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Làm việc với PreferenceActivity 
 

Ứng dụng phổ biến nhất của Preference hiển nhiên là dùng để tạo một trang Tùy chỉnh(Settings)  

cho ứng dụng như hình dưới đây: 

 

Theo những gì đã tìm hiểu ở phần trên thì ta đã có được một đối tượng SharedPreferences dùng  

để đọc ghi dữ liệu lên file xml. Tuy nhiên để hiện thực một trang Tùy chỉnh như trên ta cần phải dựng  

một Activity để hiển thị các tùy chọn và cho phép người dùng chỉnh sửa các tùy chọn đó. Tuy nhiên,  

trên Android ta không cần phải tự dựng một Activity để hiển thị các tùy chọn như ở trên, thay vào đó  

Android cung cấp sẳn cho ta một lớp PreferenceActivity dùng để hiển thị các tùy chọn cũng như cho  

phép người dùng thay đổi các tùy chọn đó. Sau khi thay đổi các giá trị của tùy chọn, giá trị này sẽ được  

lưu trữ vào Preferences. Sau đó ta có thể sử dụng SharedPreferences để đọc các giá trị này lên. 

Để minh họa cách tạo một trang Tùy chỉnh ta tiến hành hiện thực ví dụ sau: 

Giả sử xây dựng một ứng dụng cho phép xem thông tin về các chuyến bay. Thông tin này sẽ 

được liệt kê dưới dạng danh sách. Có nhiều cách sắp xếp thứ tự của các chuyến bay như: Sắp xếp theo  
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giá vé, theo số trạm dừng ít nhất hay theo thứ tự các hãng hàng không. Trên ứng dụng có một trang  

“Tùy chỉnh” cho phép thay đổi cách sắp xếp các chuyến bay. Trang “Tùy chỉnh” có một thông số duy  

nhất là “Flight Options”. Khi nhấn vô “Flight Options” ứng dụng mở lên một danh sách cho phép lựa  

một trong ba cách sắp xếp cách chuyến bay. 

 

Để tạo một trang giao diện như hình đầu ta tiến hành tạo mới một file flightoptions.xml với nội  

dung như sau: 
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Đây là file chứa các thẻ  xml  đánh dấu trang giao diện như  ở  hình trang tùy chọn  ở  trên.  Khi  

trang “Tùy chọn” trên được mở  ra. Hệ  thống sẽ  đọc  lên file xml kể  trên để  tạo thành giao diện như  

hình.  Trong đó thẻ  gốc PreferenceScreen đại diện cho màn hình trang tùy chọn, trên đó sẽ  có các tùy  

chọn. Trên trang tùy chọn trên chỉ  có duy nhất một tùy chọn là “Flight Option”. Để  hiện thực tùy chọn  

này ta sử  dụng thẻ  ListPreference. Thẻ  này cho phép  định nghĩa một tùy chọn cho phép lựa chọn một  

giá trị  từ  một danh sách các giá trị  cho trước.  Ở  đây tùy chọn “Flight Option”  sẽ  có giá trị  là: Total  

cost, # of Stops hoặc Airline.  Người dùng sẽ  được phép chọn một trong ba cách sắp xếp các chuyến  

bay kể trên. 

Thẻ ListPreference sẽ có một số thuộc tính như sau: 

 

Xem lại ví dụ  kể  trên  ta thấy có hai thuộc tính đáng quan tâm nhất là android:entries và  

android:entryValues. Ở file flightoptions.xml giá trị của hai thuộc tính này lần lượt là: 

android:entries="@array/flight_sort_options" 

android:entryValues="@array/flight_sort_options_values" 

Giá trị  của hai thuộc tính trên là hai mảng được định nghĩa trong một file values. Để  ví dụ mẫu  

trên có thể hoạt động ta tiến hành bổ xung file res/values/arrays.xml với nội dung như sau: 
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File xml này khai báo hai mảng kiểu string là flight_sort_options và  

flight_sort_options_values. Mảng flight_sort_options tiêu đề của các giá trị có thể được gán cho tùy  

chỉnh và tập flight_sort_options_values chứa giá trị dùng gán cho tùy chỉnh. Khi trang “Tùy chỉnh” 

được mở thì sẽ được giao diện như hình “Giao diện trang tùy chỉnh”. Khi người dùng nhấn vào “Flight  

Option” thì ứng dụng mở ra một hộp thoại hiển thị ba sự lựa chọn: Total cost, # of Stops và Airline. Ba  

tiêu đề này chính là mảng flight_sort_options. Khi người dùng chọn một giá trị trong ba giá trị kể trên  

thì một phần tử tương ứng trong mảng flight_sort_options_values sẽ được ghi xuống file xml. 

Lưu ý: Bổ sung file res/values/strings.xml với nội dung như sau: 
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Sau khi soạn xong file xml ta tạo một file FlightPreferenceActivity.java có nội dung như sau: 

 

 

 

Lớp FlightPreferenceActivity sẽ tạo ra giao diện trang “Tùy chỉnh” như yêu cầu ta đã đặt ra ban  

đầu.  Do ta không xác định tên của Preferences nên các giá trị  tùy chọn kể  trên sẽ  được lưu vào file:  

/data/data/[PACKAGE_NAME]/shared_prefs/[PACKAGE_NAME]_preferences.xml.  Đây là file chứa  

giá trị  Preferences mặc định của toàn  ứng dụng.  Nếu muốn ta vẫn có thể  chỉ  định tên cho Preferences  

cũng như quyền truy xuất đến các file xml lưu trữ giá trị bằng cách bổ xung các câu lệnh sau: 

PreferenceManager prefMgr = getPreferenceManager(); 
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prefMgr.setSharedPreferencesName("main"); 

prefMgr.setSharedPreferencesMode(MODE_WORLD_WRITEABLE); 

Lưu ý:  Do FlightPreferenceActivity cũng là một Activity nên cần bổ  xung khai báo cho  

Activity này trong file manifest.xml nhưng với các Activity khác. 

Để  sử  dụng FlightPreferenceActivity kể  trên ta có thể  tạo một project có một Activity chính  

dùng để mở FlightPreferenceActivity. Bổ xung cách file sau vào project mới tạo ra: 
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Ngoài ListPreference ta còn có 03 loại Preference nữa là CheckBoxPreference,  

EditTextPreference và RingtonePreference. Tiến hành bổ sung file flightoptions.xml với nội dung  

như sau: 



 txnam.net 

 

 

 



 txnam.net 

 

 

Khi thực thi chương trình ta sẽ nhận được kết quả như sau: 

 

CheckBoxPreference hiển thị CheckBox cho phép người dùng check chọn.  

EditTextPreference sử  dụng để  hiển thị một hộp thoại cho phép người dùng nhập vào một đoạn  

văn bản. Giá trị của đoạn văn bản trên sẽ được lưu xuống file xml. 

RingtonePreference sử dụng để hiển thị một hộp lựa chọn nhạc chuông. Đường dẫn chỉ đến file  
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nhạc chuông sẽ được lưu trữ xuống file xml. 

Ngoài ra  ta có thể  sử  dụng thẻ  PreferenceScreen  để  phân mục con cho trang “Tùy chỉnh” kể 

trên. Giá trị lưu xuống file xml như sau: 

 


