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Spinner adapter android studio example

Está bem assim? Continuando uma série de vídeos sobre o componente visual do Android, no vídeo acima apresento o componente Spinner, que é versão &lt;select&gt; (HTML) ou ComboBox (Java) para android. Aparentemente, na tag &lt;select&gt; HTML, você pode chegar à ideia de que a implementação do conteúdo do Spinner é trivial. É realmente muito simples, mas não
tanto quanto &lt;select&gt;. Uma grande vantagem para o Android, diante de suas variações em outros idiomas, é a capacidade de personalizar itens rotadores (inserindo imagens, textos estilizados, ...) sem a necessidade de usar outras tecnologias (como HTML e JavaScript). No aplicativo do blog use alguns spinners porque contém alguns formulários. E você, como
desenvolvedor android, mesmo que você seja um iniciante, definitivamente usará o componente Spinner em algum momento nos projetos em que está envolvido. Nestes links tenho alguns projetos android completos que usam o Spinner de forma personalizada usando até mesmo um &lt;layer-list&gt;. Não deixe de explorá-los também para que você possa entender melhor o
potencial da aranha para interfaces gráficas em aplicativos Android: o seguinte diagrama do Visual Component Spinner: Os seguintes fornecem alguns links para outros conteúdos completos do blog, junto com o vídeo que vai te trazer à mente com as novidades no desenvolvimento do Android: E se você está como seu objetivo de aprender a desenvolver aplicativos Android, ou
evoluir nessa área, também com blog de conteúdo gratuito, então não deixe de acessar uma lista exclusiva de estudos: Estudar Android - Blog Conteúdo List.Do não se esqueça de assinar  na lista de discussão do blog para obter conteúdo exclusivo do Android em primeira mão. Inscreva-se também no canal do Blog no YouTube para acompanhar as últimas notícias. Você
tem dúvidas ou dicas que você pode postar abaixo na área de comentários que em breve eu vou voltar para você. Nota. : Baixe o link para o projeto apresentado no vídeo fica logo abaixo do artigo na seção Download. Hug.Eclipse IDE vs. Android Studio IDEAl embora a videoaula de conteúdo anteriormente usada no Eclipse IDE , tudo o que é apresentado, tanto partes
teóricas quanto práticas, ainda é válido nos dias de hoje com o desenvolvimento do Android via Android Studio . Ou seja, independentemente da linguagem oficial (Java, Kotlin, C ou C +), o IDE ou sistema que você está usando, o conteúdo acima ainda é muito útil. AndroidXReveal o conteúdo do componente Spinner ainda está atualizado e é importante para qualquer nível
do desenvolvedor Android. Apesar disso, também recomendo quando terminar o projeto em sua instalação IDE, que você migrá-lo para AndroidX.Algo, que pode ser feito com alguns cliques como mostrado no tutorial a seguir: Migrate to AndroidX.Spinner Fonts - documentação oficial AndroidRotary control - documentação oficial AndroidAdapterView.OnItemSelectedListener -
documentação oficial android download de Download de &lt;/layer-list&gt;&lt;/select&gt;&it;.zip com os arquivos do vídeo. No android, o Spinner fornece uma maneira rápida de selecionar um valor a partir de um conjunto de valores. Os rotadores android não são nada além de uma lista suspensa exibida em outras linguagens de programação. O contador de estado padrão exibe
seu valor selecionado no momento. Isso fornece uma maneira fácil de selecionar um valor a partir de uma lista de valores. Em palavras simples, podemos dizer que uma aranha é como uma caixa de combinação AWT ou um balanço onde podemos selecionar um item específico da lista de itens. A aranha é uma subclasse da classe asbSpinner. Nota importante: O contador está
conectado à visualização do adaptador para preencher os dados da aranha que precisamos para usar uma das classes Adaptador. Aqui está o código básico XML para Spinner: &lt;Spinner android:id=@+id/simpleSpinner android:layout_width=fill_parent android:layout_height=wrap_content&gt;&lt;/Spinner&gt; Nota importante: Para preencher o data spinner precisamos
implementar a classe adaptador. A roda é usada principalmente para exibir apenas um campo de texto para que possamos introduzir um adaptador de matriz para isso. Também podemos usar um adaptador base e outros adaptadores personalizados para exibir a roda com uma lista de personalização maior. Digamos que se precisarmos exibir itens de visualização de texto e
visualização de imagens na lista, então o adaptador de matriz não é suficiente para isso. Aqui precisamos implementar um adaptador personalizado em nossa classe. Abaixo a imagem de Spinner e Custom Spinner vai torná-lo mais claro. ArraryAdapter: O adaptador é uma ponte entre o componente UI e a fonte de dados que nos ajuda a preencher os dados no componente UI.
Ele contém dados e envia dados para a visualização do adaptador, então a exibição pode tirar dados da visualização do adaptador e exibe dados sobre diferentes visualizações, como exibição de lista, exibição de grade, roda. Cada vez que você tiver uma lista de itens individuais que são suportados por uma matriz, você pode usar um adaptador de matriz. Aqui está o código
ArrayAdapter para Android: ArrayAdapter (Context, Int Resource, Int textViewResourceId, T[] Objects) Para mais detalhes, leia o Tutorial do ArrayAdapter como aqui vamos usá-lo no exemplo abaixo para explicar como o Spinner é criado para Android. Tabela de Conteúdo1 Spider Android Studio:2 Contador personalizado: Exemplo Estúdio Android Spinner: Exemplo 1: Abaixo
está um exemplo em que mostramos a lista de nomes de bancos aranha e sempre que você escolher o valor do item será exibido usando uznismos na tela do celular. Abaixo está a saída final e o código: Código de download? Passo 1: Crie um novo projeto no estúdio Android e diga isso ao SpinnerExample. Selecione Arquivo -&gt; -&gt; Novo Projeto -&gt;. Preencha o
formulário e clique no botão Terminar. Passo 2: Abra res -&gt; Layout -&gt; activity_main.xml (ou) principal.xml e adicione o seguinte código. Aqui vamos criar um Spinner dentro do layout relativo. &lt;RelativeLayout xmlns:android= xmlns:tools= android:layout_width=match_parent android:layout_height=match_parent android:paddingLeft=@dimen/activity_horizontal_margin
android:paddingRight=@dimen/activity_horizontal_margin xmlns:android= xmlns:tools= android:layout_width=match_parent android:layout_height=match_parent android:enchimento=@dimen/activity_vertical_margin android:estofamento=@dimen/activity_horizontal_margin android:preenchimento=@dimen
activity_horizontal_margin/activity_horizontal_margin&gt;&lt;/RelativeLayout xmlns:android= xmlns:tools= android:layout_width=match_parent android:layout_height=match_parent android:enchimentoBottom=@dimen/activity_vertical_margin android:preenchimentoLeft=@dimen/activity_horizontal_margin android:enchimentoRight=@dimen/activity_horizontal_margin &gt; &gt;
instrumentos:context=. MainActivity &gt; Step &lt;Spinner android:id=@+id/simpleSpinner android:layout_width=wrap_content android:layout_height=wrap_content android:layout_centerhorizontal=verdadeiro android:layout_margintop=100dp&gt;&lt;/Spinner&gt; 3: Agora abra o app-&gt; java-&gt; package-&gt; MainActivity.java e adicione o código a seguir. Aqui usaremos o
ArrayAdapter para preencher os dados do Spinner. Além disso, usamos o tost para mostrar quando um produto de spinner é selecionado. exemplo de pacote.abhiandriod.spinnerexample; importar android.support.v7.app.AppCompatActivity; importar android.os.Bundle; importar android.view.Ver; importar android.widget.AdapterView; importar android.widget.ArrayAdapter;
importar android.widget.spinner; importar android.widget.Toast; A MainActivity de Classe Pública estende o AppCompatActivity Implementa adapterView.OnItemSelectedListener(String[] bankNames={BOI,SBI, HDFC, PNB,OBC}; @Override protegido por @Override (super.onCreate(savedInstanceState); setContentView (R.layout.activity_main); //Getting instance spinner e
aplicando OnItemSelectedListener em spinner spin = (Spinner) findViewById (R.id.simpleSpinner); spin.setOnItemSelectedListener(isso); //Creating ArrayAdapter instance, ter uma lista de nomes bancários arrayadapter aa = novo ArrayAdapter (este, androide. R.layout.simple_spinner_item, bancoNomes); aa.setDropDownViewResource (android.
R.layout.simple_spinner_dropdown_item); Configuração de dados do ArrayAdapter Spinner spin.setAdapter(aa); } //Realizar ação noItemS eleito e onNothing @Override vazio público noItemSelected (AdapterView &lt;?? &gt; arg0, View arg1, int position,long id) { Toast.makeText(getApplicationContext(), bankNames [posição], Toast.LENGTH_LONG).show(); } @Override vazio
público onNothing (AdapterView &lt;?? &gt; arg0) { // TODO Auto-generated method stub } Output: Agora execute o emulador do programa e você verá opções para escolher entre nomes de bancos localizados dentro da lista. Você também verá uma mensagem de Brinde aparecer na tela quando selecionar um banco específico. Contador personalizado: A roda personalizada é
usada para exibir itens de rips com imagem, texto, etc. (ou seja, criar um item de lista mais personalizado). Isso é conseguido no Android usando um adaptador personalizado, como um adaptador base. Para obter mais detalhes, leia o Tutorial Custom Spinner. Continue lendo: Android, você pode usar as classes android.widget.Spinner para fazer uma lista de seleção de caixas
drop-down. Note Spinner é uma lista de drop-down semelhante a widget para selecionar itens. Neste tutorial, mostraremos como executar as seguintes tarefas: Renderizar renderização de rotação externa em formato xml e carregar itens de seleção usando também arquivo XML. Renderite outro pino de tor xml e carregue dinamicamente os itens de seleção usando código.
Adicione o receptor ao Spinner, atire quando o usuário selecionar o valor Spinner.Renderizar e adicionar o ouvinte ao botão normal, atire quando o usuário clicar nele, e ele o valor selecionado Spinner.P.S Este projeto foi projetado para o Eclipse 3.7 e testado com o Android 2.3.3.1. Lista de itens res/values/strings.xml failu, definējiet vienumu sarakstu, kas tiks parādīts Spinner
(nolaižamais saraksts). Falha: res/values/strings.xml &lt;?xml versão=1.0 codificação=utf-8?&gt;&lt;resources&gt; &lt;string name=app_name&gt;MyAndroidApp&lt;/string&gt; &lt;string name=country_prompt&gt;Izvēlieties valsti Malaizija&lt;/string&gt; &lt;string-array name=country_arrays&gt; &lt;item&gt;Amerikas&lt;/item&gt; &lt;item&gt;Savienotās Valstis&lt;/item&gt;
&lt;item&gt;Indonēzija&lt;/item&gt; &lt;item&gt;Francija&lt;/item&gt; &lt;item&gt;Itālija&lt;/item&gt; &lt;item&gt;Singapūra&lt;/item&gt; &lt;item&gt;Jaunzēlande&lt;/item&gt; &lt;item&gt;Indija&lt;/item&gt; &lt;/string-array&gt; &lt;/resources&gt; 2. Ripa (nolaižamais saraksts)Atvērt res/layout/main.xml failu, pievienojiet divus ripu komponentus un pogu. No spinner1, androide: entradas
pārstāv atlases vienumus spinner. Sadaāṭ spinner2 atlases vienumi tiks definēti kodā vēlāk. Falha: res/layout/main.xml&lt;?xml versão=1.0 codificação=utf-8?&gt;3. Kods KodsPalasiet kodu, kā arī koda komentāru, tam vajadzētu būt pašsaprotamam. &lt;LinearLayout xmlns:android= layout_width=fill_parent android:layout_height=fill_parent android:orientation=vertical&gt;
&lt;Android spinner:id=@+id/spinner1 android:layout_width=match_parent android:layout_height=wrap_content android:entries=@array/country_arrays android:prompt=@string/country_prompt&gt;&lt;/Spinner&gt; &lt;Spinner android:id=@+id/spinner2 android:layout_width=match_parent android:layout_height=wrap_content&gt;&lt;/Spinner&gt; &lt;Botão
android:id=@+id/btnSubmit android:layout_width=wrap_content android:layout_height=wrap_content android:text=Submit&gt;&lt;/Button&gt; &lt;/LinearLayout&gt; Arquivo : MyAndroidAppActivity.java pacote com.mkyong.android; importa java.util.ArrayList; importa java.util.Lista; importar android.app.Atividade; importa android.os.Bundle; importa android.view.Ver; importa
android.view.View.OnClickListener; importa android.widget.ArrayAdapter; importa android.widget.Button; importa android.widget.Spinner; importa android.widget.Toast; valsts klases MyAndroidAppActivity paplašina Activity (spinner spinner privada spinner1, spinner2; botão privado btnSubmit; @Override vazio público noCreate(Bundle savedInstanceState) (super.onCreate (salvo
InstanceState); setContentView (R.layout.main); addItemsOnSpinner2 (); addListenerOnButton (); addListenerOnSpinnerItemSelection (); } // pie vienumus zirneklis dinamiski valsts spēkā addItemsOnSpinner2 () (spinner2 = (Spinner) atrastViewIdId (R.id.spinner2); Saraksta&lt;String&gt; saraksts = jauns ArrayList&lt;String&gt;(); list.add (lista 1); list.add (lista 2); list.add (lista 3);
ArrayAdapter&lt;String&gt; dataAdapter = jauns ArrayAdapter&lt;String&gt;(tas, android. R.layout.simple_spinner_item, saraksts); dataAdapter.setDropDownViewResource (android. R.layout.simple_spinner_dropdown_item); spinner2.setAdapter (dataAdapter); } valsts spēkā () (spinner1 =(Spinner) findViewById(R.id.spinner1); spinner1.setOnItemSelectedListener (novo
CustomOnItemSelectedListener()); } / Obter o valor de lista de drop-down selecionado para a força do país adicionarListenerOn() (spinner1, (Spinner) findViewId (R.id.spinner1);&lt;/String&gt; &lt;/String&gt; &lt;/String&gt; &lt;&gt; = (Spinner) findViewById(R.id.spinner2); btnSubmit = (Button) findViewById(R.id.btnSubmit); btnSubmit.setOnClickListener(novo OnClickListener() {
@Override estado inválido onClick (View v) { Toast.makeText (MyAndroidAppActivity.this, OnClickListener : + Spinner 1: + String.valueOf(spinner1.getSelectedItem()) + Spinner 2: + String.valueOf(spinner2.getSelectedItem()), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } }); } Arquivo : CustomOnItemSelectedListener.java pacote com.mkyong.android; importar android.view.Ver; importar
android.widget.AdapterView; importar android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; importar android.widget.Toast; classe pública CustomOnItemSelectedListener apresenta OnItemSelectedListener { vazio público noItemS eleito (AdapterView&lt;?&gt; mais antigo, Ver exibição, int pos,long id) { Toast.makeText(parent.getContext(), OnItemSelectedListener : +
parent.getItemAtPosition(pos).toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override vazio público OnNothingSelected (AdapterView&lt;?&gt; arg0) { // TODO método gerado automaticamente incompleto } 4. Aplicativo DemoRun.1. O resultado dos dois spinners são exibidos: 2. Selecione França no spinner1, ouvinte de seleção de itens é acionado: 3. Selecione lista2 do
spinner2 e clique em enviar botão: Baixe Código Fonte Baixe-o - Android-Spinner-DropDownList-Example.zip (16 KB) ReferenceAndroid Spinner JavaDocAndroid Spinner Exemplo Exemplo
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