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MEDII SOFTWARE ORIENTATE PE APLICAŢII 

-note de curs- 

 

I. Sistemul de Operare Android 

Android este un SO mobil bazat pe o versiune modificată de Linux (pentru gestiunea 
componentelor hardware, a proceselor și a memoriei) și biblioteci Java (pentru telefonie 
(audio/video), conectivitate, grafică, programarea interfețelor cu utilizatorul). Este un produs 
open-source (putând fi dezvoltat de producătorii de dispozitive mobile cu extensii proprietare 
pentru a-și particulariza platforma), dezvoltat în prezent de compania Google, conceput pe ideea 
transformării dispozitivelor mobile în adevărate mașini de calcul. Google încearcă totuși să 
realizeze tranziția de la AOSP (Android Open Source Project) către GMS (Google Mobile Services), 
pe baza careia sunt construite cele mai multe aplicații. 

În condițiile în care pe piața dispozitivelor mobile, aplicațiile sunt cele care aduc avantajul 
competițional, beneficiul Android este reprezentat de abordarea unitară pentru dezvoltarea 
aplicațiilor. Cu alte cuvinte, o aplicație dezvoltată conform API-ului Android va putea rula pe mai 
multe dispozitive mobile pe care este instalat sistemul de operare respectiv.  

I.1. Arhitectura Android 

Arhitectura sistemului de operare Android cuprinde cinci secțiuni grupate pe patru 
niveluri: 
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1. Kernelul Linux (cu unele modificări) conține driver-ele pentru diferitele componente 
hardware (ecran, cameră foto, tastatură, antenă WiFi, memorie flash, dispozitive audio), 
fiind responsabil cu gestiunea proceselor, memoriei, perifericelor (audio/video, GPS, 
WiFi), dispozitivelor de intrare/ieșire, rețelei și a consumului de energie; de asemenea, au 
fost implementate și unele îmbunătățiri: 

a. Binder, sistemul de comunicație inter-proces, a fost adaptat, întrucât reprezintă 
mediul de comunicație principal dintre aplicații și sistemul de operare, inclusiv 
funcțiile (serviciile) dispozitivului mobil; expunerea sa este realizată prin 
intermediul AIDL (Android Interface Definition Language) prin care pot fi 
manipulate obiecte transformate în primitive utilizate la comunicația propriu-zisă 
dintre aplicații și sistemul de operare; 

b. Logger, sistemul de jurnalizare, este esențial în cazul în care trebuie realizată 
depanarea aplicațiilor, în special pentru a detecta anumite situații particulare 
(informații cu privire la rețea, senzori); acesta este capabil să agrege datele 
provenite atât de la aplicația propriu-zisă cât și de la sistemul de operare, datele 
fiind disponibile prin intermediul unor utilitare specializate; 

c. sistemul de alarme oferă posibilitatea ca anumite sarcini să fie planificate la 
anumite momente de timp, putând fi executate, chiar dacă sistemul de operare 
se găsește într-o stare de latență; 

d. Viking Killer este un mecanism prin care sistemul de operare revendică memoria 
utilizată, atunci când nivelul acesteia atinge un anumit prag (aplicațiile Android 
care au fost rulate anterior sunt de regulă stocate în memorie pentru a se putea 
comuta rapid între ele, de vreme ce încărcarea în memorie este o operație 
costisitoare); 

e. YAFFS2 (Yet Another Flash File System) este un sistem de fișiere adecvat pentru 
cipuri flash bazate pe porți NAND; platforma Android este stocată pe mai multe 
partiții, ceea ce îi conferă flexibilitate la actualizări, împiedicând modificarea sa în 
timpul rulării (/boot - conține secvența de pornire, /system - stochează 
fișierele de sistem și aplicațiile încorporate, /recovery - deține o imagine din 
care se poate restaura sistemul de operare, /data - include aplicațiile instalate 
și datele aferente acestora, /cache - utilizată pentru fișiere temporare, folosind 
memoria RAM, pentru acces rapid). 

2. Bibliotecile (user-space) conțin codul care oferă principalele funcționalități a sistemului 
de operare Android, făcând legătura între kernel și aplicații. Sunt incluse aici motorul 
open-source pentru navigare WebKit, biblioteca FreeType pentru suportul seturilor de 
caractere, baza de date SQLite utilizată atât ca spațiu de stocare cât și pentru partajarea 
datelor specifice aplicațiilor, biblioteca libc (Bionic), biblioteca de sistem C bazată pe BSD 
și optimizată pentru dispozitive mobile bazate pe Linux, biblioteci pentru redarea și 
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înregistrarea de conținut audio/video (bazate pe OpenCORE de la PacketVideo), biblioteci 
SSL pentru asigurarea securității pe Internet și Surface Manager, bibliotecă pentru 
controlul accesului la sistemul de afișare care suportă 2D și 3D. Aceste biblioteci nu sunt 
expuse prin API, reprezentând detalii de implementare Android. 

3. Motorul Android rulează serviciile de platformă precum și aplicațiile care le utilizează, 
fiind reprezentat de: 

a. ART (Android Runtime) este mașina virtuală Java care a fost implementată 
începând cu versiunea 5.0, folosind un tip de compilare AOH (Ahead of Time), în 
care bytecode-ul este transpus în cod mașină la momentul instalării, astfel încât 
acesta este executat direct de mediul dispozitivului mobil; compatibilitatea cu 
versiuni anterioare (care folosesc mașina virtuală Dalvik, ce se bazează pe un 
compilator JIT - Just in Time) este asigurată prin transformarea pachetelor în 
format .dex (Dalvik Executable) la momentul compilării, urmând ca translatarea în 
format .oat să se realizeze la momentul instalării; fiecare aplicație Android rulează 
în procesul propriu, într-o instanță a mașinii virtuale ART, izolând astfel codul și 
datele sale prin intermediul unor permisiuni, care se aplică inclusiv la comunicația 
prin intermediul interfețelor de comunicare oferite de sistemul de operare 
Android; 

b. Zygote este procesul care gestionează toate aplicațiile, fiind lansat în execuție 
odată cu sistemul de operare: 

I. inițial, creează o instanță a mașinii virtuale Java pentru sistemul de operare 
Android, în contextul căreia plasează serviciile de bază: telefonie, furnizori 
de conținut, serviciul de localizare, serviciul de notificări; 

II. atunci când este necesar să lanseze în execuție o anumită aplicație, se 
clonează, partajând astfel componentele sistemului de operare Android, 
astfel încât să se asigure performanța (timp de execuție) și eficiența 
(memorie folosită), de vreme ce fiecare aplicație trebuie rulată în propria 
sa instanță a mașinii virtuale Java; 

4. Cadrul pentru Aplicații (Applications Framework) expune diferitele funcționalități ale 
sistemului de operare Android către programatori, astfel încât aceștia să le poată utiliza 
în aplicațiile lor. 

5. La nivelul de aplicații se regăsesc atât produsele împreună cu care este livrat dispozitivul 
mobil (Browser, Calculator, Camera, Contacts, Clock, FM Radio, Launcher, Music Player, 
Phone, Video Player, Voice Recorder), cât și produsele instalate de pe Play Store sau cele 
dezvoltate de programatori. 
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II. Structura unei aplicații Android 

 

 O aplicație Android poate conține mai multe componente:  

1. contextul reprezintă punctul central al unei aplicații Android, oferind acces către mai 
multe funcționalități ale acesteia (inclusiv la resursele dizpozitivului mobil, serviciile 
sistemului de operare, diferite fișiere de configurare); este instanțiat sub forma unui 
obiect de tip android.app.Application; 

2. activitatea reprezintă o componenta a aplicației Android ce oferă o interfață grafică cu 
care utilizatorul poate să interacționeze, o aplicație Android fiind formată din una sau 
mai multe activități. Cele mai multe activități ocupă întreaga suprafață de afișare, însă 
acest lucru nu este obligatoriu. 

3. fragmentul conține interfața grafică și logica aplicației corespunzătoare unei părți din 
cadrul unei activități; motivul pentru care se recurge la modularizarea unei activități prin 
intermediul a mai multor fragmente este asigurarea consistenței și flexibilității aplicației 
Android pe mai multe echipamente mobile, cu dispozitive de afișare de dimensiuni și 
rezoluții diferite; 

4. serviciul încapsulează procese mai complexe, executate în fundal (și posibil la intervale 
de timp regulate) a căror rulare durează o perioadă de timp semnificativă, astfel încât să 
nu poată fi plasate în cadrul aceluiași fir de execuție ca și interfața grafică prin care se 
asigură interacțiunea cu utilizatorul; 

5. intenția este mecanismul de comunicare între elementele unei aplicații Android 
(activități și servicii); prin intermediul unui sistem de mesagerie (asincronă), sistemul de 
operare Android mapează o solicitare (împachetată sub forma unei intenții) către 
componenta adecvată. 

 

II.1. Contexul - este utilizat pentru a implementa diferite funcționalități la nivelul întregii 
aplicații:  

 obținerea de referințe la resursele aplicației (șiruri de caractere, elemente grafice, 
fișiere XML); 

 accesarea preferințelor aplicației; 

 gestiunea sistemului de fișiere corespunzător aplicației; 

 lucrul cu resurse necompilate ale aplicației; 

 utilizarea serviciilor de sistem; 

http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Fragment.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html


5 
 

 folosirea unei baza de date SQLite; 

 administrarea permisiunilor aplicației. 

 

În clasele de tip Activity sau Service, contextul aplicației poate fi obținut printr-un apel 
de forma: 

Context context = getApplicationContext(); // definita in clasa Context 
Context context = getApplication();        // definita in clasa Activity 

 

II.2. Activitatea 

Activitatea reprezintă o componenta a aplicației Android ce oferă o interfață grafică cu 
care utilizatorul poate să interacționeze. Cele mai multe activități ocupă întreaga suprafață de 
afișare, însă acest lucru nu este obligatoriu.  

O aplicație Android este formată din una sau mai multe activități, întotdeauna existand 
o activitate principală care este afișată atunci când aplicația Android este lansată în execuție 
inițial.  

O activitate poate invoca o altă activitate pentru a realiza diferite sarcini, prin 
intermediul unei intenții. În acest moment, activitatea veche este oprită și salvată pe stivă (eng. 
back stack), după care este pornită activitatea nouă. Restaurarea și (re)începerea activității 
vechi este realizată în momentul în care activitatea nouă (curentă) este terminată. Un 
comportament similar are loc în momentul în care se produce un eveniment (primirea unui apel 
telefonic, apăsarea tastelor Home sau Back, lansarea altei aplicații).  

 

II.2.1. Componentele unei Activități 

O activitate poate fi utilizată numai dacă este definită în fișierul AndroidManifest.xml, 
în cadrul elementului de tip <application>. Pentru fiecare activitate trebuie creată o intrare de tip 
<activity> pentru care se specifică diferite atribute, dintre care obligatoriu este numai denumirea 
activității (android:name). Din momentul în care aplicația Android este publicată, conținutul 
manifestului devine un contract față de utilizatori, iar denumirile componentelor nu mai pot fi 
modificate întrucât pot genera erori în cazul producerii unor actualizări.  

Pentru o activitate se poate specifica și un filtru de intenții, în cadrul elementului <intent-
filter>, spre a indica modul în care componentele aplicației o pot accesa. Acesta este necesar 
pentru ca activitatea să poată fi rulată folosind intenții implicite (furnizate de alte aplicații). 
Așadar, o astfel de intrare va fi necesară pentru fiecare tip de intenție, precizând elementele 
<action> și opțional <category> / <data>. În cazul activităților care nu vor fi accesibile din cadrul 
altor aplicații Android, nu este necesară definirea unui filtru de intenții.  

 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+context
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+context
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
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O activitate principală din cadrul unei aplicații Android este caracterizată prin următoarele 
proprietăți: 

 acțiunea are valoarea android.intent.action.MAIN, întrucât reprezintă punctul de 
intrare al aplicației Android; 

 categoria are valoarea android.intent.category.LAUNCHER, întrucât activitatea 
trebuie inclusă în meniul dispozitivului mobil pentru a putea fi lansată în execuție. 

 
AndroidManifest.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest ... > 
  <!-- ... --> 
  <application ... > 
    <activity 
      android:name=".main_activity" 
      android:label="@string/app_name" > 
      <intent-filter> 
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
      </intent-filter> 
    </activity> 
  </application> 
</manifest> 

 
Ulterior, se va implementa și clasa identificată prin denumirea activității. Aceasta trebuie 

să fie derivată din android.app.Activity și să implementeze cel puțin metoda onCreate() 
în care sunt inițializate componentele sale. 

Main_Activity.java 

public class Main_Activity extends Activity { 
  
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main_activity); 
    // ... 
  } 
  
  // ... 
  
} 

 

Pentru fiecare activitate, este necesar să se descrie interfața grafică în cadrul unui fișier 
.xml (încărcat în cadrul metodei onCreate(), printr-un apel al metodei setContentView()) în 
care elementul părinte este un mecanism de dispunere a conținutului (derivat din clasa 
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android.view.ViewGroup). Acest fișier este plasat în directorul res/layout și conține 
referințe către toate obiectele care vor fi afișate în cadrul ferestrei.  

O activitate poate fi pornită în mod explicit prin intermediul metodei startActivity() 
care primește ca parametru un obiect de tip intenție (căruia i se pot atașa și niște date, 
transferate activității). În cazul în care se așteaptă ca activitatea să producă unele rezultate, se va 
apela metoda startActivityForResult() - furnizându-se și un cod de cerere, fiind necesar 
ca activitatea astfel invocată să implementeze metoda onActivityResult(). O activitate 
poate fi oprită în mod explicit prin intermediul metodei finish(). 

 

II.2.2. Ciclul de Viață al unei Activități 

Din momentul în care activitatea este creată și până la momentul în care este distrusă, ea trece 
printr-o serie de etape, cunoscute sub denumirea de ciclul de viață al activității:  
 în execuție (eng. running) - activitatea se află în prim plan și este vizibilă, astfel încât 
utilizatorul poate interacționa cu aceasta prin intermediul interfeței grafice pe care o oferă; 
 întreruptă temporar (eng. paused) - activitatea se află în fundal și este (parțial) vizibilă; o 
astfel de situație este întâlnită în momentul în care o altă activitate a fost pornită, însă interfața 
sa grafică este transparentă sau nu ocupă întreaga suprafață a dispozitivului de afișare; în acest 
caz, activitatea este încă activă în sensul că obiectul de tip Activity este stocat în memorie, 
fiind atașată în continuare procesului responsabil cu gestiunea ferestrelor și menținându-se 
starea tuturor componentelor sale; totuși, ea poate fi distrusă de sistemul de operare dacă 
necesarul de memorie disponibilă nu poate fi întrunit din cauza sa; 
 oprită (eng. stopped) - activitatea se află în fundal și este complet ascunsă; o astfel de 
situație este întâlnită în momentul în care o altă activitate a fost pornită, iar interfața sa grafică 
ocupă întreaga suprafață a dispozitivului de afișare; și în acest caz, activitatea este activă în 
sensul că obiectul de tip Activity fiind stocat în memorie, menținându-se starea tuturor 
componentelor sale, dar detașându-se de procesul responsabil cu gestiunea ferestrelor; ea 
poate fi distrusă de sistemul de operare dacă necesarul de memorie disponibilă nu poate fi 
întrunit din cauza sa. 

 
Tranziția unei activități dintr-o stare în alta este notificată prin intermediul unor metode (eng. 

callbacks), care pot fi suprascrise pentru a realiza diferite operații necesare pentru gestiunea 
memoriei, asigurarea persistenței informațiilor și a consistenței aplicației Android în situația 
producerii de diferite evenimente: 

 
 onCreate() – apelată în momentul în care activitatea este creată; metoda 

onCreate() este întotdeauna urmată de metoda onStart().  Această metodă va fi 
folosită pentru inițializări statice: 



8 
 

 încărcarea interfeței grafice printr-un apel al metodei setContentView(int) (al 
cărei parametru reprezintă referința către resursa de tip .xml care descrie interfața 
grafică); 

 obținerea de referințe către componentele interfeței grafice printr-un apel al 
metodei findViewById(int) (al cărei parametru reprezintă referința către 
componenta respectivă – eng. Widget – așa cum apare în resurse); 

 indicarea unor obiecte de tip listener care să gestioneze evenimentele legate de 
interacțiunea cu utilizatorul; 

 realizarea unor conexiuni către alte modele de date. 
 

 onRestart() – apelată atunci când activitatea a fost oprită și ulterior repornită; este 
urmată întotdeauna de metoda onStart(); 

 onStart() – apelată înainte ca activitatea să apară pe ecran; poate fi urmată de metoda 
onResume() dacă activitatea trece în prim-plan sau de metoda onPause() dacă 
activitatea trece în fundal; 

 onResume() – apelată înainte ca activitatea să interacționeze cu utilizatorul; această 
metodă va fi folosită pentru a porni servicii sau cod care trebuie să ruleze atâta timp cât 
aplicația este afișată pe ecran; este urmată întotdeauna de metoda onPause(); 

 onPause() – apelată înainte ca activitatea să fie întreruptă temporar, iar o altă activitate 
să fie reluată; această metodă va fi utilizată pentru a opri servicii sau cod care nu trebuie 
să ruleze atâta timp cât activitatea se află în fundal și pentru a salva starea diferitelor 
componente în vederea asigurării persistenței și a consistenței aplicației înainte și după 
evenimentul care a produs suspendarea sa; poate fi urmată de metoda onResume() 
dacă activitatea trece în prim-plan sau de metoda onStop() dacă activitatea este 
ascunsă; 

 onStop() – apelată în momentul în care activitatea este ascunsă, fie din cauză că 
urmează să fie distrusă, fie din cauză că o altă activitate, a cărei interfață grafică ocupă 
întreaga suprafață a dispozitivului de afișare, urmează să devină vizibilă; poate fi urmată 
de metoda onRestart(), dacă activitatea urmează să interacționeze (din nou) cu 
utilizatorul, sau de metoda onDestroy() dacă activitatea urmează să fie terminată sau 
distrusă de sistemul de operare; 

 onDestroy() – apelată înainte ca activitatea să se termine sau să fie distrusă de către 
sistemul de operare (fie manual, fie automat) din lipsă de memorie; această metodă va fi 
utilizată pentru a elibera resursele ocupate. 
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Fiecare dintre metodele ce gestionează ciclul de viață al activității trebuie să apeleze 
metoda părintelui. În cazul metodei onCreate(), este necesar ca acest lucru să fie realizat la 
începutul metodei. 

 
Activity.java 

public class Activity extends Activity { 
  
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    // ... 
  }  
  @Override 
  protected void onStart() { 
    super.onStart(); 
    // ... 
  }  
  @Override 
  protected void onResume() { 
    super.onResume(); 
    // ... 

https://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/eim/laboratoare/laborator02?codeblock=5
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  }  
  @Override 
  protected void onPause() { 
    super.onPause(); 
    // ... 
  }  
  @Override 
  protected void onStop() { 
    super.onStop(); 
    // ... 
  }  
  @Override 
  protected void onDestroy() { 
    super.onDestroy(); 
    // ... 
  }  
  @Override 
  protected void onRestart() { 
    super.onRestart(); 
    // ... 
  }  
  // metode folosite pentru salvarea si restaurarea starii    
  @Override 
  protected void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 
    // apelarea metodei din activitatea parinte este recomandata, dar nu 
obligatorie 
    super.onSaveInstanceState(savedInstanceState); 
    // ... 
  } 
  @Override 
  protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 
    // apelarea metodei din activitatea parinte este recomandata, dar nu 
obligatorie 
    super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState); 
    // ... 
  }  
} 

 
II.2.3. Starea unei Activități 

Unele dintre metodele care gestionează ciclul de viață al unei activități primesc ca 
parametru un obiect de tip Bundle, utilizat pentru gestiunea stării în cazul în care activitatea este 
distrusă:  

 onCreate() - parametrul savedInstance poate să fie null, dacă activitatea nu a mai 
fost rulată anterior, fie este o instanță a unui obiect de tip Bundle în care se găsește 
starea anterioară (așa cum a fost reținută de metoda onSaveInstanceState()); 

 onSaveInstanceState() - este apelată când activitatea urmează să fie ascunsă și 
există posibilitatea ca procesul acesteia să fie terminat din lipsă de memorie, pentru a 
salva starea activității; 

 onRestoreInstanceState() - este apelată doar dacă există o stare a activității care 
ar trebui să fie restaurată. 

http://developer.android.com/reference/android/os/Bundle.html
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Starea unei activități este menținută atâta vreme cât ea este activă (deci inclusiv când au 
fost apelate metodele onPause() și onStop()), aceasta putând fi restaurată corespunzător. 
Necesitatea asigurării consistenței activității de către programator apare în momentul în care 
activitatea este terminată/distrusă și apoi (re)pornită. O astfel de situație este frecventă în cazul 
în care se produce o schimbare de configurație (se modifică orientarea dispozitivului de afișare - 
portrait vs. landscape, limba, disponibilitatea tastaturii), întrucât de fiecare dată este necesar să 
se (re)încarce resursele specifice pentru valorile respective.  

Ținându-se cont de faptul că activitatea poate fi terminată/distrusă în orice moment după 
ce nu se mai găsește în prim-plan/este ascunsă, asigurarea consistenței trebuie realizată de 
fiecare dată. 

II.2.3.1. Salvarea Stării 

Metoda onSaveInstanceState() se află înaintea metodei onStop() și posibil 
înainte de metoda onPause(), deși acest lucru nu este garantat. Ea primește ca parametru un 
obiect de tip Bundle în care vor fi plasate datele din cadrul activității care se doresc a fi salvate, 
acestea putând fi identificate prin intermediul unei chei (de tip String).  

În cazul în care se dorește salvarea explicită a conținutului unui obiect EditText, se 
poate proceda astfel: 
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@Override 

protected void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onSaveInstanceState(savedInstanceState); 
  EditText usernameEditText = (EditText)findViewById(R.id.username_edit_text); 
  savedInstanceState.putString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT, 
usernameEditText.getText().toString()); 
} 

 
Valoarea introdusă de utilizator va fi salvată în obiectul de tip Bundle sub denumirea 

userNameEditText, acesta fiind menținut și prin urmare utilizat între mai multe instanțe ale 
acestei activități.  
Apelarea metodei părinte este necesară întrucât API-ul Android furnizează o implementare 
implicită pentru salvarea stării unei activități, parcurgând ierarhia de componente grafice 
(obiecte de tip View) care au asociat un identificator (android:id), folosit drept cheie în 
obiectul Bundle. Astfel, de regulă, pentru elementele interfeței grafice, nu este necesar să se 
mențină starea, acest lucru fiind realizat în mod automat, cu respectarea condiției menționate. 
De aceea, în metoda onSaveInstanceState, va fi realizată salvarea unor informații (obiecte 
ale clasei) pentru care procesul de salvare a stării nu este apelat. Totuși, asigurarea persistenței 
datelor nu se va realiza niciodată aici (întrucât nu se garantează apelarea sa), ci în metoda 
onPause().  

În obiectul de tip Bundle, prin cheia android:viewHierarchyState se va reține un alt 
obiect de tip Bundle care reține starea tuturor obiectelor de tip View din cadrul activității (care 
sunt identificate prin intermediul unui câmp android:id). În cadrul acestuia, prin cheia 
android:views se reține un obiect de tip SparseArray (un tip de dată specific Android care 
realizează mapări între întregi și obiecte, mai eficient decât un hashmap) care conține starea 
fiecărui obiect de tip View prin intermediul identificatorului său.  
 
Bundle viewHierarchy = savedInstanceState.getBundle("android:viewHierarchyState"); 
if (viewHierarchy != null) { 
  SparseArray<? extends Parcelable> views = 
viewHierarchy.getSparseParcelableArray("android:views"); 
  for (int k=0; k < views.size(); k++) { 
    Log.d(Constants.TAG, views.get(k) + "->" + views.valueAt(k)); 
  } 
} 
else { 
  Log.d(Constants.TAG, "No view information was saved!"); 
} 

 
Prin urmare, dacă aplicația este oprită și apoi pornită din nou, obiectele de tip View vor 

avea conținutul existent în prealabil. Pentru a dezactiva această opțiune, trebuie specificată în 
fișierul .xml care descrie interfața grafică a activității, în elementul corespunzător obiectului de 
tip View proprietatea android:saveEnabled=“false”. 
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II.2.3.2. Restaurarea Stării 

Încărcarea conținutului din obiectul de tip Bundle (în vederea restaurării stării) poate fi 
realizată:  

1. prin metoda onCreate() 
 
@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_lifecycle_monitor); 
  EditText usernameEditText = (EditText)findViewById(R.id.username_edit_text); 
  if ((savedInstanceState != null) && 
(savedInstanceState.getString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT) != null)) { 
    usernameEditText.setText(bundle.getString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT)); 
  } 
} 

 

2. prin intermediul metodei onRestoreInstanceState(), apelată în mod automat între 
metodele onStart() și onResume(); această abordare permite separarea dintre codul 
folosit la crearea ferestrei și codul utilizat la restaurarea stării unei ferestre 
 
@Override 

protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onRestoreInstanceState(bundle); 
  EditText usernameEditText= (EditText)findViewById(R.id.username_edit_text); 
  if (savedInstanceState.getString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT) != null) { 
      
usernameEditText.setText(savedInstanceState.getString(Constants.USERNAME_EDIT_TEXT
)); 
  } 
} 

 

II.2.3.3. Coordonarea Activităților 

În situația în care o activitate nouă este pornită în timp ce o altă activitate se află în execuție, 
fiind necesară transmiterea de informații dintre acestea, este util să se cunoască ordinea în care 
sunt apelate metodele care gestionează ciclul de viață al celor două activități, astfel încât 
comunicarea dintre acestea să se realizeze în mod corect:  

1. se apelează metoda onPause() a activității vechi - aici trebuie realizată partea de scriere 
a informațiilor care trebuie să fie trimise; 

2. se apelează metodele onCreate(), onStart() și onResume() ale activității noi - aici 
trebuie realizată partea de citire a informațiilor care trebuie să fie primite; 
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3. se apelează metoda onStop() a activității vechi; 
4. în situația în care necesarul de memorie nu este satisfăcut, este posibil să se apeleze 

metoda onDestroy() a activității vechi. 

 

 

 


