindView thế
findViewById. @BindView sẽ tự động tìm viewID và buộc phong cách hiển thị thích hợp. Ví dụ:2. Butter Knife ActionsBạn có thể hợp nhất nhiều chế độ xem thành một loạt Sử dụng chức năng ứng dụng để thao tác hành động với tất cả các chế độ xem chỉ một lần , điều này rất tuyệt cho bên phải.2. 1 Hành động đơn giản thực hiện một hành động trên chế
độ xem. Ví dụ, bạn muốn xem xét.2.2 Stter: linh hoạt và hỗ trợ nhiều thông số để giúp bạn tùy chỉnh tốt hơn. Thay vì :we can replace it with:You can also use applied with the View.Actions properties working on Android View Properties as:3 Thay vì :chúng ta có thể thay thế nó bằng:You cũng có thể sử dụng áp dụng với các thuộc tính View.Actions làm việc
trên Android View Properties as:3. Sự kiện onClick Đơn giản chỉ cần tuyên bố: Nếu bạn có nhiều hơn một ID, bạn tuyên bố như sau tôi ở đây ��i để giới thiệu các trò chơi Pokemon 2048, tải về 2048 Pokemon và tỷ lệ cho chính mình. ButterKnife Android Library là một thư viện xem tiêm ảnh hưởng đến quan điểm trong hoạt động, các mảnh vỡ bằng cách
sử dụng thẻ. Ví dụ, chú thích @BindView được sử dụng để tránh sử dụng findViewById () Không chỉ xem ràng buộc, butterknife cung cấp rất nhiều tùy chọn hữu ích khác như buộc dây, dimens, drawables, sự kiện nhấp chuột .... Chúng ta sẽ tìm hiểu về từng thành phần trong bài viết này. 1. Thêm nghiện dao bơ Điều đầu tiên bạn cần làm là thêm
ButterKnife vào dự án của bạn bằng cách thêm sự phụ thuộc dưới đây vào tệp ứng dụng dự án / build.gradle. Sau khi thêm vào, chúng tôi đồng bộ hóa phụ thuộc dự án { ... / / Butter dao chúng tôi biên dịch 'com.com.jakewharton:butterknife:8.8.1' chú thíchProcessor 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.8.1' } 2. Sử dụng cơ bản Sau khi thêm phụ thuộc,
tất cả các chú thích dao bơ sẽ có sẵn để nhập khẩu. Để bắt đầu, chúng ta sẽ xem cách sử dụng @BindView @OnClick. Giả sử bạn có giao diện giống như bên dưới cho một hoạt động với TextView và một nút. &lt;?phiên bản xml=1.0 mã hóa=utf-8?&gt; &lt;LinearLayout xmlns:android= xmlns:app= xmlns:tools= android:layout_width=match_parent
android:gravity=center_horizontal android:orientation=vertical&gt; To make &lt;TextView android:id=@+id/lbl_title android:layout_width=wrap_content android:layout_height=wrap_content android:text=Enter your email android:textallcaps=true&gt;&lt;/TextView&gt; &lt;EditText android:id=@+id/input_name android:layout_width=match_parent
android:layout_height=wrap_content&gt;&lt;/EditText&gt; &lt;Nút android:id=@+id/btn_enter android:layout_width=match_parent android:layout_height=wrap_content android:layout_margintop=@dimen/dimen_20 android:text=@string/enter&gt;&lt;/Button&gt; xem đã có sẵn trong hoạt động, chúng ta phải làm theo các bước dưới đây. Bước 1. Sử @BindView
id dạng xem (R.id.lbl_title) khi bạn khai báo các biến. Bước 2. Gọi ButterKnife.vend (điều này) trong phương pháp onCreate () sau khi gọi setContentView (). Chế độ xem bố cục sẽ được liên kết với biến hiển thị mà không cần sử dụng phương pháp findViewById () nhiều hơn. Bạn cũng có thể thấy, các sự kiện nhấp chuột được đính kèm bằng cách
@OnClick phương pháp trước đó. mainactivity public class expands AppCompatActivity { @BindView (R.id.lbl_title) TextView lblTitle; @BindView(R.id.input_name) EditText input Specified; @Override gap onCreate (Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView (R.layout.activity_main); // tie a view using butterknife
ButterKnife.bi { Toast.makeText(getApplicationContext(), you @OnClick R.id.btn_enter entered: + inputName.getText().toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 3. Sử dụng trong các mảnh sử dụng quan điểm tiêm trong một mảnh tương tự như hoạt động, ngoại trừ butterKnife.vend () phương pháp thay đổi. Ngoài các thông số mục tiêu, chúng ta cần các
thông số để vượt qua chế độ xem tăng cao. Bạn cũng sẽ cần phải sử dụng Unbinder để rời mắt khỏiDestroyView () vì chúng là một phần của vòng đời của một mảnh vỡ. Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng ButterKnife trong một mảnh vỡ. lớp công cộng MyFragment mở rộng Fragment { Unbinder unbinder; @BindView(R.id.lbl_name) TextView lblName;
@BindView(R.id.btn_enter) Nút btnEnter; @BindView(R.id.input_name) EditText inputName, public MyFragment() { // Required empty public constructor } @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); } @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle
savedInstanceState) { // Thổi phồng giao diện của đoạn view này = inflater.inflate(R.layout.fragment_my, container, false); // buộc chế độ xem bằng cách sử dụng dao bơ khôngfussy = ButterKnife.vend (ButterKnife.vend(ButterKnife.) @Override vend, view); return view; } @Override public blank onDestroyView() { super.onDestroyView(); // không liên quan
đến màn hình để giải phóng một số bộ nhớ unbinder.unbind(); } 4. Sử dụng trong bộ chuyển đổi danh sách # ButterKnife cũng có thể được sử dụng trong bộ điều hợp danh sách. Dưới đây là một ví dụ @BindView trong recyclerview lớp adapter lớp công cộng ContactsAdapter mở rộng { privatni&lt;/ContactsAdapter.MyViewHolder&gt;
privatni&lt;/ContactsAdapter.MyViewHolder&gt; danh bạ; lớp công cộng MyViewHolder mở rộng tên RecyclerView.ViewHolder { @BindView(R.id.name) TextView; @BindView(R.id.mobile) TextView mobile; public MyViewHolder (View) { super(view); // binding view ButterKnife.binds(this, see); } public ContactsAdapter (Contacts with&lt;Contact&gt; list) {
this.contacts = contacts; } @Override MyViewHolder công khai onCreateViewHolder (ViewGroup parent, int viewType) { View ItemView = LayoutInflater.from(parent.getContext()) .inflate(R.layout.contact_list_row, parent, false); return of the new MyViewHolder (itemView); } @Override public gap on the the khoảng cách công cộng onBindViewHolder (Chủ sở
hữu MyViewHolder, vị trí int) { Liên hệ = contacts.get (vị trí); holder.name.setText(contact.getName()); holder.mobile.setText(contact.getMobile()); } @Override public int getItemCount() { feedback.size(); } 5. Sử dụng cùng với các nguồn tài nguyên - dây điện, sơn, dimens, drawables,... Ngoài việc buộc dạng xem, bạn có thể liên kết các tài nguyên khác như
chuỗi (@BindString), màu (@BindColor), kích thước (@BindDimen) và bản vẽ (@BindDrawable). Ví dụ dưới đây là một mẫu cho nhiều bệnh và làm thế nào để sử dụng chúng. mainactivity public class expands AppCompatActivity { @BindView(R.id.logo) ImageView imgLogo; @BindView(R.id.lbl_title) TextView lblTitle;
@BindDrawable(R.mipmap.ic_launcher) Drawable DrawableLogo; @BindColor(R.color.color.colorPrimaryDark) int colorTitle; @Override khoảng trống onCreate (Bundle savedInstanceState); setContentView (R.layout.activity_main); // tie a view using butterknife ButterKnife.vend(this); // setting the label color lblTitle.setTextColor(colorTitle); // displaying the
logo using cartoon imgLogo.setImageDrawable (drawableLogo); } Ngày 6. Thêm Click vào Listener (Listener Binding) Stamp example @OnClick // click event with source view params @OnClick(R.id.btn_enter) public void onButtonClick(View view) { Toast.makeText(getApplicationContext) (), Bạn đã nhập: + inputName.getText(),toString(),
Toast.LENGTH_SHORT).show(); } bấm vào sự kiện mà không có params @OnClick(R.id.btn_enter) khoảng trống công cộng onButtonClick() { Toast .makeText(getApplicationContext(), Bạn đã nhập: + inputName.getText(),toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } bấm vào một sự kiện với một loại cụ thể của param @OnClick(R.id.btn_enter) trống công
cộng onButtonClick (nút nút) { Toast.makeText(getApplicationContext(), Bạn đã nhập: + inputName.getText().toString(), Toast.LENGTH_SHORT}). 7. Nhóm nhiều chế độ xem vào danh sách và áp dụng chúng một cách thuận tiện Có thể có những tình huống mà bạn muốn áp dụng một số hành động cho chế độ xem nhóm, chẳng hạn như áp dụng màu sắc,
văn bản cài đặt hoặc chọn cùng một lúc. Điều này có thể được thực hiện rất dễ dàng bằng cách sử dụng ButterKnife. Tất cả bạn có thể làm là sử dụng @BindViews để lưu tất cả các chế độ xem vào danh sách và sử dụng butterKnife.Action () để áp dụng một số hành động cho tất cả các chế độ xem. Dưới đây là hai biện pháp áp dụng cho nhóm &lt;/Liên
hệ&gt;Đầu tiên, tekst ĐC từ một dãy các chuỗi. Thứ hai, màu sắc được áp dụng cho tất cả các TextViews trong danh sách. javni razred MainActivity proširuje AppCompatActivity { @BindColor(R.color.colorPrimaryDark) int colorTitle; @BindViews({R.id.lbl1, R.id.lbl2, R.id.lbl3}) Popis&lt;TextView&gt; lblArray; @Override praznina naCreate (Bundle
savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView (R.layout.activity_main); // vezati pogled pomoću butterknife ButterKnife.bind(ovo); konačni String[] lblText = novi string[]{Mačka, Pas, Rat}; ButterKnife.Action&lt;TextView&gt; APPLY_TEXT = new ButterKnife.Action () { @Override primjenjuje se javna&lt;TextView&gt;praznina
(TextView prikaz, indeks int) { view.setText(lblText[index]); } }; // postavljanje teksta na niz oznaka ButterKnife.apply(lblArray, APPLY_TEXT); // Primjena boje na grupu oznaka ButterKnife.Action&lt;TextView&gt; APPLY_COLOR = new ButterKnife.Action&lt;TextView&gt;() { @Override public void apply(@NonNull TextView view, int index) {
view.setTextColor(colorTitle); } } } ButterKnife.apply(lblArray, APPLY_COLOR); } } 8. Anotacije Dưới đây là lisr các anotacije đc cung cấp bởi ButterKnife mà chúng ta có thể sử dụng Opis @BindView Binds pogled objekt. TextView, Button, Spinner ili bilo koji objekt @BindView(R.id.logo) ImageView imgLogo; @BindViews Vends niz pregleda na popis
@BindViews ({R.id.lbl_name, R.id.lbl_email, R.id.lbl_address}) Popis&lt;TextView&gt; lblArray; @BindDrawable Binds crtanje element. Učitava sliku koja se može izvući iz mape res @BindDrawable (R.mipmap.ic_launcher) Drawable DrawableLogo; @BindString Binds string resurs @BindString (R.string.app_name) String appName; @BindColor Binds
resurs boja @BindColor (R.color.colorPrimaryDark) int colorTitle; @BindDimen Binds dimen resurs @BindDimen (R.id.padding_hori) plutaju paddingHorizontal; @BindAnim Binds animacija iz anim resursa @BindAnim (R.anim.move_up) Animacija animMoveUp; @BindBitmap Binds bitmap objekt. @BindBitmap (R.mipmap.ic_launcher) Bitmap logotip;
@BindFont Vends font resurs @BindViews({R.id.lbl_name, R.id.lbl_email, R.id.lbl_address}) Popis&lt;TextView&gt; lblArray; @BindFloat Vends plutajuća vrijednost @BindFloat(R.dimen.radius) pluta radijus; @BindInt Vends int resurs @BindInt(R.integer.distance) Izvor Sva prava rezervirana rezervirana&lt;/TextView&gt; &lt;/TextView&gt; &lt;/TextView&gt;
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