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Systemy i aplikacje bez granic



Stworzymy aplikację - interfejs  
do Oficjalnego Słownika  

Polskiego Scrabblisty



I

• Tworzymy nowy projekt typu Empty Activity  
o nazwie OSPS - góra Android 8

• Projektujemy aktywność aby wyglądała jak na 
następnym slajdzie - zawiera Plain Text, 2 przyciski  
i wieloliniowy TextView



I



I

• Do pliku build.gradle (Module: app) dodajemy na 
koniec linijkę

• W aktywności dodajemy metody obsługi 
przycisków



I

• W klasie aktywności definiujemy pole

• Ponieważ transmisja sieciowa musi odbywać się w 
wątku asychronicznym, musimy zdefiniować klasę 
dziedziczącą po AsyncTask



I
• Wewnątrz klasy aktywności dodajemy deklarację







II

• Tworzymy aplikację wyświetlającą bieżące kursy 
walut z kilku źródeł:

• umowny kurs średni Forex

• Kurs w kantorze internetowy Alior Banku

• Kurs dewiz w banku BZWBK



II

• Za udostępnienie kursów odpowiedzialna jest 
aplikacja-serwis, która parsuje odpowiednie źródła 
i agreguje je do jednego pliku w formacie RSS

• Nasza aplikacja ma parsować ten plik i wyświetlać 
jego zawartość na ekranie jako dynamicznie 
tworzoną tabelę



II

• Tworzymy nowy projekt typu Empty Activity o 
nazwie Waluty

• Do manifestu dodajemy na wszelki wypadek linijkę



II
• Projektujemy wygląd aktywności



II
• Projektujemy wygląd aktywności



II
• Stworzymy klasę do przechowywania danych o kursie 

waluty



II
• Stworzymy klasę do przechowywania danych o kursie 

waluty



II
• W projekcie na ścieżce app/res/values dodamy 

nowy plik XML o nazwie dimens.xml i poniższej 
zawartości



II

• W klasie aktywności dodajemy jako pola 3 listy, 
które będą przechowywały kursy walut

• Ściąganie pliku musi odbywać się asynchronicznie, 
dodajemy więc klasę wewnętrzną



II



II



II

• Do aktywności dodajemy metody



II





II

• Oraz metodę showCurrencies, którą ze względu 
na długość można pobrać stąd:  
https://pastebin.com/2M0Yb919

• Proszę ją dobrze przeanalizować

https://pastebin.com/2M0Yb919


II
• I jeszcze metodę

• Do onCreate dodajemy jeszcze linijki



II
• Właściwe importy



II

• Oczekiwany efekt


