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What is NFC?

Near Field Communication (NFC) to technologia komunikacji 

bezprzewodowej krótkiego zasięgu (do 10cm) wykorzystująca 

pasmo 13,56MHz.
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Urządzenia skanują w poszukiwaniu tagów NFC tylko przy 

odblokowanym ekranie i pod warunkiem, że NFC jest włączone. 

Kiedy zostaje wykryty tag NFC, Android: 

● Czyta tag i określa typ MIME lub URI opisujący  

zapisane dane

● Pakuje typ MIME lub URI oraz pakiet danych do Intent.

● Uruchamia aplikację na podstawie utworzonego Intent



  

Android Manifest
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Minimalne API pozwalające na obsługę tagów NFC to API 10. 

Technologia Android Beam jest wspierana od API 14. 

<uses-sdk android:minSdkVersion="10"/>

Uprawnienia dostępu:

<uses-permission android:name = 

"android.permission.NFC"/>
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Wymaganie obsługi NFC:

<uses-feature android:name="android.hardware.nfc" 

android:required="true" />



  

Tag dispatch system
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NDEF_DISCOVERED

NDEF_DISCOVERED – powstaje, jeśli tag jest sformatowany 

zgodnie z NDEF i można go mapować na typ MIME lub na Uri. 

System szuka aplikacji, które obsługują to zdarzenie, i sprawdza 

zgodność Intent Filter. Jeśli znajdzie aplikację, która pasuje do 

szczegółów zdarzenia, uruchamiane jest odpowiednie Activity i 

Android zaprzestaje obsługi NFC. Jeśli zostanie znaleziona 

więcej niż jedna aplikacja zostanie wyświetlone okno wyboru 

aplikacji.
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TECH/TAG_DISCOVERED

TECH_DISCOVERED – generowane, jeśli nie powstało 

NDEF_DISCOVERED (tag nie jest sformatowany zgodnie z 

NDEF lub nie można go mapować na typ MIME czy URI, ale tag 

jest wykonany we wspieranej technologii).

TAG_DISCOVERED – Android generuje to zdarzenie i szuka 

odpowiedniej aplikacji
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Intent filter
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<intent-filter>

<action android:name="android.nfc.action.NDEF_DISCOVERED"/>

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>

</intent-filter>

<intent-filter>

<action android:name="android.nfc.action.TECH_DISCOVERED"/>

</intent-filter>

<meta-data 

android:name="android.nfc.action.TECH_DISCOVERED"

                android:resource="@xml/tech_list" />

<intent-filter>

<action android:name="android.nfc.action.TAG_DISCOVERED"/>

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>

</intent-filter>



  

Tag read
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public void onResume() {

super.onResume();

if(NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(getIntent()

.getAction())) {           

}  else if(NfcAdapter.ACTION_TECH_DISCOVERED.equals(getIntent()

.getAction())) {

}  else if(NfcAdapter.ACTION_TAG_DISCOVERED.equals(getIntent()

.getAction())) {

}  else {

   Toast.makeText(this,"Enclose your tag to read it",  

Toast.LENGTH_LONG).show();

}



  

Tag write
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NdefRecord rtdUriRecord = 

NdefRecord.createUri("http://www.wsg.byd.pl");

NdefMessage message = new NdefMessage(rtdUriRecord);

NdefRecord appRecord = 

NdefRecord.createApplicationRecord("com.android.chrome");

NdefMessage message = new NdefMessage(appRecord);

Ndef ndef = Ndef.get(tag);



  

Tag write
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try {

ndef.connect();

ndef.writeNdefMessage(message);

ndef.close();

} catch (IOException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

} catch (FormatException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}
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