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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 
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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 
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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 

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
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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; 

 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).  

 

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
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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.  

 
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. 

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


7 
 

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 
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; 
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 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: 
 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 
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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. 
 

 
 
 

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. 
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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(); 
    // ... 
  }  
  @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); 
    // ... 
  }  
} 

 
 

https://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/eim/laboratoare/laborator02?codeblock=5
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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. 
 

 

 
 

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 

http://developer.android.com/reference/android/os/Bundle.html
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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: 

 

@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 parent 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 
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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”. 

 
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)); 
  } 
} 

 

 



14 
 

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; 

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. 
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II.3. Servicii 

În Android, clasa android.app.Service este utilizată pentru componente a căror 
funcționalitate implică procesări complexe, de lungă durată, necesitând acces la anumite resurse, 
fără a fi necesar să pună la dispoziție o interfață grafică sau un mecanism de interacțiune cu 
utilizatorul. Prin intermediul unui serviciu, se asigură faptul că aplicația Android continuă să se 
găsească în execuție, chiar și atunci când interfața grafică a acesteia nu este vizibilă. 

Întrucât prioritatea unui serviciu este mai mare decât a unei activități inactive, este mai 
puțin probabil ca acestea să fie distruse atunci când trebuie eliberate resursele sistemului de 
operare. De altfel, un serviciu poate fi configurat să fie repornit imediat ce este posibil sau chiar 
pentru a i se asocia o prioritate echivalentă cu a unei activități active (dacă distrugerea serviciului 
are un impact la nivelul interfeței grafice). 

Astfel, un serviciu nu trece prin evenimentele ce fac parte din ciclul de viață al unei 
activități. Totuși, un serviciu poate fi controlat (pornit, oprit) din contextul altor componente ale 
unei aplicații Android (activități, ascultători de intenții cu difuzare, alte servicii).  

Serviciul este rulat pe firul de execuție principal al aplicației Android. De aceea, în situația 
în care operațiile pe care le realizează poate influența experiența utilizatorului, acestea trebuie 
transferate pe alte fire de execuție din fundal (folosind clasele HandlerThread sau 
AsyncTask).  

Un serviciu continuă să se ruleze chiar și în situația în care componenta aplicației Android 
care l-a invocat prin intermediul unei intenții devine inactivă (nu mai este vizibilă) sau chiar este 
distrusă. Acest comportament este adecvat în situația în care serviciul realizează operații de 
intrare/ieșire intensive, interacționează cu diverse servicii accesibile prin intermediul rețelei sau 
cu furnizori de conținut.  

Opțiunea de a utiliza un serviciu în Android trebuie luată în considerare numai în situația 
în care este necesar ca o anumită funcționalitate să fie realizată independent de starea 
componentei care a invocat-o. Dacă este necesar ca o operație să fie executată în tandem cu o 
anumită componentă (doar în perioada în care aceasta este vizibilă, spre exemplu), dar fără a 
influența timpul de răspuns al aplicației, se va utiliza un fir de execuție dedicat, a cărui stare va fi 
gestionată pe metodele de callback ce guvernează ciclul de viață al componentei respective. 

 

 

 

 

http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html
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II.3.1. Tipuri de Servicii 

În programarea Android, există două tipuri de servicii:  

1. servicii pornite explicit (eng. started), lansate în execuție prin intermediul metodei 
startService(), invocată din contextul unei componente (activitate, serviciu, 
ascultător al unor mesaje cu difuzare); astfel de servicii nu furnizează un rezultat (către 
componenta care l-a apelat), fiind utilizate pentru a realiza o anumită operație la 
finalizarea căreia, de regulă, sunt terminate (apelându-se, în rutina lor, metoda 
stopSelf()); există posibilitatea ca o altă componentă să îl oprească explicit prin 
metoda stopService(); un serviciu de tip started continuă să ruleze chiar și în situația 
în care componenta care l-a invocat nu mai există; 

2. servicii atașate unei (unor) componente (eng. bounded) sunt lansate în execuție prin 
intermediul metodei bindService(), invocată din contextul unei componente 
(activitate, serviciu) care interacționează cu acesta prin funcționalități pe care le expune; 
la un moment dat, pot exista mai multe componente atașate aceluiași serviciu; 
detașarea unei componente la un serviciu se realizează prin intermediul metodei 
unbindService(); atunci când nu mai există nici o componentă asociată serviciului, 
acesta se consideră încheiat. 

 
Un serviciu poate avea, în același timp, ambele tipuri (started și bounded). Acesta va 

putea rula o perioadă de timp nedefinită (până în momentul în care procesarea pe care o 
realizează este încheiată), permițând totodată componentelor unei aplicații Android să 
interacționeze cu el prin intermediul unor metode pe care le expune.  

Indiferent de modul în care este folosit un serviciu, invocarea sa este realizată, ca pentru 
orice componentă Android, prin intermediul unei intenții. În cazul serviciilor, se preferă să se 
utilizeze intenții explicite, în detrimentul intențiilor implicite, din motive de securitate.  

Categoria în care se încadrează un anumit serviciu este determinată de metodele pe care acesta 
le implementează:  

1. pentru un serviciu de tip started, va fi implementată metoda onStartCommand(), 
apelată în mod automat în momentul în care serviciul este pornit prin intermediul 
metodei startService(); 

2. pentru un serviciu de tip bounded, vor fi implementate metodele: 
 onBind(), apelată în mod automat în momentul în care o componentă este atașată 

serviciului, prin intermediul metodei bindService(); 
 onUnbind(), apelată în mod automat în momentul în care o componentă este 

detașată de la serviciu, prin intermediul metodei unbindService(). 

http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#startService%28android.content.Intent%29
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#stopSelf%28int%29
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#stopService%28android.content.Intent%29
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#bindService%28android.content.Intent,%20android.content.ServiceConnection,%20int%29
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#unbindService%28android.content.ServiceConnection%29
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#onStartCommand%28android.content.Intent,%20int,%20int%29
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#onBind%28android.content.Intent%29
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#onUnbind%28android.content.Intent%29
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II.3.2. Gestiunea unui Serviciu 

Pentru a putea fi utilizat, orice serviciu trebuie să fie declarat în cadrul fișierului 
AndroidManifest.xml, prin intermediul etichetei <service> în cadrul elementului 
<application>. Eventual, se poate indica o permisiune necesară pentru pornirea și oprirea 
serviciului, astfel încât aceste operații să poată fi realizate numai de anumite aplicații Android.  
 

AndroidManifest.xml  

<manifest ...> 
  <application ...> 
    <service 
      android:name="app1.service" 
      android:enabled="true" 
      android:exported="true" 
      android:permission="app1.SERVICE_PERMISSION" /> 
  </application> 
</manifest> 

 
Αtributul android:name este singurul obligatoriu în cadrul elementului <service>, 

desemnând clasa care gestionează operațiile specifice serviciului respectiv. Din momentul în care 
aplicația Android este publicată, această valoare nu mai poate fi modificată, întrucât poate avea 
un efect asupra componentelor care utilizează acest serviciu prin intermediul unei intenții 
explicite folosită la pornirea serviciului sau la asocierea componentei cu serviciul respectiv.  
 Pentru a asigura securitatea aplicației Android, se recomandă să se folosească numai 
intenții explicite pentru pornirea unui serviciu. Nu este recomandat să se utilizeze filtre de 
intenții, astfel încât acestea nu ar trebui să se regăsească în fișierul ΑndroidManifest.xml. 
Totuși, în situația în care acest lucru este absolut necesar, ar trebui să se indice intenției măcar 
pachetul în care se regăsește serviciul respectiv. Începând cu Android 5.0, tentativa de pornire a 
unui serviciu folosind intenții implicite determină excepție, fiind nepermisă. 

Atributul android:enabled indică dacă serviciul poate fi instanțiat de către sistemul de 
operare.  

Atributul android:exported specifică posibilitatea ca alte componente (aparținând 
altor aplicații) să poată interacționa cu serviciul. În situația în care serviciul nu conține filtre de 
intenții, acesta poate fi invocat numai prin precizarea explicită a numelui clasei care îl gestionează 
(calificată complet), valoarea sa fiind false, fiind destinat invocării din contextul unor componente 
aparținând aceleiași aplicații Android ca și el. În cazul în care serviciul definește cel puțin un filtru 
de intenții, valoarea sa este true, fiind destinat invocării din contextul altor aplicații Android.  

Atributul android:permission precizează denumirea unei permisiuni pe care 
entitatea trebuie să o dețină pentru a putea lansa în execuție un serviciu sau pentru a i se putea 

http://developer.android.com/guide/topics/manifest/service-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/application-element.html
https://ocw.cs.pub.ro/courses/_export/code/eim/laboratoare/laborator05?codeblock=0
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/service-element.html#nm
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asocia. Aceasta trebuie indicată în cadrul intențiilor transmise ca argumente metodelor utilizate 
pentru a invoca serviciul respectiv (startService(), respectiv bindService()), altfel 
intenția respectivă nu va fi livrată către serviciu.  
Alte atribute ale elementului <service> sunt: android:icon, android:isolatedProcess, 
android:label, android:process.  
 
Un serviciu este o clasă derivată din android.app.Service (sau din subclasele sale), 
implementând o serie de metode din ciclul de viață al serviciului:  

 onCreate() - realizând operațiile (unice) asociate construirii serviciului respectiv 
(legate de configurarea sa); această metodă este invocată doar atunci când este realizată 
o nouă instanță a serviciului; în situația în care serviciul este invocat, însă acesta există 
deja în memorie, metoda nu va mai fi apelată; 

 onStartCommand() - apelată în mod automat, numai pentru serviciile de tip started, în 
momentul în care serviciul este invocat printr-un apel al metodei startService(); 
serviciul va fi executat imediat după această metodă; este responsabilitatea 
programatorului să oprească serviciul printr-un apel al uneiea dintre metodele 
stopSelf(), respectiv stopService(), altfel serviciul va rula pentru o perioadă de 
timp nedefinită; nu este necesar ca metoda să fie implementată, dacă serviciul este de 
tip bounded; 

 onBind() - apelată în mod automat, numai pentru serviciile de tip bounded, în 
momentul în care o componentă a fost atașată unui serviciu printr-un apel al metodei 
bindService(); implementarea acestei metode trebuie să furnizeze un obiect ce 
implementează interfața ΙBinder, prin intermediul căruia serviciul să poată 
interacționa cu componenta care l-a invocat, punând la dispoziție o anumită 
funcționalitate, descrisă de metode publice; toate tipurile de serviciu trebuie să 
implementeze această metodă, însă pentru serviciile de tip started, valoarea întoarsă va 
fi null; 

 onUnbind() - apelată în mod automat, numai pentru serviciile de tip bounded, în 
momentul în care toate componentele au fost detașate unui serviciu; 

 onRebind() - apelată în mod automat, numai pentru serviciile de tip bounded, în 
momentul în care o componentă a fost atașată unui serviciu după ce acesta a fost 
notificat anterior că toate componentele care îi erau asociate au fost detașate (s-a apelat 
metoda οnUnbind()); o astfel de metodă va fi invocată numai dacă rezultatul întors de 
metoda οnUnbind() este true; 

 onDestroy() - realizând operațiile asociate distrugerii serviciului respectiv, atunci când 
acesta nu mai este utilizat (a fost oprit sau sistemul de operare Android solicită memoria 
pe care o folosește); în cadrul acestei metode sunt eliberate resursele utilizate de 
serviciu (fire de execuție, obiecte, fluxuri de intrare / ieșire). 

http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#onCreate%28%29
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#onStartCommand%28android.content.Intent,%20int,%20int%29
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#onBind%28android.content.Intent%29
http://developer.android.com/reference/android/os/IBinder.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#onUnbind%28android.content.Intent%29
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#onRebind%28android.content.Intent%29
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#onDestroy%28%29
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Ciclul de viață al unui serviciu are loc între metodele onCreate() și onDestroy(). De 
cele mai multe ori, este necesar ca un serviciu să folosească unul sau mai multe fire de execuție 
(dedicate) astfel încât să nu influențeze responsivitatea aplicației Android. Într-o astfel de 
situație, firul de execuție va fi pornit pe metoda onCreate() și va fi oprit pe metoda 
onDestroy(). De asemenea, în cadrul metodei onCreate() au loc diferite operații de 
configurare (inițializări), în timp ce în cadrul metodei onDestroy() realizează eliberarea 
resurselor folosite. Metodele onCreate() și onDestroy() sunt invocate pentru toate tipurile 
de servicii, atât pentru cele de tip started, cât și pentru cele de tip bounded.  

În cazul unui serviciu de tip started, perioada activă din ciclul de viață este cuprinsă între 
apelul metodei onStartCommand() (apelată în mod automat atunci când o componentă 
apelează metoda startService(), primind ca argument obiectul de tip Intent care a fost 
folosit la invocarea sa) și apelul metodei onDestroy() (apelat atunci când serviciul este oprit, 
prin intermediul uneia dintre metodele stopSelf() sau stopService()).  

În cazul unui serviciu de tip bounded, perioada activă din ciclul de viață este cuprinsă între 
apelul metodei onBind() (apelată în mod automat atunci când o componentă apelează metoda 
bindService(), primind ca argument obiectul de tip Intent care a fost folosit la invocarea sa) 
și apelul metodei onUnbind() (apelată în mod automat atunci când toate componentele 
asociate serviciului au apelat metoda unbindService()).  
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Întrucât un serviciu poate fi simultan atât de tip started cât li de tip bouned, nu este 
exclus ca ulterior metodei onStartCommand() să fie apelată și metoda onBind(). În această 
situație serviciul va fi activ până când nu va mai deține nici o componentă asociată. Apelurile 
metodelor stopSelf() sau stopService() nu vor avea așadar efect atâta timp cât mai există 
componente conectate la serviciu. 

 
II.3.3. Servicii de tip Started 

În momentul în care este pornit (printr-un apel al metodei startService() din cadrul 
altei componente), un serviciu apelează în mod automat metoda onStartCommand(). În cadrul 
acestei metode trebuie realizată procesarea pe care o presupune serviciul respectiv. Pentru 
serviciile de tip started, este necesar ca serviciul să fie oprit explicit, fie din propriul său context, 
printr-un apel al metodei stopSelf(), fie de către o componentă (aceeași sau alta decât cea 
care l-a invocat), prin intermediul metodei stopService().  
Metoda onStartCommand() este apelată în mod automat în momentul în care serviciul este 
pornit prin intermediul metodei startService() și primește ca parametrii:  

 intenția care a invocat serviciul (argumentul transmis la apelul metodei 
startService()); acesta poate fi null în situația în care serviciul este repornit după 
ce procesul din care făcea parte a fost distrus; 

 anumite valori prin care poate fi semnalat modul în care a fost pornit: 
 START_FLAG_REDELIVERY - serviciul a fost repornit ca urmare a distrugerii sale de 

către sistemul de operare înainte de se fi terminat corespunzător; 
 START_FLAG_RETRY - serviciul a fost repornit după o execuție anormală; 

 un identificator unic prin care se poate face distincția între apeluri diferite ale aceluiași 
serviciu. 

Având în vedere faptul că această metodă poate fi apelată de mai multe ori pe parcursul ciclului 
de viață al unui serviciu, tot aici trebuie implementat și comportamentul în cazul în care acesta 
este repornit.  

Comportamentul serviciului în situația în care este repornit poate fi controlată prin intermediul 
valorii întregi care este furnizată ca valoare întoarsă:  

 Service.START_STICKY - mecanism standard, folosit de serviciile care își gestionează 
propriile stări și care sunt pornite și oprite în funcție de necesități (prin intermediul 
metodelor startService() și stopService()); prin aceasta, se indică faptul că 
metoda onStartCommand() va fi invocată de fiecare dată când serviciul este (re)pornit 
după ce a fost distrus de sistemul de operare Android (situație în care parametrul de tip 
Intent va avea valoarea null, dacă între timp serviciul nu a mai fost invocat); 

http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#START_FLAG_REDELIVERY
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#START_FLAG_RETRY
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#START_STICKY
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 Service.START_NOT_STICKY - mecanism folosit de serviciile utilizate pentru a procesa 
anumite comenzi, care se opresc singure (printr-un apel al metodei stopSelf()) atunci 
când operațiile pe care trebuiau să le realizeze s-au terminat; serviciul este (re)pornit 
după ce a fost distrus de sistemul de operare Android numai în situația în care între timp 
au mai fost realizate apeluri ale metodei startService(), altfel nu este recreat; un 
astfel de comportament este adecvat pentru procese care sunt realizate periodic; 

 Service.START_REDELIVER_INTENT - mecanism utilizat atunci când se dorește să se 
asigure faptul că procesările asociate serviciului sunt terminate; în situația în care 
serviciul a fost distrus de sistemul de operare Android, este (re)pornit apelând metoda 
onStartCommand() folosind ca parametru intenția originală, a cărei procesare nu a 
fost terminată corespunzător. 
 

@Override 

public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
  processInBackground(intent, startId); 
  return startMode; 
} 

 

În toate aceste cazuri, oprirea serviciului trebuie realizată explicit, prin apelul metodelor:  

 stopService() din contextul componentei care l-a pornit; 
 stopSelf() din contextul serviciului. 

 
Oprirea unui Serviciu 

Un serviciu poate fi oprit:  

 de către o componentă (aceeași care l-a pornit sau alta), printr-un apel al metodei 
stopService(), ce primește ca parametru un obiect de tip Intent care poate fi creat 
explicit sau implicit; 

 chiar de el însuși, în momentul în care procesările pe care trebuie să le realizeze s-au 
terminat, printr-un apel al metodei stopSelf(), eliberând resursele pe care sistemul de 
operare le-ar fi folosit pentru a-l menține în execuție; metoda poate fi apelată: 

 fără parametri, pentru a forța oprirea imediată; 
 transmițând un parametru de tip întreg, reprezentând identificatorul instanței 

care rulează, pentru a se asigura faptul că procesarea a fost realizată pentru 
fiecare apel care a fost realizat; dacă între timp serviciul a mai fost invocat, 
identificatorul folosit nu va corespunde celui mai recent apel (transmis ca 
argument al metodei onStartCommand()) și metoda nu va avea nici un efect. 

http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#START_NOT_STICKY
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#START_REDELIVER_INTENT
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Pentru oprirea unui serviciu este suficient un singur apel al uneia dintre metodele stopSelf() 
sau stopService().  
 
Utilizarea clasei IntentService 

Recursul la clasa IntentService este adecvată în situația în care se dorește 
implementarea unor servicii care rulează în fundal, pe un fir de execuție dedicat realizând un set 
de operații la un moment dat de timp, atunci când sunt solicitate. În situația în care serviciul este 
accesat simultan de mai multe componente ale unei (unor) aplicații Android, procesarea acestora 
va fi realizată secvențial.  

Un obiect de acest tip este lansat în execuție prin pornirea unui serviciu și transmiterea 
unui obiect de tip Intent care conține toți parametrii necesari pentru realizarea sarcinii 
respective. Toate operațiile solicitate sunt înregistrate într-o coadă de așteptare și executate 
succesiv, prin invocarea automată a metodei onHandleIntent(). După ce procesarea a fost 
finalizată, procesul se oprește singur (nu este necesar să se apeleze metodele stopSelf() sau 
stopService() explicit).  

Clasa IntentService oferă o implementare implicită a metodelor onStartCommand() care 
plasează intenția către coada de așteptare și invocă metoda onHandleIntent() precum și a 
metodei onBind() care întoarce valoarea null. 

Prin urmare, o implementare presupune definirea unei clase derivată din 
IntentService care suprascrie metoda onHandleIntent(), ce primește ca parametru 
intenția conținând parametrii ce se doresc a fi procesați, execuția sa fiind realizată (în mod 
transparent) pe un fir de execuție ce rulează în fundal. De asemenea, trebuie furnizat și un 
constructor implicit. 
 

import android.app.IntentService; 
import android.content.Intent; 
  
public class SomeStartedService extends IntentService { 
  
  private final String name = "SomeStartedService"; 
  
  public SomeIntentService() { 
    super(name); 
    // ... 
  } 
  
  @Override 
  protected void onHandleIntent(Intent intent) { 
    // ... 
  } 
} 

 

http://developer.android.com/reference/android/app/IntentService.html
http://developer.android.com/reference/android/app/IntentService.html#onHandleIntent(android.content.Intent)
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string


23 
 

În situația în care este necesar să se suprascrie metodele onCreate(), onDestroy() 
sau onStartCommand(), este recomandat să se apeleze și metodele din clasa părinte, astfel 
încât ciclul de viață al firului de execuție pe care sunt realizate procesările să fie actualizat 
corespunzător.  
 

@Override 

public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
  // ... 
  return super.onStartCommand(intent, flags, startId); 
} 

 

Utilizarea clasei Service 

În situația în care este necesar ca serviciul să gestioneze mai multe solicitări concomitent, 
se implementează o clasă derivată din Service, definindu-se (intern) o clasă de tip fir de execuție 
(uzual, se folosește o instanță a clasei Handler, care permite transmiterea de mesaje) pe care 
vor fi realizate toate procesările.  

 

public class StartedService extends Service { 
  private Looper looper; 
  private ServiceHandler serviceHandler; 
  private final static String handlerThreadName = "HandlerThread"; 
    
private final class ServiceHandler extends Handler { 
    public ServiceHandler(Looper looper) { 
      super(looper);     } 
  
    @Override 
    public void handleMessage(Message message) { 
      // ... 
      stopSelf(message.arg1);     }   } 
  
  @Override 
  public void onCreate() { 
    HandlerThread handlerThread = new HandlerThread(handlerThreadName, 
Process.THREAD_PRIORITY_BACKGROUND); 
    handlerThread.start(); 
    looper = handlerThread.getLooper(); 
    serviceHandler = new ServiceHandler(looper);   } 
  
  @Override 
  public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
    Message message = serviceHandler.obtainMessage(); 
    message.arg1 = startId; 
    serviceHandler.sendMessage(message);     return START_STICKY;   } 
  
  @Override 
  public IBinder onBind(Intent intent) { 
    return null;   } } 

http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+process
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Procesarea este realizată în cadrul metodei handleMessage() a clasei de tip Handler. 
O instanță a acesteia este creată de fiecare dată când este invocată metoda sendMessage(), 
care are drept argument un obiect de tip Message. Prin intermediul mesajului (obținut ca 
rezultat al metodei obtainMessage() care furnizează o instanță dintr-o colecție globală), 
trebuie să se transmită și identificatorul cu care a fost invocat serviciul, astfel încât acesta să fie 
transmis către metoda stopSelf(), necesară pentru oprirea serviciului. Astfel, se asigură faptul 
că serviciul nu se termină până ce nu este tratată și cea mai recentă invocare a sa.  
 
II.3.4. Servicii de tip Bounded 

Un serviciu de tip bounded implică o interacțiune permanentă cu una sau mai multe 
componente ale unei (unor) aplicații Android. Astfel, serviciul poate expune o anumită 
funcționalitate către componentele aplicației Android (prin intermediul unei interfețe) sau poate 
fi utilizat ca mecanism de comunicație inter-proces, pentru transmiterea de informații între 
acestea.  

Arhitectura utilizată într-o astfel de situație este client-server, unde clientul este 
reprezentat de componenta aplicației Android, iar serverul de către serviciul de tip bounded. 
Existența unui serviciu de tip bounded este condiționată de existența unor componente atașate 
la el.  

Implementarea unui serviciu de tip bounded presupune suprascrierea metodei 
onBind(), apelată în mod automat în momentul în care o componentă a unei aplicații Android 
este atașată acestuia, printr-un apel al metodei bindService(). Acesta furnizează ca rezultat 
un obiect de tip IBinder.  

De regulă, se definește o clasă internă de tip Binder, utilizată pentru apelul de metode 
la distanță în Android. Aceasta furnizează o metodă pentru obținerea unei referințe către 
serviciu, prin intermediul căreia pot fi accesate funcționalitățile pe care acesta le pune la 
dispoziție. O astfel de abordare este utilă mai ales în situația în care serviciul este folosit de o 
singură aplicație Android, în cadrul aceluiași proces (nefiind deci necesară comunicația inter-
proces).  
 

import android.app.Service; 
import android.content.Intent; 
import android.os.IBinder; 
  
public class SomeBoundedService extends Service { 
  
  final private IBinder binder = new SomeBinder(); 
  
  public class SomeBinder extends Binder { 
    SomeBoundedService getService() { 

http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html#handleMessage%28android.os.Message%29
http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html#sendMessage%28android.os.Message%29
http://developer.android.com/reference/android/os/Message.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html#obtainMessage%28%29
http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#onBind%28android.content.Intent%29
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#bindService%28android.content.Intent,%20android.content.ServiceConnection,%20int%29
http://developer.android.com/reference/android/os/IBinder.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Binder.html
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      return SomeBoundedService.this; 
    } 
  } 
  
  @Override 
  public void onCreate() { 
    super.onCreate(); 
    // ... 
  } 
  
  @Override 
  public IBinder onBind(Intent intent) { 
    return binder; 
  } 
  
  public void doWork() { 
    // ... 
  } 
} 

 
Legătura dintre serviciu și o componentă a unei aplicații Android (locale) este 

reprezentată sub forma unui obiect de tipul ServiceConnection, responsabil cu 
monitorizarea conexiunii dintre acestea. Implementarea sa presupune definirea metodelor 
onServiceConnected(), respectiv onServiceDisconnected(). Acestea sunt apelate 
automat în momentul în care componenta este conectată la serviciu (ca urmare a apelului 
bindService()), respectiv este deconectată (drept rezultat al apelului unbindService()).  

Metoda onServiceConnected() primește ca argumente, un parametru de tip 
ComponentName care descrie pachetul și clasa coresunzătoare serviciului, respectiv un 
parametru de tip IBinder ce reprezintă rezultatul furnizat de metoda de callback onBind() de 
la nivelul serviciului. Aceasta este utilizată pentru a accesa funcționalitatea pusă la dispoziție de 
către serviciu. În situația în care conexiunea dintre componentă și serviciu este coruptă, va fi 
aruncată excepția DeadObjectException, care ar trebui să fie tratată pentru a asigura un 
comportament adecvat al aplicației Android.  
 

Metoda onServiceDisconnected() primește ca argument un parametru de tip 
ComponentName care descrie pachetul și clasa coresunzătoare serviciului. De regulă, în cadrul 
acestei metode sunt eliberate resursele utilizate pentru comunicația dintre componentă și 
serviciu.  
 

public class SomeActivity extends Activity { 
  
  // ... 
  
  private SomeBoundedService someBoundedService = null; 
  private int status; 
  
  private ServiceConnection serviceConnection = new ServiceConnection() { 
    @Override 
    public void onServiceConnected(ComponentName className, IBinder service) { 

http://developer.android.com/reference/android/content/ServiceConnection.html
http://developer.android.com/reference/android/content/ServiceConnection.html#onServiceConnected%28android.content.ComponentName,%20android.os.IBinder%29
http://developer.android.com/reference/android/content/ServiceConnection.html#onServiceDisconnected%28android.content.ComponentName%29
http://developer.android.com/reference/android/os/DeadObjectException.html
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      someBoundedService = ((SomeBoundedService.SomeBinder)service).getService(); 
      status = BOUNDED; 
    } 
  
    @Override 
    public void onServiceDisconnected(ComponentName className) { 
      someBoundedService = null; 
      status = UNBOUNDED; 
    } 
  }; 
} 

 
Atașarea propriu-zisă a unei componente a unei aplicații Android la un serviciu este realizată de 
metoda bindService() care primește ca parametri:  

 intenția reprezentând serviciul care se asociază activității; 
 un obiect de tip ServiceConnection; 
 anumite valori prin care se controlează modul în care este făcută asocierea între cele două 

componente ale aplicației Android: 
 Context.BIND_AUTO_CREATE - serviciul trebuie creat în momentul în care se 

realizează asocierea; 
 Context.BIND_ADJUST_WITH_ACTIVITY - modifică prioritatea serviciului în 

funcție de importanța activității de care este legat (mai mare atunci când este activă, 
mai mică atunci când este inactivă); 

 Context.BIND_ABOVE_CLIENT / Context.BIND_IMPORTANT - specifică faptul 
că prioritatea serviciului este mai mare decât a activității asociate; 

 Context.BIND_NOT_FOREGROUND - asigură faptul că serviciul atașat activității nu 
va avea niciodată prioritatea necesară pentru a rula în prim-plan; 

 Context.BIND_WAIVE_PRIORITY - face ca prioritatea serviciului asociat să nu fie 
modificată (implicit, prioritatea relativă a serviciului este mărită). 

Asocierea este realizată, de obicei, în cadrul metodei onStart() a unei activități.  
 

Detașarea unei componente a unei aplicații Android la un serviciu este realizată de 
metoda unbindService() care primește ca argument un obiect de tip ServiceConnection 
(care monitorizează starea conectivității dintre componentă și serviciu). Decuplarea este 
realizată, de obicei, în cadrul metodei onStop() a unei activități.  
 

public class SomeActivity extends Activity { 
  
  // ... 
  
  @Override 
  protected void onStart() { 
    super.onStart(); 
    Intent intent = new Intent(this, SomeBoundedService.class); 
    bindService(intent, serviceConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE); 
  } 

http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#BIND_AUTO_CREATE
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#BIND_ADJUST_WITH_ACTIVITY
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#BIND_ABOVE_CLIENT
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#BIND_IMPORTANT
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#BIND_NOT_FOREGROUND
http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#BIND_WAIVE_PRIORITY
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+context
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  @Override 
  protected void onStop() { 
    super.onStop(); 
    if (status == BOUNDED) { 
      unbindService(serviceConnection); 
    } 
  } 
  
} 

 
În situația în care este necesar ca serviciul să fie utilizat și atunci când activitatea se află 

în fundal, metodele bindService() și unbindService() pot fi apelate pe metodele de 
callback onCreate() respectiv onDestroy(). Totuși, aceasta implică o probabilitate mai mare 
ca memoria utilizată de serviciu să fie solicitată de sistemul de operare Android, dacă acesta nu 
rulează în contextul aceluiași proces ca și componenta cu care interacționează.  

Nu se recomandă ca atașarea, respectiv detașarea unei componente la / de un servicu să 
fie realizată pe metodele onResume() și onPause() întrucât acestea sunt apelate frecvent, 
astfel încât procesările realizate în aceste momente să poată determina deprecieri ale 
performanței sistemului de operare Android. Mai mult, în cazul în care mai multe activități 
interacționează cu același serviciu, atunci când se realizează transferul între ele, serviciul ar putea 
fi distrus (pe metoda onPause() se apelează unbindService(), deci toate componentele au 
fost detașate serviciului), respectiv recreat (pe metoda onResume() se apelează 
bindService(), deci serviciul are o componentă atașată).  

În situația în care este necesar ca serviciul să poată fi atașat la mai multe componente 
simultan, aparținând unor procese diferite (realizându-se astfel comunicația inter-proces), 
realizând procesări pe fire de execuție dedicate, se folosește un obiect de tip Messenger. 
Obiectul de tip Binder asociat acestuia va fi transmis ca rezultat al metodei onBind(). De 
asemenea, el va încapsula un obiect de tip Handler pe a cărui metodă handleMessage() va fi 
realizată procesarea corespunzătoare serviciului, acesta putând gestiona tipuri de mesaje 
diferite, corespunzătoare fiecărui tip specific de componentă. Obiectul Messenger plasează 
toate apelurile către serviciu într-o coadă de așteptare, toate fiind procesate, secvențial, în 
contextul aceluiași fir de execuție.  
 

public class SomeBoundedService extends Service { 
  
  class SomeHandler extends Handler { 
    @Override 
    public void handleMessage(Message message) { 
      switch (msg.arg1) { 
        // ... 
        default: 
          super.handleMessage(message); 
      } 
    } 
  } 

http://developer.android.com/reference/android/os/Messenger.html
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  final Messenger messenger = new Messenger(new SomeHandler()); 
  
  @Override 
  public IBinder onBind(Intent intent) { 
    return messenger.getBinder(); 
  } 
} 

 
Dacă este necesar ca procesarea să fie realizată simultan, poate fi utilizat AIDL (Android 

Interface Definition Language) care realizează transformarea dintre obiecte și primitive la nivelul 
sistemului de operare prin intermediul cărora se realizează comunicația inter-proces. În această 
situație, trebuie avut în vedere faptul că sincronizarea dintre diferitele fire de execuție trebuie 
realizată manual, operație destul de complexă. Pe baza fișierului .aidl care descrie interfața de 
programare, se va genera o clasă abstractă responsabilă cu comunicația inter-proces, din care va 
fi derivat serviciul respectiv.  
 
Prioritatea unui Serviciu 

În situația în care este necesar, sistemul de operare Android poate solicita memoria 
utilizată de un anumit serviciu, în funcție de prioritatea pe care acesta o are.  

Un serviciu de tip started are o prioritate mai mare decât o activitate inactivă, dar mai 
mică decât o activitate activă. Din acest motiv, este necesar ca programatorul să trateze cazurile 
în care serviciul este repornit, ca urmare a distrugerii sale de către sistemul de operare Android, 
în vederea satisfacerii necesarului de memorie.  

Un serviciu de tip bounded are de obicei o prioritate similară cu a activității cu care 
interacționează, deși aceasta poate fi controlată prin intermediul unor parametrii transmiși în 
momentul în care este realizată legătura. Este puțin probabil ca un serviciu atașat unei activități 
active să fie distrus la fel cum este destul de probabil ca un serviciu pentru care toate activitățile 
atașate sunt inactive să fie distrus.  

Un serviciu care rulează în prim-plan nu este aproape niciodată distrus.  

Categorii de Procesări 

În funcție de firul de execuție pe care rulează precum și de prioritatea care le este atribuită, 
operațiile complexe pot fi realizate prin intermediul unor:  

 servicii care rulează în prim-plan; 
 procesări realizate în fundal. 
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Servicii ce Rulează în Prim-Plan 

În situația în care un serviciu interacționează cu utilizatorul (sau utilizatorul este conștient 
de existența sa), prioritatea acestuia trebuie mărită, astfel încât sistemul de operare Android să 
nu poată reclama resursele pe care le utilizează. Un astfel de serviciu trebuie să poată oferi o 
notificare în bara de stare, care nu poate fi ascunsă decât atunci când serviciul este distrus sau 
nu mai rulează în prim-plan.  

Un astfel de comportament poate fi obținut prin marcarea serviciului ca rulând în prim-plan, 
prin invocarea metodei startForeground() care primește ca parametri:  

 identificatorul unei notificări, care trebuie să fie diferit de zero; 
 un obiect de tip Notification, care va fi afișată cât timp serviciul se află în prim-plan, 

întrucât se presupune că serviciul trebuie să aibă o reprezentare vizuală cu care 
utilizatorul să poată interacționa. 

 

NotificationCompat.Builder notificationBuilder = 
    new NotificationCompat.Builder(this) 
    .setSmallIcon(R.drawable.notification_icon) 
    .setContentTitle("...") 
    .setContentText("..."); 
Intent intent = new Intent(this, SomeActivity.class); 
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, 
PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 
notificationBuilder.setContentIntent(pendingIntent); 
Notification notification = notificationBuilder.build(); 
startForeground(NOTIFICATION_ID, notification); 

 
Este recomandat ca utilizatorii să poată dezactiva ei înșiși rularea serviciului în prim-plan, 

de regulă prin intermediul obiectului de tip Notification. Același lucru trebuie realizat și în 
momentul în care rularea serviciului în prim-plan nu mai este necesară. În acest sens, trebuie 
apelată metoda stopForeground(true) (argumentul metodei indică dacă se dorește și 
terminarea notificării), aceasta anulând în mod automat notificarea asociată.  
 
Procesări Realizate în Fundal 

Întrucât responsivitatea aplicației Android reprezintă un criteriu foarte important, asigurarea 
unei experiențe corespunzătoare a utilizatorului poate fi obținută prin transferul operațiilor 
complexe de procesare și a operațiilor de intrare / ieșire în fundal, pe un alt fir de execuție. Acest 
lucru este necesar datorită faptului că pe firul de execuție principal sunt rulate mai multe 
componente ale aplicației Android (activități, servicii, ascultători ai intențiilor cu difuzare), astfel 
încât interacțiunea cu utilizatorul poate fi blocată în situația în care procesarea realizată de 
servicii nu este transferată în fundal. De regulă, sunt plasate pe fire de execuție dedicate operații 
cu fișiere (scrieri, citiri), căutări în rețea, tranzacții cu baza de date, calcule complexe.  

http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html#startForeground(int,%20android.app.Notification)
http://developer.android.com/reference/android/app/Notification.html
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În Android, o activitate care nu răsunde la un eveniment în decurs de 5 secunde sau un 
ascultător al unei intenții cu difuzare a cărei metodă onReceive() nu se termină în 5 secunde 
sunt considerate blocate. 

Android oferă mai multe mecanisme pentru gestiunea serviciilor care rulează în fundal:  

1. utilizarea clasei AsyncTask permite definirea unei operații care va fi realizată pe un fir 
de execuție separat, oferind metode care oferă informații cu privire la progres, ce pot fi 
consultate de alte fire de execuție; 

2. definirea unei clase derivate din Loader; 
3. utilizarea clasei Handler; 
4. implementarea unui fir de execuție definit de utilizator, transmiterea valorilor către 

interfața grafică fiind realizat prin intermediul clasei Handler. 
 

Clasa AsyncTask 

Prin intermediul clasei AsyncTask se permite mutarea operațiilor costisitoare din punct 
de vedere al utilizării procesorului și al memoriei pe fire de execuție rulate în fundal, oferind 
sincronizarea cu firul de execuție ce randează interfața grafică, acesta fiind notificat cu privire la 
progresul realizat cât și cu privire la momentul în care procesarea a fost terminată.  

O implementare a clasei AsyncTask poate fi parametrizată cu tipurile de date care sunt 
folosite pentru intrare, pentru raportarea progresului și pentru ieșire (rezultate). 
În situația în care nu se dorește transmiterea unor parametrii de intrare / ieșire sau nu este 
necesară raportarea progresului, se poate utiliza valoarea Void pentru toate aceste tipuri. 
Este necesară suprascrierea următoarelor metode:  

 doInBackground() - metoda care va fi executată pe firul de execuție dedicat, care 
primește parametrii de intrare de tipul specificat; acesta trebuie să conțină procesările 
complexe care se doresc a fi realizate fără a interacționa însă cu firul de execuție 
principal; notificările sunt realizate: 
 prin intermediul metodei publishProgress(), care primește ca parametru 

progresul realizat, valorile fiind transmise metodei onProgressUpdate(); 
 prin întoarcerea unui rezultat, atunci când procesarea este terminată, valoarea fiind 

transmisă metodei onPostExecute(); 
 onProgressUpdate() - folosită pentru actualizarea interfeței grafice, cu valorile 

primite de la metoda publishProgress(); metoda este sincronizată cu firul de 
execuție principal (care randează interfața grafică), astfel încât diferitele controale pot 
fi accesate de aici; 

http://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask.html
http://developer.android.com/reference/android/content/Loader.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html
http://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask.html#doInBackground(Params...)
http://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask.html#publishProgress(Progress...)
http://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask.html#onProgressUpdate(Progress...)
http://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask.html#onPostExecute(Result)
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 onPreExecute() - apelată în contextului firului de execuție al interfeței grafice, înainte 
de metoda doInBackground(); 

 onPostExecute() - apelată în momentul în care procesarea este terminată, primind ca 
parametru rezultatul întors de metoda doInBackground(); metoda este sincronizată 
cu firul de execuție principal (care randează interfața grafică), astfel încât diferitele 
controale pot fi accesate de aici. 

 

private class SomeAsyncTask extends AsyncTask<String, Integer, String> { 
  @Override 
  protected String doInBackground(String... parameter) { 
    String result = new String(); 
    int progress = 0; 
    for (int step = 1; step <= parameter[0].length(); step++) { 
      progress = step; 
      result += parameter[0].charAt(parameter[0].length() - step); 
      try { 
        Thread.sleep(100); 
      } catch (InterruptedException interruptedException) { 
        Log.e(Constants.TAG, "An exception has occurred: " + 
interruptedException.getMessage()); 
      } 
      publishProgress(progress); 
    } 
    return result; 
  } 
  
  @Override 
  protected void onProgressUpdate(Integer... progress) { 
    progressTextView.setText(progress[0].toString()); 
  } 
  
  @Override 
  protected void onPreExecute() { 
    // ... 
  } 
  
  @Override 
  protected void onPostExecute(String result) { 
    progressTextView.setText(result); 
  } 
} 

 
Rularea unui obiect de tip AsyncTask se face prin invocarea metodei execute() care 

primește ca parametru informațiile care se doresc a fi procesate. 

Fiecare obiect de tip AsyncTask poate fi rulat o singură dată. Apelurile ulterioare ale 
metodei execute() vor genera excepții. 

 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+integer
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+interruptedexception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+integer
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
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Clasa Loader 

Clasa abstractă Loader implementează practicile recomandate pentru încărcarea asincronă a 
informațiilor în cadrul unor controale grafice din interfața cu utilizatorul (afișate în activități sau 
fragmente).  
O astfel de abordare este utilizată pentru:  

 a încărca date asincron; 
 a monitoriza sursele din care sunt încărcate datele, oferind informații cu privire la 

rezultatele obținute. 
De regulă, se folosește o implementare a clasei AsyncTaskLoader.  
 
Clasa Handler 

Clasa Handler gestionează transmiterea de mesaje sau execuția unor rutine asociate unor 
fire de execuție prin intermediul unei cozi de așteptare (de tipul MessageQueue). Un obiect de 
acest tip este asociat unui singur fir de execuție. Acesta este creat în momentul în care este 
realizată instanța, cătrea cesta fiind transmise toate mesajele, secvențial.  
Prin intermediul acestui obiect, se permite:  

 planificarea mesajelor spre a fi procesate la un moment fix din viitor (metodele de tip 
send…(): sendEmptyMessage(), sendMessage(), sendMessageAtTime(), 
sendMessageDelayed()); 

 încapsularea unei acțiuni care va fi executată pe un alt fir de execuție decât firul de 
execuție al interfeței grafice (metodele de tip post…(): post(), postAtTime(), postDelayed()). 
 

Utilizarea firelor de execuție definite de utilizator 

Folosirea unor fire de execuție definite de utilizator și sincronizarea manuală cu interfața 
grafică poate fi necesară în situația în care trebuie realizată o gestiune mai complexă decât cea 
oferită de clasele AsyncTask, Handler sau Loader.  

În acest sens, este folosită o implementare a clasei Thread, procesarea pe un fir de 
execuție separat fiind realizată în cadrul metodei run().  
 

private void executeOnDedicatedThread() { 
  Thread dedicatedThread = new Thread(new Runnable() { 
    @Override 
    public void run() { 
      // ... 
    } 
  }); 
  dedicatedThread.start(); 
} 

http://developer.android.com/reference/android/os/MessageQueue.html
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+runnable
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Dacă se dorește actualizarea controalelor din cadrul interfeței grafice, este necesar ca firele 
de execuție care rulează în fundal să fie sincronizate cu firul de execuție principal anterior acestei 
operații. Acest lucru poate fi realizat:  

1. folosind metoda Activity.runOnUiThread() care forțează codul transmis să fie 
executat pe același fir de execuție care redă interfața grafică:  

runOnUiThread(new Runnable() { 

 @Override 

public void run() { 

 // ... 

} 

}); 

 
2. utilizând un obiect de tip Handler pentru a realiza actualizări în contextul firului de 

execuție în care acesta a fost creat, utilizând metoda post():  

private Handler handler = new Handler(); // created on the main thread 

 

private void executeOnSeparateThread() { 

Thread separateThread = new Thread(new Runnable() { 

@Override 

public void run() { 

 // do some background processing here 

handler.post(new Runnable() { 

@Override 

public void run() { 

// access the graphical user interface here 

} 

}); 

    } 

 }); 

  separateThread.start(); 

} 

 
Clasa Handler pune la dispoziție și metode pentru a executa anumite metode la un 
moment dat de timp:  

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#runOnUiThread(java.lang.Runnable)
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+runnable
http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html#post(java.lang.Runnable)
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+runnable
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+runnable
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 postDelayed() - realizează o modificare la nivelul interfeței grafice cu o întârziere 

specificată ca parametru (exprimat în milisecunde); 
 postAtTime() - realizează o modificare la nivelul interfeței grafice la un moment de 

timp specificat ca parametru (exprimat în milisecunde). 
 

http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html#postDelayed(java.lang.Runnable,%20long)
http://developer.android.com/reference/android/os/Handler.html#postAtTime(java.lang.Runnable,%20long)

