Titanium Mobile ile Çapraz
Platform UygulamaGeliştirme

Nazir Doğan

Önsöz
Steve Jobs, iPhone ve iPad ile sadece akıllı telefon devrimini başlatmadı, bütün
insanların sahip olmak istediği cihazlar geliştirerek birçok şeyi değiştirdi.
App Store, Haziran 2008’de açıldığında sadece 500 Adet uygulama mevcuttu.
Ekim 2011’de bu sayı yarım milyonun üzerinde bir sayıya ulaştı. Ve halen günlük
800’ün üzerinde yeni uygulamayla büyümeye devam ediyor.
App Store’un Apple için ciddi bir gelir kaynağı haline gelmesinin ardından diğer
bir dev olan Google da boş durmadı ve Android ile market yarışına dahil oldu.
Android daha özgürlükçü yapısı sayesinde çok daha hızlı büyüyerek 2012’nin
sonlarında App Store’u yakaladı.
Şu an ise diğer işletim sistemleri de her ne kadar var olmak istese de piyasanın iki
büyük oyuncusu var. Bu iki işletim sisteminin de kendine ait bir SDK’i (Software
Development Kit) mevcut. Yani yerel uygulama geliştirirken iOS için Swift veya
Objective-C, Android için ise Java kullanmanız gerekir. Bu geliştiriciler oldukça
büyük sıkıntı demek aslında. Çünkü her platformun kendine has bir dille
yazılması ve çatılarının farklı olması geliştiricileri zorlamaktadır.
İşte tam da burada Appcelerator Titanium devreye girmektedir: sadece
JavaScript kullanarak her iki platforma da uygulama yazabilmenin gücü. Eğer
JavaScript bilmiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Zira, iOS ve Android’e
geliştirme yapmanızı sağlayan diğer dillere nazaran, öğrenmesi oldukça kolay
bir dil olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.
Appcelerator Titanium 640.000’in üzerinde topluluk geliştiricisi ile her geçen
gün büyüyen bir platform özelliğini taşımaktadır. Appcelerator Titanium’u
kullanmak için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Açık kaynak olarak
geliştirilmektedir ve her zamanda böyle kalacaktır.
Bu kitap ise Appcelerator Titanium platformunda çapraz platform uygulama
geliştirmenize rehberlik edecek şekilde hazırlanmıştır. İlk bölümlerinde temel
olarak platformu anlamaya yönelik çalışmalar yapacağız. Kitabın ortalarında
ve sonlarında ise daha çok işimize yarayacak araçlar, medya entegrasyonu,
Facebook entegrasyonu, uygulama marketlerine gönderme gibi konular
üzerinde durulmuştur.
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Kitabın bu ilk bölümünde:
Titanium Mobile Framework’ün ne olduğunu,
kurulum için lüzumlu yazılımları ve tabii ki bunların
nasıl kurulduğunu öğreneceğiz. Ardından klasik
olduğu üzere beraber bir
Merhaba Dünya
uygulaması yapacağız.
Hadi başlayalım!
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Tıtanıum SDK Nedir?

Tıtanıum SDK Nedir?
Hemen tanımla başlayalım: Titanium SDK, JavaScript ve JavaScript API’leri ile
mobil platformların sahip olduğu yerel API’leri kullanmadan mobil uygulama
geliştirmenize izin veren platformdur. Burada temel amaç şudur: geliştiricinin,
Android Platformu için Java, iOS platformu için Objective-C veya Swift
öğrenmeye gerek kalmadan JavaScript bilgisi ile mobil uygulama geliştirmesi.
Titanium uygulamalarında bir platform için yazılan JavaScript kodunu,
%80 oranında değiştirmeden başka platformlarda da kullanılabilir. Bunları
yaparkende hiç bir şekilde lisans parası ödenmeyecektir. Çünkü Appcelerator,
Titanium’u Apache 2 lisansı altında Kişisel ve Ticarı kullanıma sunmuştur.

Tıtanıum ile Hangi Platformlarda Uygulama Geliştirilebilir?
Titanium ile Android, iOS ve Blackberry uygulamaları geliştirebilirsiniz.

Tıtanıum için Sistem Gereksinimleri ve Kısıtlamalar
Titanium’u; Mac, Windows PC ve Linux üzerinde çalıştırabilirsiniz. Bu durum
herhangi bir platform üzerinde bütün uygulama tiplerini geliştirebileceğiniz
anlamına gelmiyor. iOS uygulaması geliştirmek istiyorsanız bir Mac OS işletim
sistemiyle çalışıyor olmalısınız. Çünkü Apple, iOS SDK’i sadece kendi işletim
sistemi olan Mac OS için yayınladı.

NOT

Eğer iOS geliştirmek için uygun ve maliyetsiz bir çözüm arıyorsanız Mac
Mini bunun için gerçekten uygun bir çözüm olacaktır. Ayrıca bir donanıma
yatırım yapmak istemiyorsanız www.maincloud.com adresinden bir MacOS
kirayabilir ve iOS SDK ve Titanium SDK’yı yükleyebilirsiniz. Bu çözüm ucuz
olmakla birlikte eğer kısa süreli bir ihtiyaçınız var ise işinizi görecektir.
İşletim Sistemi

Android Emulator

iOS Emulator

Mac OS X

Evet

Evet

Windows

Evet

Hayır

Linux

Evet

Hayır

Gerekli Yazılımlar
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Titanium Studio ve Diğer Native SDK’lar için minumum RAM miktarları:
Ürün

İşletim Sistemi

RAM

Titanium Studio

Hepsi (Windows, Linux, Mac)

1 GB

Android SDK

OS X

1.5 GB

Android SDK

Windows

1 GB

Android SDK

Windows

1.5 GB

BlacBerry SDK

Hepsi

2 GB

Şu an piyasadaki bilgisayarları düşünecek olursak, 4 GB ve üzeri bir işletim
sistemine sahip olmanız geliştirmeyi rahat yapabilmeniz açısından önemlidir.

DİKKAT

İşletim Sistemi

Version

Apple Mac OS X

10.8.4 ve Üzeri

Windows

Windows 7-8

Linux

Ubuntu 12.04 LTS

Eğer Mac OSX 10.9 (Mavericks) ve sonrasını kullanıyorsanız ,Titanium 3.2.0 ve
üzerini kullanmalısınız.

Gerekli Yazılımlar
Titanium Studio’yu çalıştırmanız için öncellikle Oracle JDK ve Node.js
yüklemeniz gerekmektedir. Eğer Mac OS X veya Windows kullanıyorsanız,
Studio’yu kurduktan sonra sizden gerekli yazılımları yüklemeniz istenecektir.
Eğer Linux kullanıyorsanız komut satırından manuel olarak yüklemeniz
gerekmektedir.

DİKKAT

Titanium şu anda sadece Oracle JDK ile çalışmaktadır. Open JDK veya başka
alternatifler ile çalışmamaktadır.

NOT

Eğer Linux kullanıyorsanız, Titanium Studio, GTK pencere sistemine ihtiyaç
duyar. Ayrıca Node.js’i de manuel olarak yüklemeniz gerekir. Ayrıca Ubuntu
12.04 kullanıyorsanız Titanium Studio’ya aşağıdaki ekstra paketleri yüklemeniz
ve Konfigürasyon ayarlarını yapmanız gerekmektedir.
>> sudo apt-get install libjpeg62 libwebkitgtk-1.0-0
>> echo ‘export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla’ >> ~/.bashrc
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64 bit Ubuntu kullanıyorsanız, ayrıca 32-bit kütüphanelerinide yüklemeniz
gerekmektedir.
>> sudo apt-get install ia32-libs

Tıtanıum Studıo Kurulumu
Titanium: Titanium Studio ve SDK‘dan oluşur. Titanium, Studio Eclipse üzerine
inşa edilmiş bir geliştirme ortamıdır. Daha önceden Eclipse kullananlara oldukça
tanıdık gelecektir. Titanium SDK ise JavaScript kodunun yerel koda dönüştüğü
yer diyebiliriz.
Titanium’u yüklemek için şu adımları izlemeliyiz:
»» İlk olarak Appcelerator’un sitesine gidiyoruz (www.appcelerator.com) ve bir hesap oluşturuyoruz.
»» Download Titanium Studio başlığı altındakilerden işletim sistemimize uygun
paketi indiriyoruz.

Lınux Kurulum
»» İndirmiş oldgumuz .zip arşiv dosyasınındaki Titanum_Studio’yu bir yere
çıkarıyoruz.
»» Daha sonra ise çıkardığımız klasördeki TitaniumStudio’yu, Studio’nun açılması
için çalıştırıyoruz.
cd ~/Downloads
unzip titanium.linux.gtk.x86.zip
cd Titanium_Studio
./TitaniumStudio

Mac OS X Kurulum
»» İndirdiğimiz, Titanium Studio disk image’ına (yansıma) çift tıklayarak açıyoruz,
daha sonra açılan disk masaüstünde gözükecektir.
»» Açılan pencerede Titanium Studio Klasör ikonununu Application Directory
(Uygulama Klasörü) üzerine sürükleyin.
»» Kurulum tamamlandığında yükleyiciyi kapatın.
Titanium Studio‘yu başlatmak için Dock’tan Applications (Uygulamalar) >Titanium Studio’yu seçmelisiniz.

Tıtanıum Studıo Kurulumu
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Wındows Kurulum
»» İndirdiğiniz Studio yükleyicisini başlatın. Sistemin yönetici parolası, Studio’yu
yüklemek için istenebilir. Eğer istenirse parolayı girin.
»» Oracle JDK düzgün yüklenmemiş ise, ön yükleme sihirbazı Oracle JDK’yı
yüklemeniz için açılır. Daha sonra ise indirme ve yükleme işlemini başlatmak
için Next’e tıklayın.

»» Eğer Oracle JDK’nin yüklendiği tespit edilirse, Titanium Studio installer’i açılır.
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»» Bu adımda yükleme konumunu seçin, varsayılan olarak ise %USERPROFILE%\
AppData\Roaming\Appcelerator\Titanium Studio\ klasörüne yüklenecektir.
»» Lisans şart ve koşullarını kabul ettiğinize dair olan CheckBox (Onay Kutusunu)
kontrol edin ve işaretleyin.
»» Daha sonra ise INSTALL butonuna tıklayarak kurulumu tamamlayın.
»» Eğer Git ve Node.js kurmadıysanız, kurulum bunları sizin için otomatik olarak
indirip kuracaktır. Bu esnada sizden admin şifresini isteyebilir. Eğer herhangi bir
sorun çıkmadıysa Titanium Studio ikonu masaüstünüzde oluşacaktır.

DİKKAT

Titanium Studio’nun düzgün çalışabilmesi için Windows sistem değişkenlerinin
başında bunların olması gerekmektedir. Günümüzdeki Windows sistemleri
zaten ayarlı halde gelmektedir.

Tıtanıum Studıo Başlatma
Workspace (Çalışma Alanı) Klasörü Seçme
Titanium Studio’yu ilk kez çalıştırdığınızda sizden bir çalışma alanı seçmenizi
isteyecektir. Bunu varsayılan olarak bırakabileceğiniz gibi kendinizde bir klasör
yolu belirleyerek yapabilirsiniz.

Appcelerator Hesabına Giriş Yapma
Studio’yu indirirken hatırlarsanız Appcelerator sitesinde bir hesap
oluşturmuştuk. Şimdi ise bu oluşturduğumuz hesap ile giriş yapıyoruz. Bunları
yaptıktan sonra Titanium Studio açılacaktır.

Merhaba Dünya Uygulaması
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Platform SDK’ların Yüklenmesi
Burada ise, yerel geliştirme yapabilmemiz için gerekli olan platformların SDK’larını yüklememiz gerekmektedir. Örnegin, Android uygulaması geliştirmek için;
Android SDK ve Toolchain, iOS uygulaması geliştirmek için; Xcode’a ihtiyaç
duymaktayız. Platformların SDK’larını kendimiz manuel olarak yükleyebileceğimiz gibi, Titanium Studio’nun Platform Konfigürasyon aracını da kullanabilirsiniz.

Tıtanıum Studıo Platform Konfigürasyon Aracı
Titanium Studio, 3.2.0 sürümünden bu yana Platform SDK’larını yüklemek
için can sıkıcı olabilen bir araç kullanıyor. Bu araç Titanium Studio ilk defa
çalışıtırıldığında otomatik başlar. Daha sonra bu işlemi yapabilmek için ise
Studio Dashboard ‘i içerisinde Get Started sekmesinde bulabilirsiniz.

NOT

Studio DashBoard’u açmak için ise üstteki menüde bulunan Appcelerator
Logosuna tıklamanız yeterli.
Platform SDK’larını yüklemek için;

»» Yüklenecek Platformları seçin,
»» Kurulum yapılandırmasını özelleştirmek için her platformda (isteğe bağlı olarak)
Settings’i tıklatın,
»» Daha sonra ise yüklemeyi başlatmak için Configure butonuna tıklayın.
Bunları yaptıktan sonra Studio indirmeye ve kurmaya geçecektir. Burada bir
istisna olarak söylemek gerekiyor ki sadece iOS için Studio Xcode’u indirmek
sizi App Store yönlendirecektir. Çünkü Xcode’u başka bir yerden edinmeniz
mümkün değil. Yukarıda istenilenleri yaptıktan sonra ilk uygulamamızı
oluşturmak için hazırız.

Merhaba Dünya Uygulaması
Bu kısımda artık mobil uygulama geliştirmeye başlamış bulunuyoruz. Bu
bölümden itibaren Titanium ile mobil uygulama geliştirmeyi derinlemesine ele
alacağız.

Yeni bir Mobil Proje oluşturma
Titanium Studio’da iki şekilde yeni bir proje oluşturabilirsiniz.
1. Üst menüden File>New>Mobile App Project yolunu izleyerek.
2. Araç çubuğundan New Project butonuna tıklayarak Mobile App Project’i
seçerek oluşturabilirsiniz.
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Daha Sonra projemizin ismini ve id’sini girelim. Proje isminin ve id’sinin daha
önceden başka bir projede kullanılmadığına dikkat edin. Opsiyonel olarak da
şirket veya kişisel web sitenizin adresini girebilirsiniz. Aşağıdaki gibi geliştirmek
istediğiniz platformları şeçmeniz gerekmektedir. Mac OS X’te platform olarak
iPhone ve iPad seçeneklerini göreceksiniz.

Finish dedikten sonra Titanium Studio size projenizi oluşturacak.

Merhaba Dünya Uygulaması
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Uygulamanın Kodları
Şimdi size Android ve iOS için, Merhaba Dünya uygulamasının kodu ile başlayarak
devam edeceğim.
var win1 = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor:”white”,
title:”Merhaba Dünya”
});
var label1 = Ti.UI.createLabel({
text:”Merhaba Dünya”,
color:”black”
});
win1.add(label1);
win1.open();

Yukarıdaki kodu projenizin app.js’deki sayfasına yazdığınızda Android’de aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü belirecektir:

iPhone’da ise; aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü ortaya çıkar. (Ubuntu kullandığım
için Simulator görüntüsü alamadım ama ileride anlatacağım araç ile ubuntu’da iOS
geliştirme yapmanız mümkün)
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İlk uygulamamazı yazıp çalıştırdıktan sonra yazdığımız koda şöyle bir göz atalım.
var win1 = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor:”white”,
title:”Merhaba Dünya”
});

İlk olarak her Titanium projesi en az bir Window nesnesine ihtiyaç duyar. Bu kod
size Android ve iOS platformlarında yerli bir Window (Pencere) oluşturur. Titanium’daki Window’u HTML’deki <body> elemanı gibi düşünebilirsiniz.
var label1 = Ti.UI.createLabel({
text:”Merhaba Dünya”,
color:”black”
});

Burada ise yerli bir label (etiket) nesnesi oluşturduk. Daha sonra label’imizi
window’un içine .add metoduyla eklememiz gerekmektedir.
win1.add(label1);

.add metoduyla ilgili bilmeniz gereken hangi nesneleri hangi nesnenin içine

eklediğinize dikkat etmeniz.
Daha sonra ise .open metodu ile uygulamamızın penceresini açmamız
gerekmekte.
win1.open();

Merhaba Dünya Uygulaması
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Evet şu anda neler olup bittiğini anladıysanız, daha karmaşık uygulamalar
geliştirmek için hazır sayılırsınız.
Şimdi ise biraz daha uygulamamızı geliştirerek iOS ve Android uygulamalarında
sıkça gördügümüz Tab Based (Sekme Tabanlı) uygulamaları için temel
oluşturacak bir örnek yapmak istiyorum. Aslında bu örnek yeni bir Titanium
uygulaması oluşturduğunuzda, Titanium’un default (varsayılan) olarak
oluşturduğu örnekten başka birşey değildir.
Titanium.UI.setBackgroundColor(‘#000’);
var tabGroup = Titanium.UI.createTabGroup();
var win1 = Titanium.UI.createWindow({
title:’Tab 1’,
backgroundColor:’#fff’
});
var tab1 = Titanium.UI.createTab({
icon:’KS_nav_views.png’,
title:’Tab 1’,
window:win1
});
var label1 = Titanium.UI.createLabel({
color:’#999’,
text:’I am Window 1’,
font:{fontSize:20,fontFamily:’Helvetica Neue’},
textAlign:’center’,
width:’auto’
});
win1.add(label1);
var win2 = Titanium.UI.createWindow({
title:’Tab 2’,
backgroundColor:’#fff’
});
var tab2 = Titanium.UI.createTab({
icon:’KS_nav_ui.png’,
title:’Tab 2’,
window:win2
});
var label2 = Titanium.UI.createLabel({
color:’#999’,
text:’I am Window 2’,
font:{fontSize:20,fontFamily:’Helvetica Neue’},
textAlign:’center’,
width:’auto’
});
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win2.add(label2);
tabGroup.addTab(tab1);
tabGroup.addTab(tab2);
tabGroup.open();

Neler yaptığımıza bakarsak ilk olarak:
Titanium.UI.setBackgroundColor(‘#000’);

Yukarıdaki metod ile kök view’imizin arka plan rengini belirlemiş olduk. Daha
sonra ise bu örneği önemli kılan kodu yazdık. Neden önemli derseniz. Tab
(Sekme) tabanlı uygulamalarda bir kök tabGroup nesnesine ihtiyaç duyuyoruz.
var tabGroup = Titanium.UI.createTabGroup();

Daha sonraki adımımız ise, Merhaba Dünya uygulamasında yaptığımız gibi bir
Window oluşturmak.
var win1 = Titanium.UI.createWindow({
title:’Tab 1’,
backgroundColor:’#fff’
});

Daha sonra ise tab’imizi oluşturuyoruz. Tab ise bizim Window’umuzun hangi
tab elemanında yer alacağını belirlemek için gerekli bir nesne. Tab’de dikkat
ederseniz window özelliği mevcuttur.
Hangi window’un hangi tab’de yer alacağını belirlemek için aşağıdaki kod uygulanır:

var tab1 = Titanium.UI.createTab({
icon:’KS_nav_views.png’,
title:’Tab 1’,
window:win1
});

Daha sonra ise Label nesnemizi oluşturuyoruz.

Özet
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var label1 = Titanium.UI.createLabel({
color:’#999’,
text:’I am Window 1’,
font:{fontSize:20,fontFamily:’Helvetica Neue’},
textAlign:’center’,
width:’auto’
});

Label’i Window’ a ekliyoruz.
win1.add(label1);

Aynı işlemleri tab2 içinde yaptıktan sonra, oluşturduğumuz tab’leri TabGroup
içerisine .add methodu ile ekliyoruz.
tabGroup.addTab(tab1);
tabGroup.addTab(tab2);

Daha sonra ise tabGroup’u aynen ilk örneğimizdeki gibi .open methodu ile
açmamız gerekmekte.
tabGroup.open();

Kodumuzu çalıştırdıktan sonra Android’de ve iPhone’da; aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü ortaya çıkacaktır.

Özet
Bu bölümde Titanium SDK’nın ne olduğunu, iOS ve Android için nasıl uygulama
geliştirilir öğrenmiş olduk. Uygulama geliştirmeye başlamamız için gerekli yazılımlar ve araçların nasıl yükleneceğini beraber öğrendik. İlk çapraz platform uygulamamızı geliştirmiş olduk.
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Bu bölümde
İlk bölümde açıklamaya çalıştığım arayüz konusunu
burada biraz detaylı ele alıp örneklerle daha anlaşılır
olmasını sağlamak istiyorum. Ayrıca olay dinleyicileri
konusunu ele alıp uygulamalarımıza biraz hareket
katmak istiyorum.
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Titanium’da arayüz elemanlarını 3’e ayırabiliriz. Bunlar Layout, Giriş (input) ve
Kontrol elemanları olarak sıralanabilir.
Kategory

Eleman
Ti.UI.Window
Ti.UI.View

Layout

Ti.UI.TableView
Ti.UI.ScrollView
Ti.UI.ScrollableView
Ti.UI.Button
Ti.UI.TextField

input(giriş)

Ti.UI.TextArea
Ti.UI.Switch
Ti.UI.Slider
Ti.UI.Picker
Ti.UI.ProgressBar
Ti.UI.ImageView

Bilgi Göstermek

Ti.UI.ActivityIndicator
Ti.UI.Label
Ti.UI.TableView

Wındow
Window Titanium’da en temel elementtir. Bir önceki bölümde belirttiğimiz gibi
bir uygulamanın en az bir tane Window’a sahip olması gerekir ve bu Window
elementi app.js içinde çağrılması gerekmektedir. Diğer bütün elementler
(View, Button, TableView vb.) Window elementine eklenir.

Window elementi için; open() ve close() olmak üzere iki önemli metodu
vardır. open() metodu ile Window elementi alt öğeleri ile birlikte açılır. close()
elementi ise Window elementinin öğeleri ile kapatılır.
Örnek
var win1 = Titanium.UI.createWindow({
title:’Tab 1’,
backgroundColor:’#fff’
});
var label1 = Titanium.UI.createLabel({
color:’#999’,

Wındow
text:’Window 1’,
font:{fontSize:20,fontFamily:’Helvetica Neue’},
textAlign:’center’,
width:’auto’
});
win1.add(label1);
win.open();

Android’te şu ekran görüntüsü ortaya çıkar;
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iOS ‘ta ise;

Titanium’da Window oluşturmak için Ti.UI.createWindow veya Titanium
UI.createWindow methodunu kullanabiliriz. Bunların her ikiside aynıdır.

Vıew
Titanium’da olmazsa olmazlardan bir tanesi View elementidir. View sayfanın her
yerine yerleştirebileceğiniz bir bloktur. İçine her türlü içerik girilebilir. View’in
asıl amacı sayfayı belirli bloklara bölerek içerik girişlerinin daha rahat yapılması,
arka planların daha rahat atanması, özelliklerin daha rahat kullanılmasıdır. Titanium’da Ti.UI.createView metodu ile View oluşturabilirsiniz.
Örnek
var view = Titanium.UI.createView({
backgroundColor:’red’,
width:150,
height:150,
left:5,
top:5,
});
window.add(view);

Titanium’da stillendirme elementi oluştururken eklenebilir ya da daha sonradan
atadığımız nesnenin özelliği olarak ulaşabiliriz. Titanium’da stillendirme olarak
CSS kullanılmaz onun yerine TSS (Titanium Stlye Sheets) denilen kendine has
ama CSS’e oldukça benzeyen bir yapı vardır. Örneğin; bu kodu View elementinin
arkaplan renginin belirlenmesi için kullanıyoruz.
view.backgroundColor=’red’;

Vıew
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Bazı önemli özellikleri;

NOT

Özellik

Tanım

backgroundColor

View’in arkaplan rengini belirlemek için

height

View’in yüksekliğini belirlemek için

width

View’in genişliğini belirlemek için

left

View’in sol kenar boşluğunu belli bir değer kadar veya yüzde olarak belirler

right

View’in sağ kenar boşluğunu belli bir değer kadar veya yüzde olarak belirler

top

View’in üst kenar boşluğunu belli bir değer kadar veya yüzde olarak belirler

bottom

View’in alt kenar boşluğunu belli bir değer kadar veya yüzde olarak belirler

Titanium’da left/right/top/bottom özelliklerinden herhangi biri verilmediyse
element varsayılan olarak ortalanır.
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Örnek:
var window1=Ti.UI.createWindow({
backgroundColor:’white’,
})
window1.open();
var view = Titanium.UI.createView({
left:10,
top:20,
backgroundColor:’red’,
width:150,
height:150,
});
window1.add(view);
var view2= Titanium.UI.createView({
borderRadius:10,
backgroundColor:’blue’,
width:250,
height:110,
left:30,
top:180,
});
var view3= Titanium.UI.createView({
backgroundColor:’green’,
width:150,
height:150,
bottom:20,
right:10,
});
window1.add(view3);
window1.add(view2);

Android’de:

Vıew

iOS’ta
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Bu örnekte görüldüğü gibi stil özellikleri farklı ekran çözünürlüklerinde farklı
görünür. Responsive tasarım yapmak için yüzde metodu kullanabilirsiniz.
Örneğin:
left:’5%’
width:’100%’

gibi kullanabilirsiniz.

TableVıew
TableView dikey kaydıralabilen bölüm ve satırlar ile düzenlenen bilgi göstermek
için kullanılan bir elementtir. TableViewSection ve TableViewRow elementleri
TableView’in alt elementleridir.

Tablo Oluşturma
Tablo oluşturmak için TableView elementini kullanarak birkaç yaklaşımdan
söz edebiliriz. En basit yaklaşım olarak TableViewRow (Tablo Satırı) elementine
backgroundColor, color ve title özelliklerini TableView’a satırına vererek tek bir
TableViewSection oluşturulmasını sağlar. Titanium’da Ti.UI.createTableView
metodunu kullanarak tablo oluşturabiliriz.
Örnek:
Ti.UI.backgroundColor = ‘white’;
var win = Ti.UI.createWindow();
var tableData = [ {title: ‘Elma ‘}, {title: ‘Armut’}, {title: ‘Muz ‘}, {title: ‘Çilek’} ];
var table = Ti.UI.createTableView({
data: tableData,
top:20,
});
win.add(table);
win.open();

Tablo Oluşturma

Android’de:

iOS’ta:
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Bir önceki örneğimizde sadece tablo oluşturup basit bir şekilde bilgi gösterimi
yaptık. Bu örneğimizde ise daha fazla kontrol katarak alt elemanlarına Titanium.
UI.createTableViewRow metodunu kullanarak buton, resim, etiket eklenebilir
hale getireceğiz.
Örnek:
Ti.UI.setBackgroundColor(‘#000’);
var win = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor: ‘black’,
exitOnClose: true,
top:20,
fullscreen: false,
title: ‘TableView Demo’
});
// generate random number, used to make each row appear distinct for this example
function randomInt(max){
return Math.floor(Math.random() * max) + 1;
}
var IMG_BASE = ‘https://github.com/appcelerator/titanium_mobile/raw/master/
demos/KitchenSink/Resources/images/’;
var defaultFontSize = Ti.Platform.name === ‘android’ ? 16 : 14;
var tableData = [];
for (var i=1; i<=20; i++){
var row = Ti.UI.createTableViewRow({
className:’forumEvent’, // used to improve table performance
selectedBackgroundColor:’white’,
rowIndex:i, // custom property, useful for determining the row during events

height:110
});
var imageAvatar = Ti.UI.createImageView({
image: IMG_BASE + ‘custom_tableview/user.png’,
left:10, top:5,
width:50, height:50
});
row.add(imageAvatar);

Tablo Oluşturma
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var labelUserName = Ti.UI.createLabel({
color:’#576996’,
font:{fontFamily:’Arial’, fontSize:defaultFontSize+6, fontWeight:’bold’},

text:’Kullanıcı ‘ + i,
left:70, top: 6,
width:200, height: 30
});
row.add(labelUserName);
var labelDetails = Ti.UI.createLabel({
color:’#222’,
font:{fontFamily:’Arial’, fontSize:defaultFontSize+2, fontWeight:’normal’},

text:’Replied to post with id ‘ + randomInt(1000) + ‘.’,
left:70, top:44,
width:360
});
row.add(labelDetails);
var imageCalendar = Ti.UI.createImageView({
image:IMG_BASE + ‘custom_tableview/eventsButton.png’,
left:70, bottom: 2,
width:32, height: 32
});
row.add(imageCalendar);
var labelDate = Ti.UI.createLabel({
color:’#999’,
font:{fontFamily:’Arial’, fontSize:defaultFontSize, fontWeight:’normal’},

text:’on ‘ + randomInt(30) + ‘ Nov 2012’,
left:105, bottom:10,
width:200, height:20
});
row.add(labelDate);
tableData.push(row);
}
var tableView = Ti.UI.createTableView({
backgroundColor:’white’,
data:tableData
});
win.add(tableView);
win.open();
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Android’de:
iOS’ta:

Son olarak ise satırları gruplandırmak için ise TableViewSection elementini
kullanabiliriz.
Örnek:
Ti.UI.backgroundColor = ‘white’;
var win = Ti.UI.createWindow();
var sectionFruit = Ti.UI.createTableViewSection({ headerTitle: ‘Meyve’ });
sectionFruit.add(Ti.UI.createTableViewRow({ title: ‘Elma’ }));
sectionFruit.add(Ti.UI.createTableViewRow({ title: ‘Muz’ }));
var sectionVeg = Ti.UI.createTableViewSection({ headerTitle: ‘Sebze’ });
sectionVeg.add(Ti.UI.createTableViewRow({ title: ‘Havuç’ }));
sectionVeg.add(Ti.UI.createTableViewRow({ title: ‘Patates’ }));
var table = Ti.UI.createTableView({
data: [sectionFruit, sectionVeg],

Tablo Oluşturma
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top:30,
});
win.add(table);
win.open();
var sectionFish = Ti.UI.createTableViewSection({ headerTitle: ‘Balık’ });
sectionFish.add(Ti.UI.createTableViewRow({ title: ‘Hamsi’ }));
sectionFish.add(Ti.UI.createTableViewRow({ title: ‘Çipura’ }));
table.insertSectionBefore(0, sectionFish);

Android’de:

iOS’ta
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ScrollVıew
ScrollView Titanium’da düşey ya da yatay kaydırılabilir blok oluşturmanızı sağ-

layan bir elementtir. Ti.UI.createScrollView elementi ile oluşturabilirsiniz.
ScrollView’a View’lar alt eleman olarak eklenir. Eklediğiniz View ScrollView
içerisine sığıyorsa yani taşmıyorsa kaydırma işlemi gerçekleşmez.
Örnek:
var win = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor: ‘white’,
exitOnClose: true,
fullscreen: false,
title: ‘ScrollView Demo’
});
var scrollView = Ti.UI.createScrollView({
contentWidth: ‘auto’,
contentHeight: ‘auto’,
showVerticalScrollIndicator: true,
showHorizontalScrollIndicator: true,
height: ‘80%’,
width: ‘80%’
});
var view = Ti.UI.createView({
backgroundColor:’#336699’,
borderRadius: 10,
top: 10,
height: 2000,
width: 1000
});
scrollView.add(view);
win.add(scrollView);
win.open();

ScrollableVıew
Birden çok View’ın alt öğe olarak eklenebildiği gibi yatay görünümlü gezilebilir
bir bloklar oluşturmanıza yardımcı olur. ScrollableView ile resim galerileri
oluşturulabilir.

ScrollableVıew

Örnek
var win = Ti.UI.createWindow();
var view1 = Ti.UI.createView({ backgroundColor:’#123’ });
var view2 = Ti.UI.createView({ backgroundColor:’#246’ });
var view3 = Ti.UI.createView({ backgroundColor:’#48b’ });
var scrollableView = Ti.UI.createScrollableView({
views:[view1,view2,view3],
showPagingControl:true
});
win.add(scrollableView);
win.open();

Androdid’de
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iOS’ta

Button
Button elementi Titanium’da buton oluşturmaya yarar. Button elementinin dört

tane durumu vardır:
1. Normal,
2. Devre dışı,
3. Odaklı (Android için),
4. Seçili’dir.
Ti.UI.createButton metodu ile oluşturabilirsiniz.

Örnek:
var win=Ti.UI.createWindow({
backgroundColor:’white’,
});
var button = Titanium.UI.createButton({
title: ‘Button’,
backgroundColor:’red’,
width:140,
height:100,
top: 150,
height: 50
});
button.addEventListener(‘click’,function(e)
{
alert(‘Butona Tıklandı’);
});
win.add(button);
win.open();

Button

NOT
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Bu örnekte olan .addEventListener metodu ilerde daha ayrıntılı bir şekilde
ele alınacaktır.
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Klavye için Araç Çubuğu (Sadece IOS için)
iOS’da yapılandırılabilir sanal klavyenin üzerinde kullanılabilirliğini artırmak için
araç çubuğu koyabilirsiniz.
Örnek:
var win = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor: ‘white’
});
var send = Titanium.UI.createButton({
title : ‘Send’,
style : Titanium.UI.iPhone.SystemButtonStyle.DONE,
});
var camera = Titanium.UI.createButton({
systemButton : Titanium.UI.iPhone.SystemButton.CAMERA,
});
var cancel = Titanium.UI.createButton({
systemButton : Titanium.UI.iPhone.SystemButton.CANCEL
});

TextArea
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var flexSpace = Titanium.UI.createButton({
systemButton : Titanium.UI.iPhone.SystemButton.FLEXIBLE_SPACE
});
var textField = Titanium.UI.createTextField({
borderStyle : Titanium.UI.INPUT_BORDERSTYLE_BEZEL,
hintText : ‘Focus to see keyboard with toolbar’,
keyboardToolbar : [cancel, flexSpace, camera, flexSpace, send],
keyboardToolbarColor : ‘#999’,
keyboardToolbarHeight : 40,
top : 50,
width : 300, height : 35
});
win.add(textField);
win.open();

TextArea
Düzenleme ve kaydırmayı destekleyen çok satırlı bir metin alanı oluşturmamıza
yarayan elementtir. Ti.UI.createTextArea methodu ile oluşturabiliriz.
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Örnek :
var win = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor: ‘white’
});
var textArea = Ti.UI.createTextArea({
borderWidth: 2,
borderColor: ‘#bbb’,
borderRadius: 5,
color: ‘#888’,
font: {fontSize:20, fontWeight:’bold’},
keyboardType: Ti.UI.KEYBOARD_NUMBER_PAD,
returnKeyType: Ti.UI.RETURNKEY_GO,
textAlign: ‘left’,
value: ‘I am a textarea’,
top: 60,
width: 300, height : 70
});
win.add(textArea);
win.open();

Swıtch

Swıtch
Switch elementi ile açma kapama düğmesi yapabiliriz.

Örnek:
var win = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor: ‘white’
});
var basicSwitch = Ti.UI.createSwitch({
value:true // mandatory property for iOS
});
win.add(basicSwitch);
basicSwitch.addEventListener(‘change’,function(e){
Ti.API.info(‘Switch value: ‘ + basicSwitch.value);
});
win.open();
// print initial value
Ti.API.info(‘Switch value: ‘ + basicSwitch.value);
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Android için Checkbox Switch Örneği:
var win = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor: ‘white’
});
var basicSwitch = Ti.UI.createSwitch({
style: Ti.UI.Android.SWITCH_STYLE_CHECKBOX,
textAlign:Ti.UI.TEXT_ALIGNMENT_CENTER,
title:’Notifications’,
value:true,
width: 300 // necessary for textAlign to be effective
});
win.add(basicSwitch);
basicSwitch.addEventListener(‘change’,function(e){
Ti.API.info(‘Switch value: ‘ + basicSwitch.value);
});
win.open();

Slıder
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Slıder
Slider belirli bir değer aralığında başparmağınızla hareket ettirebileceğiniz
kullanıcıdan değer alınmasına yarayan bir elementtir.

Örnek:
var win=Ti.UI.createWindow({
backgroundColor:’white’,
});
win.open();
var slider = Titanium.UI.createSlider({
top: 150,
min: 0,
max: 100,
width: ‘100%’,
value: 50
});
var label = Ti.UI.createLabel({
text: slider.value,
width: ‘100%’,
height: ‘auto’,
top: 130,
left: 0,
color:’black’,
font:{
fontSize:30
},
textAlign: Ti.UI.TEXT_ALIGNMENT_CENTER
});
slider.addEventListener(‘change’, function(e) {
label.text = String.format(“%3.1f”, e.value);
});
win.add(slider);
win.add(label);
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Pıcker (Seçici)
Picker öğeler listesinden bir değer almak için kullanılan bir döner kaydırılabilir
görünümlü bir elementtir.

Örnek:
Ti.UI.backgroundColor = ‘white’;
var win = Ti.UI.createWindow({
exitOnClose: true,
backgroundColor:’white’,
layout: ‘vertical’
});
var picker = Ti.UI.createPicker({
top:50
});
var data = [];
data[0]=Ti.UI.createPickerRow({title:’Muz’});
data[1]=Ti.UI.createPickerRow({title:’Çilek’});
data[2]=Ti.UI.createPickerRow({title:’Mango’});
data[3]=Ti.UI.createPickerRow({title:’Üzüm’});

Pıcker (Seçici)
picker.add(data);
picker.selectionIndicator = true;
win.add(picker);
win.open();
picker.setSelectedRow(0, 2, false); // Mango seçili

Tarih Picker’ı Kullanıcıdan tarihi almak için.
Ti.UI.backgroundColor = ‘white’;
var win = Ti.UI.createWindow({
exitOnClose: true,
layout: ‘vertical’
});
var picker = Ti.UI.createPicker({
type:Ti.UI.PICKER_TYPE_DATE,
minDate:new Date(2009,0,1),
maxDate:new Date(2014,11,31),
value:new Date(2014,3,12),
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top:50
});
win.add(picker);
win.open();
picker.addEventListener(‘change’,function(e){
Ti.API.info(“User selected date: “ + e.value.toLocaleString());
});

ProgressBar
ProgressBar elementi bir durum çubuğudur. Yapılan işlemde bir nevi kullanıcıyı

bilgilendirir diyebiliriz.

ProgressBar

Örnek:
Ti.UI.backgroundColor = ‘white’;
var win = Ti.UI.createWindow({
exitOnClose: true,
backgroundColor:’white’,
layout: ‘vertical’
});
var pb=Titanium.UI.createProgressBar({
top:100,
width:300,
height:’auto’,
min:0,
max:10,
value:3,
color:’#fff’,
message:’Downloading 0 of 10’,
font:{fontSize:14, fontWeight:’bold’},
style:Titanium.UI.iPhone.ProgressBarStyle.PLAIN,
});
win.add(pb);
pb.show();
win.open();
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ImageVıew
ImageView elementi ile bir tek resim veya

bir dizi (animasyon) resimleri

gösterebilirisiniz.
Örnek:
Ti.UI.backgroundColor = ‘white’;
var win = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor:’white’,
});
var image = Ti.UI.createImageView({
image:’http://www.klauskomenda.com/wp-content/uploads/2011/01/appcelerator_logo.png’

});
win.add(image);
win.open();

Label (Etiket)
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Actıvıtyındıcator
ActivityIndicator bir görevde ilerleme olduğunu göstermek için kullanılan
elementtir. Örneğin; bir veriyi indirirken uygulamanın kilitlenmiş gibi
durmamasını göstermek için kullanılır.

Label (Etiket)
Label (Etiket) metin göstermeye yarayan bir elementtir.
Örnek:
var win = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor: ‘white’,
exitOnClose: true,
fullscreen: false,
layout: ‘vertical’,
title: ‘Label Demo’
});
var label1 = Ti.UI.createLabel({
color: ‘#900’,
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font: { fontSize:48 },
shadowColor: ‘#aaa’,
shadowOffset: {x:5, y:5},
shadowRadius: 3,
text: ‘A simple label’,
textAlign: Ti.UI.TEXT_ALIGNMENT_CENTER,
top: 30,
width: Ti.UI.SIZE, height: Ti.UI.SIZE
});
var label2 = Ti.UI.createLabel({
color:’blue’,

text: ‘A long label with\na few line breaks\nand unicode (UTF8)\nsymbols such
as\na white chess piece \u2655\nand the euro symbol \u20ac\nlooks like this!\n’,
textAlign: Ti.UI.TEXT_ALIGNMENT_LEFT,
top: 30,
width: 300, height: 200
});
win.add(label1);
win.add(label2);
win.open();

AlertDıalog
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AlertDıalog
Kullanıcıyı uyarmak için ekranın ortasında açılan pencereye isteğe bağlı olarak
başlık ve buton ekleyebileceğimiz bir elemettir.
Örnek
Ti.UI.setBackgroundColor(‘white’);
var win = Ti.UI.createWindow({
title: ‘Click window to test’,
backgroundColor: ‘white’,
exitOnClose: true,
fullscreen: false
});
win.addEventListener(‘click’, function(e){
alert(‘The file has been deleted’);
});
win.open();
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3 Butonlu AlertDıalog
Ti.UI.setBackgroundColor(‘white’);
var win = Ti.UI.createWindow({
title: ‘Click window to test’,
backgroundColor: ‘white’,
exitOnClose: true,
fullscreen: false
});
win.addEventListener(‘click’, function(e){
var dialog = Ti.UI.createAlertDialog({
cancel: 1,
buttonNames: [‘Confirm’, ‘Cancel’, ‘Help’],
message: ‘Would you like to delete the file?’,
title: ‘Delete’
});
dialog.addEventListener(‘click’, function(e){
if (e.index === e.source.cancel){
Ti.API.info(‘The cancel button was clicked’);
}
Ti.API.info(‘e.cancel: ‘ + e.cancel);
Ti.API.info(‘e.source.cancel: ‘ + e.source.cancel);
Ti.API.info(‘e.index: ‘ + e.index);
});
dialog.show();
});
win.open();

Webvıew
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Webvıew
WebView yerel ya da uzak HTML5 içeriklerini göstermek için kullanılan bir elementtir.
Örnek:
var webview = Titanium.UI.createWebView({url:’http://www.appcelerator.com’});
var window = Titanium.UI.createWindow();
window.add(webview);
window.open({modal:true});
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Olay Dinleyicileri
Olaylar JavaScript ile algılanabilir işlemlerdir. Olaylar kullanıcı bir elemente
tıkladığında kaydırdığında vb. veya uygulama durdurulup yeniden
başlatıldığında tetiklenebilir. Olayları dinlemek için addEventListener()
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
element.addEventListener(‘event_type’, function(e) {
Ti.API.info(‘The ‘+e.type+’ event happened’);
});

Yukarıda görüldüğü gibi ilk parametremiz olayın tipini belirtir. Bu durumda
element değişkeni üzerinde event_type olarak belirlediğimiz olayı dinleriz.
İkinci parametre ise olay tetiklendiğinde bize geri dönecek fonksiyonu belirtir.

Olay Dinleyicisi Oluşturma
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Bazı olaylar:
»» click elemente tıkladığında meydana gelir.
»» swipe Sağa ve Sola dokunup kaydırıldığında meydana gelir.
»» scroll Elemente dokunup kaydırıldığında meydana gelir.
»» dblclick Elemente çift tıkladığında meydana gelir.
»» touchstart Dokunma başladığında touchmove Dokunma sırasında ve touchend olayı
ise dokunma bittiğinde meydana gelir.
Aynı Olayı birden çok elemente atayabilirsiniz. Bu sayede aynı kodu defalarca
yazmaktan kurtulmuş olursunuz. Bunu yapmak için bir tane JavaScript fonksiyonu oluşturup olay dinleyicisinin geri dönen fonksiyonuna verebilirsiniz.
Örnek:
function doSomething(e) {
// This function will be called by multiple handlers
// The event object is accessible within this function
Ti.API.info(‘The ‘+e.type+’ event happened’);
}
button1.addEventListener(‘click’, doSomething);
button2.addEventListener(‘click’, doSomething)

Olay Dinleyicisi Oluşturma
Titanium uygulamalarınızda bazen başka bir olaydan bir olay dinleyicisini
tetiklemeniz gerekebilir. Bunun için Titanium Mobile oldukça esnek bir çözüm
olarak bize kendi olay dinleyicimizi oluşturmamızı sağlamaktadır.
Örnek:
deleteButton.addEventListener(‘click’, function(e){
database.doDelete(e.whichRecord);
theTable.fireEvent(‘db_updated’);
});
theTable.addEventListener(‘db_updated’, function(e){
theTable.setData(database.getCurrentRecords());
});
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Bu örnekte db_updated olayını deleteButton’un click olayında tetikledik. db_
updated olayı kodunuzun herhangi bir yerinde olabilir.

Uygulama Düzeyinde Olaylar
Uygulama düzeyindeki olaylar genel olaylardır. Bu olaylara istediğimiz yerden
ulaşabiliriz.
deleteButton.addEventListener(‘click’, function(e){
database.doDelete(e.whichRecord);
Ti.App.fireEvent(‘db_updated’);
});
Ti.App.addEventListener(‘db_updated’, function(e){
theTable.setData(database.getCurrentRecords());
someOtherComponent.doSomethingElse();
});

deleteButton’ununa tıklandığında db_updated olayı her nerde olursa olursa olsun tetiklenecektir.

Olay Dinleyicisini Kaldırma
Titanium’da hafıza yönetimini iyi yapmak için kullanmadığımız olay
dinleyicilerini uygulamamızından kaldırabiliriz.
Örnek
function doSomething(e) {
//birşey yap
}
deleteButton.addEventListener(‘click’, doSomething);
deleteButton.removeEventListener(‘click’, doSomething);

Özel Olaylar
Android cihazlar birçok donanım butonuna sahiptir. Back, Home, Search, Menu, Ses
(için up/down) butonu ve camera butonu bulunur.

Özel Olaylar
androidback

Back butonuna tıklandığında

androidhome

Home butonuna tıklandığında

androidsearch

Search butonuna tıklandığında

androidcamera

Camera butonuna tıklandığında

androidfocus

Camera butonuna yarım basılıp bırakıldığında

androidvolup

Volume up butonuna tıklandığında

androidvoldown

Volume Down butonuna tıklandığında
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Bu bölümde:
Dört ana başlık altında uzak sunucularla ve yerel veri
kaynakları ile nasıl iletişim kurulur, dosya sistemine
nasıl ulaşılır, SQLite ile nasıl veritabanı oluşturulur ve
işlemlerin nasıl yapıldığını öğreneceğiz.

54

Bölüm 3

Dosya Sistemine Erişim ve Depolama

Dosya Sistemine Erişim ve Depolama
Kullanılabilir modülleri inceleyerek başlayalım;
»» Titanium.Filesystem üst düzey dosya sistem modülüdür. Dosya ve dizinleri
oluşturmak ve varolan dosyalarla çalışmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda
bu modülle birlikte bellekte ya da SD kartta boş alan olup olmadığını kontrol
edebilirsiniz.
»» Titanium.Filesystem.File dosya tabanlı okuma yazma vs. gibi işlemleri
yapmak için kullanılan bir yöntemdir.
Dosya sistemini kullanmak için birkaç neden;
»» Uygulama ile paketlenen dosyalara ulaşma
»» Web servisinden veri indirip kaydetme
»» Kullanıcı tarafından oluşturulan verileri, daha sonradan bir servise yüklemek
için kullanılır.
Dosya sisteminde nerelere ulaşabiliriz onlara bir göz atalım;
»» Ti.Filesystem.applicationDataDirectory: Uygulama tarafından erişilebilir bir okuma/
yazma dizini. Bu dizinde uygulamaya özgü dosyaları yerleştirin. Kullanıcı
uygulamayı kaldırana kadar bu dizinin içeriği var olacaktır.
»» Ti.Filesystem.resourcesDirectory: Uygulama tarafından erişilebilir salt okunur bir dizindir. Kullanıcı uygulamayı kaldırana kadar bu içeriğin varlığı devam edecektir.
»» Ti.Filesystem.tempDirectory: Uygulama tarafından erişilebilir geçici bir okuma/
yazma dizini. Kullanıcı uygulamayı kapatana kadar bu içeriğin varlığı devam
edecektir.
»» Ti.Filesystem.externalStorageDirectory: Harici bir depolama aygıtı var ise buraya
erişebilmeniz için Ti.Filesystem.isExternalStoragePresent() methodu ile
harici bir aygıt olup olmadığı kontrol edilir. Boolean bir değer döndürür. (Sadece
Android için)
»» Ti.Filesystem.applicationCacheDirectory: Uygulamanın okuma ve yazma için
kullandığı önbellektir. Uygulama kapatıldığında halen var olabilir. Bu tamamen
işletim sistemine kalmıştır. Android için 25 MB ile sınırlıdır. iOS için bir sınır
olmamakla birlikte eğer gerekli görülürse silinebilmektedir.

Dosya İşlemleri

DİKKAT
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Ti.Filesystem.resourcesDirectory dizini cihaz üzerinde salt okunurdur

ama emülator/simülator üzerinde okunabilir ve yazılabilirdir.

Dosya İşlemleri
Önümüzdeki bölümlerde dosyalarla etkileşimini çeşitli şekillerde ele alacağız.
Bir dosyayı referans etme ve bir dosya ile işlemler yapabilmek için, ilk önce o
dosyanın referansı gerekir. Ti.Filesystem.getFile() metodunu kullanarak
dosyanın adını ve konumunu belirterek dosya üzerinde işlemler yapabiliriz.
Örnek:
var f = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory,’yourfile.txt’);

Dosya Okuma
Dosya okumak oldukça basittir. read() metodunu kullanarak dosyanın içeriğini
döndürebilirsiniz.
Eğer metin belgesi ile çalışıyorsanız text özelliği ile dosyanın içeriğini alabilirsiniz
ya da mimeType özelliğini kullanabilirsiniz.
var f = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory,’yourfile.txt’);
var contents = f.read();
Ti.API.info(‘Output as a blob: ‘+contents);
Ti.API.info(‘Output text of the file: ‘+contents.text);
Ti.API.info(‘Output the file\’s MIME type: ‘+contents.mimeType);

Dosya Yazma
Dosya yazma işlemide oldukça basittir. write() metodunu kullanarak dosyaya
veri yazdırabilirsiniz.
var f = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory,’emptyfile.txt’);
f.write(‘The file is no longer empty!’); // write to the file
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Dosyaya Veri Ekleme
Dosyaya veri eklemek içinde write() metodunu kullanabilirsiniz. Ancak
aşağıdaki kodda gösterildiği gibi ikinci bir argüman olarak true eklemeliyiz.
var log = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory,’logfile.txt’);
log.write(‘My log file\n’);
for(var i=0; i<10; i++) {

log.write(i+’: new log statement\n’, true); // Boolean argument causes write() to append
}
alert(log.read().text);

Çıktısı ise şu şekildedir:

Dosya Oluşturma ve Kopyalama
Titanium ile dosya oluşturmak oldukça basittir. Bir dosya ismi verip işlem yapmaya çalıştığınızda eğer dosya yok ise Titanium sizin için oluşturur. Dosya oluşturmak için bazı özel metodlar vardır. Ancak bunlar olmadan da oluşturabilirsiniz.
var f = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory,’nonexistent_file.txt’);

if(f.exists()===false) {
// Gerekli değil ama yinede kullanabilirsiniz.
f.createFile();
}
f.write(‘writing to the file would be enough to create it’);

Dosya İşlemleri
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Titanium’da dosyayı kopyalamak için özel bir copy() metodu yoktur ama
aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:
var oldfile = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory,’old.txt’);
var newfile = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory, ‘new.txt’);
newfile.write(oldfile.read()); // both old.txt and new.txt exist now

Dosyayı Yeniden Adlandırma
// get a handle to the directory

var dir = Titanium.Filesystem.getFile(Titanium.Filesystem.applicationDataDirectory);
// create our starting file

var f = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory,’original_name.txt’);
f.write(‘foo’);
// rename the file
var success = f.rename(‘fluffernutter.txt’);
if(success==true) {
Ti.API.info(‘File has been renamed’);
} else {
Ti.API.info(‘File has NOT been renamed’);
}
// output a directory listing
Ti.API.info(‘Dir list after rename = ‘ + dir.getDirectoryListing());
// But f still points to the old, now non-existent file
Ti.API.info(‘f.name = ‘ + f.name); // = ‘original_name.txt’
f.write(‘new information’);
Ti.API.info(‘f contains: ‘ + f.read());
Ti.API.info(‘Dir list after writing to f again = ‘ + dir.getDirectoryListing());
// grab a handle to the copy
var newf = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory,’flu
ffernutter.txt’);
Ti.API.info(‘The copy is named ‘ + newf.name); // = ‘fluffernutter.txt’
Ti.API.info(newf.read()); // = ‘foo’

Dosyayı Silme
Dosya silme işlemlerinide anlatarak bu konuyu sonlandıracağız. deleteFile()
metodu ile dosyalarımızı silebiliriz. Eğer silme işlemi başarılı olursa boolean
değeri döndürür. Eğer dosya silinmemişse false değerini döndürür.
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var f = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory,’delete_me.txt’);
f.write(‘foo’); // make sure there’s content there so we’re sure the file exists
// Before deleting, maybe we could confirm the file exists and is writable
// but we don’t really need to as deleteFile() would just return false if it failed
if(f.exists() && f.writeable) {
var success = f.deleteFile();
cess’

Ti.API.info((success==true) ? ‘success’ : ‘fail’); // outputs ‘suc-

}

Dizinler
Dizin işlemlerini tek bir örnek ile anlatmak yeterli olacaktır.
// dosya oluşturma
var f = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationDataDirectory,’myfile.txt’);
f.write(‘foo’);
// olmayan bir dizin ile işlem
var dir = Titanium.Filesystem.getFile(Titanium.Filesystem.applicationDataDi
rectory,’mysubdir’);
dir.createDirectory(); // dizini oluşturma
Ti.API.info(‘Directory list to start: ‘ + dir.getDirectoryListing()); // boş dizin
// myfile.txt ‘ i dizine taşıma
f.move(‘mysubdir/myfile.txt’);
// dizinlerin listesi
Ti.API.info(‘Dir list after move: ‘ + dir.getDirectoryListing());
// dizini silme
if(dir.deleteDirectory()==false) {
Ti.API.info(‘You cannot delete a directory containing files’);
dir.deleteDirectory(true);
}
// Listelemek istersek null değeri dönecektir.
Ti.API.info(‘Dir list after deleteDirectory(): ‘ + dir.getDirectoryListing());
// cache bellegi silme
var cacheDir = Ti.Filesystem.getFile(Ti.Filesystem.applicationCacheDirectory, “/”);
cacheDir.deleteDirectory(true);

Veritabanı Oluşturma ve Yükleme
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Bu kısımda Ti.Database modülü ile SQLite ile veritabanı işleri nasıl yapılır onları öğreneceğiz. Veritabanı ve tablo nasıl oluşturulur, veri alma ve veri yazmayı
göreceğiz.
SQLite3 mobil cihazlarda yerel veri depolamak için Apple, Google ve RIM
tarafından seçilen SQLite’nın SQL tabanlı ilişkisel veritabanı yönetim sistemi
(RDMS) 3. sürümüdür.
SQLite şu anda dünyanın en yaygın kullanılan veritabanıdır. Oldukça basit olan
SQLite diğer veritabanı sistemleri gibi başka bir sisteme gerek duymaz. Açık
kaynak kodlu olarak geliştirilmektedir.

Veritabanı Oluşturma ve Yükleme
Veritabanınızı oluşturmak ve kullanmak için birkaç seçeneginiz var. Bunlar;
»» Boş bir veritabanı oluşturup tablo yapılarını ve içeriğini belirleyerek oluşturmak.
»» Önceden tanımlanmış bir veritabanı oluşturarak.

Veritabanı Oluşturma
Bir veritabanı oluşturmak için Ti.Database.open() metodunu kullanacağız.
Eğer bu isimde bir veritabanı yok ise Titanium sizin için oluşturacaktır. Eğer
veritabanı daha önceden var ise yada Titanium size oluşturduysa, yapacağınız
bir çağrı ile bir sonraki veritabanı işlemleriniz için bağlantı oluşturmuş
olacaksınız.
Örnek
var db = Ti.Database.open(‘weatherDB’);

Platformların kendilerine has özellikleri vardır. Bunlar;
»» Android üzerinde hiç bir uzanıtı eklenmezken, iOS için .sql uzantısı
eklenmektedir.
»» iOS 5 üzerinde, veritabanı dosyaları (cihaz üzerinde) uygulamanın Özel Belgelerim
klasöründe saklanır; iOS 4, Uygulama Destek veritabanı klasöründe saklanır.
»» iOS 5.0.1+ üzerinde kullanıcının diğer verileri gibi veritabanıda iCloud hesabına
yedeklenecektir.
»» Android üzerinde ise veritabanı telefonun hafızasında oluşturulacaktır. Bunu SD
karta taşıyabilirsiniz. Standart olarak ise /data/data/com.example.yourappid/
databases/dbname konumuna kaydedilecektir.
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Bir veritabanını oluşturduktan sonra, ilk yapılması gereken veritabanı yapılarını
oluşturmaktır. Titanium’un bunlar için bir kütüphane bulunmamaktadır. Bunun
için standart SQL sorguları kullanarak veritabanı etkileşimini sağlayacağız.
Örnek :
var db = Ti.Database.open(‘TiBountyHunter’);
db.execute(‘CREATE TABLE IF NOT EXISTS fugitives(id INTEGER PRIMARY KEY, name
TEXT, captured INTEGER, url TEXT, capturedLat REAL, capturedLong REAL);’);
db.close();

Örnekte görebileceğiniz gibi standart SQL sorgularını kullandık ve ayrıca
veritabanı ile işimiz bittiğinde ise db.close() fonksiyonu ile kapattık. Bunun
nedeni ise açık bir veritabanı bağlantısının uygulamamızda bellek sorunları
çıkartabileceği olmasıdır. Veritabanını açıp kapatmak için geçen zaman bellek
sorunlarından daha az önemli gibidir.
iCloud’a yedeklenmenin kontrolu:
Uygulamaların gereksiz ve uygunsuz dosyaları Apple tarafından
yedeklenmiyebilir. Bunu engellemek için veritabanının yedeklenmesini
engelleyebilirsiniz.
var db = Ti.Database.open(‘TiBountyHunter’);
db.file.setRemoteBackup(false);

Bu ayarı veritabanını ilk yüklediğinizde yapmanız gerekir ama birçok kez
yapmanızda sorun çıkarmayacaktır. iOS 5.0.1 ve üzeri için geçerlidir.

Veritabanı Yükleme
Veritabanını yüklemek için diğer bir seçeneğimiz ise var olan bir veritabanını
yüklemek. Titanium uygulamalarının Resources klasörüne attığımız
veritabanlarını yüklemek için ise .install() metodunu kullanacağız. Eğer
bir veritabanı var ise uygulamamız sorunsuz çalışacaktır yok ise uygulamamız
çökecektir.
var db = Ti.Database.install(‘/mydata/weatherDB’, ‘weatherDB’);

SQLıte Veritabanı oluşturma
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Bu örneğimizde Resources/mydata/ konumunda saklanan weatherDB adında
bir veritabanını yükledik. Size tavsiyem veritabanının yolunun düzgün vermeniz. Android için sorun çıkmayacaktır ama daha önceden oluşturduğunuz tablolara ulaşamayacaksınız. Boş bir veritabanı ile karşılaşacaksınız.

SQLıte Veritabanı oluşturma
Veritabanı oluşturmak için birkaç araç yazılıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Benim
kişisel tavsiyem ise Firefox SQLite Manager eklentisi. Oldukça kullanışlı olan bu
eklenti çok basit şekilde kullanıyor hem de ücretsiz.

Veritabanı İşlemleri
Veri Kaydetme
Bir veritabanına kayıt eklemek için ise execute() metodunu kullanarak SQL INSERT ile yapmalıyız.
Örnek:
db.execute(‘INSERT

INTO

city

(name,continent,temp_f,temp_c,condition_id)

VALUES

(?,?,?,?,?)’, importName, importContinent, importTempF, importTempC, dbConditionId);

lastInsertRowID özelliğini kullanarak eklediğiniz veri ile satır numarasını
elde edebilirsiniz. Bunu yapmanın diğer bir yolu ise autoincrement ekleyerek

yapabilirsiniz.
db.execute(‘INSERT INTO city (name,continent,temp_f,temp_c,condition_id) VALUES
(?,?,?,?,?)’, importName, importContinent, importTempF, importTempC, dbConditionId);
var lastID = db.lastInsertRowID;

Veri Alma
Bir veritabanından veri almak için bir önceki örnekte olduğu gibi execute()
metodunu kullanarak SQL SELECT ile yapmalıyız. Bu metod Titanium.Database.
ResultSet nesnesini döndürür.
isValidRow() metodu döndürülecek kayıt olmadığı zaman false döndürür.
fieldByName() metodu ile veritabanında bulunan tabloların sütün adlarını yaza-

rak sütünlardaki verilere ulaşabilirsiniz.
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Bir sonraki satıra geçmek için ise next() metodunu kullanıyoruz.
var cityWeatherRS = db.execute(‘SELECT id,name,continent FROM city’); while
(cityWeatherRS.isValidRow()) { var cityId = cityWeatherRS.fieldByName(‘id’);
var cityName = cityWeatherRS.fieldByName(‘name’); var cityContinent =
cityWeatherRS.fieldByName(‘continent’); Ti.API.info(cityId + ‘ ‘ + cityName +
‘ ‘ + cityContinent); cityWeatherRS.next(); } cityWeatherRS.close();

SQL ‘deki gibi join yapabilirisiniz.
db.execute(‘SELECT city.id,name,cond.id,cond.summary,cond.icon FROM city LEFT
JOIN condition cond WHERE city.condition_id = cond.id’);

Alt kümeleri de seçebilirsiniz. Partly Cloudy olanları seçmenizi sağlar.
var cityWeatherRS = db.execute(‘SELECT city.id AS city_id,name,cond.id AS
cond_id,cond.summary,cond.icon FROM city LEFT JOIN condition cond WHERE
city.condition_id = cond.id WHERE cond.summary=?’, “Partly Cloudy”);

Veri Güncelleme
Veri eklemek için kullandığımız sorgu gibi UPDATE ile verileri güncelleyebiliriz.
Örnek
db.execute(‘UPDATE condition SET icon=? WHERE id=?’,importIcon,dbConditionId);

Veri Silme
DELETE kullanarak bir yada daha fazla veriyi silebilirsiniz. Bütün tabloyu silmek
için ise DROP TABLE sözdizimini kullanabilirsiniz.

db.execute(‘DELETE FROM city WHERE id=?’,cityId);

Tablo Verisini Silme
Bir önceki konuda tablonun nasıl silineceğini söylemiştik. Burada ise tabloyu
silmeden içindeki verileri silmeye yarayan komuttur.
db.execute(‘DELETE FROM city’);
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Veritabanlarının Yapısını Kurgulama
Droppıng Tablo
Eğer bir tabloyu drop ederseniz veritabanından silmiş olursunuz. IF EXIST
ekleyerek, eğer daha önceden yapılmış ise bu işlem ile hatadan kurtarmış
olursunuz.
db.execute(‘DROP TABLE IF EXISTS tablename’);

Tablonun Değiştirilmesi
SQLite ALTER TABLE komutunun sınırlı bir alt kümesini destekler. Eklemek veya
sütunları bir tablo için yeniden adlandırabilirsiniz. Ancak bir tabloda herhangi
bir sütunu yeniden adlandıramazsınız.
»» ALTER tablename ADD COLUMN column_definition
»» ALTER tablename RENAME TO newname – // tabloyu yeniden adlandırmak için
yazılması gereken metod.

Pragma Komutları
PPAGMA komutları veritabanı ve tabloların yapısını belirlemek için SQLite’a özel

araçlar içeren bir komut setidir. Bunlar mobil uygulamalarda oldukça faydalıdır.
table_info(), index_list(), integrity_check() gibi komutları içerir. Hepsini
öğrenmek için SQLite dökümanlarına bakabilirsiniz.
HTTP protokolü üzerinden uzak sunucularla nasıl iletişim kurulur öğreneceğiz.
XHLHTTPRequest(XHR) yaşam döngüsü ve Titanium’da nasıl kodlanacağını

göreceksiniz.
Titanium uygulamanız Ti.Network.HTTPClient nesnesini kullanarak HTTP
üzerinden uzak sunucularla etkileşime girebilir. Eğer daha önceden Ajax ile
uğraştıysanız HTTPClient nesnesi XMLHTTPRequest nesnesinin Titanium’daki
karşılığı denebilir.
Aşağıdaki kodda gösterildiği gibi, bir HTTPClient nesne bildirilir ve ona bir dizi
parametre gönderilir. Buradaki en kritik fonksiyon ise onload’dır. Bu fonskiyon
veririnin geri döndüğünü ve kullanıma hazır olduğunu gösterir. onerror
fonksiyonu ise ağ hatası olduğunda zaman aşımı olarak geri döner.
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Basit bir HTTPClient örneği;
var url = “https://www.appcelerator.com”;
var xhr = Ti.Network.createHTTPClient({
onload: function(e) {
// this function is called when data is returned from the server and
available for use
// this.responseText holds the raw text return of the message (used
for text/JSON)
// this.responseXML holds any returned XML (including SOAP)
// this.responseData holds any returned binary data
Ti.API.debug(this.responseText);
alert(‘success’);
},
onerror: function(e) {
// this function is called when an error occurs, including a timeout
Ti.API.debug(e.error);
alert(‘error’);
},
timeout:5000

/* in milliseconds */

});
xhr.open(“GET”, url);
xhr.send();

// request is actually sent with this statement

Post Request
Tıpkı HTML’de olduğu gibi, burada da sıklıkla veri göndermeniz gereken durumlar ortaya çıkacaktır. Bunu POST veya PUT request ile gerçekleştirebilirsiniz.
Titanium bunu oldukça kolay bir yolla sağlamaktadır.
Örnek
var xhr = Ti.Network.createHTTPClient();
xhr.onload = function(e) {
//handle response, which at minimum will be an HTTP status code
};
xhr.open(‘POST’,’http://www.myblog.com/post.php’);
xhr.send({
title:’My awesome blog’,
body:’Today I met Susy at the laundromat.
});

Best day EVAR\!’

Veritabanlarının Yapısını Kurgulama
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Ayrıca XML olarakta gönderebilirisiniz.
xhr.send(‘<some><xml><data></data></xml></some>’)

XHR Yaşam Döngüsü

HTTPClient’in W3 tarafından standardlaştırılmış beş

tane XHR durumu bulunmaktadır.
Örnek
var xhr = Ti.Network.createHTTPClient({
onload: function(e) {
// function called in readyState DONE (4)
Ti.API.info(‘onload called, readyState = ‘+this.readyState);
},
onerror: function(e) {
// function called in readyState DONE (4)
Ti.API.info(‘onerror called, readyState = ‘+this.readyState);
},
ondatastream: function(e) {
// function called as data is downloaded
Ti.API.info(‘ondatastream called, readyState = ‘+this.readyState);
},
onsendstream: function(e) {
// function called as data is uploaded
Ti.API.info(‘onsendstream called, readyState = ‘+this.readyState);
},
onreadystatechange: function(e) {
switch(this.readyState) {
case 0:
// after HTTPClient declared, prior to open()
// though Ti won’t actually report on this readyState
Ti.API.info(‘case 0, readyState = ‘+this.readyState);
break;
case 1:
// open() has been called, now is the time to set headers
Ti.API.info(‘case 1, readyState = ‘+this.readyState);
break;
case 2:
// headers received, xhr.status should be available now
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Ti.API.info(‘case 2, readyState = ‘+this.readyState);
break;
case 3:
// data is being received, onsendstream/ondatastream being called now
Ti.API.info(‘case 3, readyState = ‘+this.readyState);
break;
case 4:
// done, onload or onerror should be called now
Ti.API.info(‘case 4, readyState = ‘+this.readyState);
break;
}
},
timeout:5000

/* in milliseconds */

});
xhr.open(“GET”, ‘http://training.appcelerator.com.s3.amazonaws.com/atp_doc.pdf’);
xhr.send();

JSON Veri İşlemleri
Bu kısımda, HTTPClient nesnesi aracılığıyla uzak bir veri kaynağından JSON veri
gönderme veya alma işlemi nasıl yapılır onu öğreneceğiz.
JSON, JavaScript Object Notation’ın kısaltması olarak kullanılır. Veri değişimi
içinde kullanılabilen JSON, yapısal olarak XML’e benzemektedir. Teknik olarak
ana amacı bağımsız olarak veri alış verişi yaparken, küçük boyutlarda veri alıp
göndermeyi kolaylaştırmaktır. Kullanımı oldukça kolaydır.

JSON fonksiyonları
JSON’u serileştirmek için yerleşik iki tane fonskiyonu vardır:
»» JSON.stringify() JavaScript nesnesini string’e çevirir.
»» JSON.parse JSON formatındaki string’i JavaScript nesnesine çevirir.
var myObject = {
foo:’bar’,
stuff:[1,2,3]
};
//serialize
var myObjectString = JSON.stringify(myObject);
// returns ‘{“foo”:”bar”,”stuff”:[1,2,3]}’

JSON Veri İşlemleri
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//deserialize...
var myNewObject = JSON.parse(myObjectString);
// myNewObject.stuff[1] === 2

NOT

JavaScript’te dizilerin nesne olduklarını unutmayın. Bu metodlar diziler ve
nesneler ile çalışmak için kullanılabilir.
Eğer JSON formatında veri döndüren bir sunucunuz var ise onload olayı
içerisinde çok kolay bir şekilde JavaScript nesnesine atayabilirsiniz.
xhr.onload = function(e) {
var myData = JSON.parse(this.responseText);
};

JSON Veri Alma ve Parse Etme
HTTPClient nesnesi ile alınan veriyi onload olayı içerisine URL kaynağından alarak this.responseText ham olarak alır ve bir değişkene atar.
var url = “http://example.com/json.txt”;
var json;
var xhr = Ti.Network.createHTTPClient({
onload: function() {
// parse the retrieved data, turning it into a JavaScript object
json = JSON.parse(this.responseText);
// ...
}
});
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JSON Veri Gönderme
HTTPClient send() metodu otomatik olarak veriyi string’e çevirir. send() me-

todu null veri tipini kabul eder.
var blogPost = {
title: ‘My awesome blog’,
body: ‘Today I met Susy at the laundromat. Best day EVAR\!’
};
var xhr = Ti.Network.createHTTPClient({
onload: function() {
// handle the response
}
});
xhr.open(‘POST’,’http://www.myblog.com/post.php’);
// optional:
// blogPost = JSON.stringify(blogPost);
xhr.send(blogPost);

En basit uygulamalarda bile veri depolama gereksinimleri vardır. Bazen bir
kullanıcıyı ya da kullanıcının yaptığı bir ayarı kaydetmek isteyebilirsiniz. Ya da
fotoğraf veya videolarınızı kaydedip daha sonra kullanabilirsiniz. Bu kısımda,
yerel veri depolamayı kullanabilmemiz için gerekli yolları öğreneceğiz.

Propertıes API’lerini Kullanarak Basitce Veri Depolama
Bu kısımda, Ti.App.Properties API’sini kullanarak hem basit hem de karmaşık
veri depolama ve bunları daha sonradan almanın nasıl olduğunu öğreneceksiniz.

Propertıes Okuma ve Yazma
Titanium.App.Properties’in altı farklı veri türünü get/set etmek için metodları

vardır.
»» getBool()

/

setBool()

booleans için (true, false)

»» getDouble() / setDouble() double sayılar için
»» getInt()

/

setInt()

integer sayı tipi için

»» getList()

/

setList()

diziler için

»» getString() / setString() string’ler için

Propertıes API’lerini Kullanarak Basitce Veri Depolama
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get metodunun özellik adı ve bir varsayılan değeri vardır. Eğer bu özellik daha

önceden belirlenmemişse bu değer döndürülür. Her set metodu bir özellik adı
ve bir değer çifti gerektirir.
Aşağıdaki örnekte tüm yöntemler gösterilmiştir:
var window = Titanium.UI.createWindow({
backgroundColor:’#999’
});
var myArray = [ { name:’Name 1’, address:’1 Main St’}, {name:’Name 2’,
address:’2 Main St’}, {name:’Name 3’, address:’3 Main St’}, {name:’Name 4’,
address:’4 Main St’ } ];
Ti.App.Properties.setString(‘myString’,’This is a string’);
Ti.App.Properties.setInt(‘myInt’,10);
Ti.App.Properties.setBool(‘myBool’,true);
Ti.App.Properties.setDouble(‘myDouble’,10.6);
Ti.App.Properties.setList(‘myList’,myArray);
// **********************************************
// Notice the use of the second argument of the get* methods below
// that would be returned if no property exists with that name
// **********************************************
Ti.API.info(“String: “+Ti.App.Properties.getString(‘myString’,’This is a
string default’));
Ti.API.info(“Integer: “+Ti.App.Properties.getInt(‘myInt’,20));
Ti.API.info(“Boolean: “+Ti.App.Properties.getBool(‘myBool’,false));
Ti.API.info(“Double: “+Ti.App.Properties.getDouble(‘myDouble’,20.6));
Ti.API.info(“List: “+Ti.App.Properties.getList(‘myList’));
window.open();

Çıktısı ise şöyle olacaktır.
String: This is a string
Integer: 10
Boolean: true
Double: 10.600000381469727
List:
{ ‘address’ : ‘1 Main St’
{ ‘address’ : ‘2 Main St’
{ ‘address’ : ‘3 Main St’
{ ‘address’ : ‘4 Main St’

‘name’
‘name’
‘name’
‘name’

:
:
:
:

‘Name
‘Name
‘Name
‘Name

1’,
2’,
3’,
4’,

},
},
},
}
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JS Nesnelerini JSON Olarak Saklama
Eğer karmaşık bir JavaScript nesneniz var ise JSON.stringify() metodu ile
JSON’a çevirebilir ve bunu Titanium.App.Properties.setString() metodu ile
saklayabilirsiniz.
Örnek
var window = Titanium.UI.createWindow({
backgroundColor:’#999’
});
var weatherData = { “reports” : [ { “city”: “Mountain View”, “condition”:
“Cloudy”, “icon”: “http://www.worldweather.org/img_cartoon/pic23.gif” }, { “city”:
“Washington, DC”, “condition”: “Mostly Cloudy”, “icon”: “http://www.worldweather.
org/img_cartoon/pic20.gif” }, { “city”: “Brasilia”, “condition”: “Thunderstorm”,
“icon”: “http://www.worldweather.org/img_cartoon/pic02.gif” } ] };
Ti.App.Properties.setString(‘myJSON’, JSON.stringify(weatherData));
var retrievedJSON=Ti.App.Properties.getString(‘myJSON’, ‘myJSON not found’);
Ti.API.info(“The myJSON property contains: “ + retrievedJSON);
window.open();

Çıktısı ise;
The myJSON property contains: {“reports”:[{“city”:”Mountain View”,”cond
ition”:”Cloudy”,”icon”:”http://www.worldweather.org/img_cartoon/pic23.
gif”},{“city”:”Washington, DC”,”condition”:”Mostly Cloudy”,”icon”:”http://www.
worldweather.org/img_cartoon/pic20.gif”},{“city”:”Brasilia”,”condition”:”Thund
erstorm”,”icon”:”http://www.worldweather.org/img_cartoon/pic02.gif”}]}

JSON.parse methodunu kullanarak daha önce sakladığımız veriyi tekrardan

JavaScript nesnesine dönüştürebiliriz.
var myObject = JSON.parse(Ti.App.Properties.getString(‘myJSON’));

4
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Bu bölümde
Titanium Media API’lerini ele alacağız. 3 ana başlık
altında uygulamanıza nasıl ses ve video API’lerini
kullanarak Ses, video, Kamera API’sını kullanarak
fotograf çekmeyi ve kullanıcının galerisine nasıl
ulaşılır onu öğreneceğiz.
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Titanium Mobile içerisinde kamera ve fotograf galerisine ulaşmak için
kullandığınız API’ler oldukça benzerdir. Her ikisi de aynı fonksiyonları farklı
metodlarla kullanarak sağlarlar.

Kamera
Kamera API’sını kullanarak cihazınızın hem arka hem de ön kamerasına
ulaşabilirisiniz. Bu kameralarla video ve fotoğraf çekebilir bunları dosya
sistemine kaydedebilir veya uzak bir sunucuya gönderebilirsiniz.
showCamera() methodu ile kamerayı açabilirsiniz. Bunu yaparken üç olay

tanımlamanız gerekmektedir.
»» success Başarı ile fotograf veya video çekildiğinde
»» cancel Kullanıcı kamerayı iptal ettiğinde
»» error Hata oluştuğunda
Titanium.Media.showCamera({
success:function(event) {
// called when media returned from the camera
Ti.API.debug(‘Our type was: ‘+event.mediaType);
if(event.mediaType == Ti.Media.MEDIA_TYPE_PHOTO) {
var imageView = Ti.UI.createImageView({
width:win.width,
height:win.height,
image:event.media
});
win.add(imageView);
} else {
alert(“got the wrong type back =”+event.mediaType);
}
},
cancel:function() {
// called when user cancels taking a picture
},
error:function(error) {
// called when there’s an error
var a = Titanium.UI.createAlertDialog({title:’Camera’});
if (error.code == Titanium.Media.NO_CAMERA) {
a.setMessage(‘Please run this test on device’);

.
Kamera
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} else {
}

a.setMessage(‘Unexpected error: ‘ + error.code);

a.show();
},
saveToPhotoGallery:true,
//allowEditing sadece iOS içindir.
allowEditing:true,
});

mediaTypes:[Ti.Media.MEDIA_TYPE_VIDEO,Ti.Media.MEDIA_TYPE_PHOTO]

saveToPhotoGallery özelliği ile fotoğraf ve videoların cihazın galerisine
kaydedilir olup olmadığını denetler. Ti.Filesystem’i kullanarak dosya sistemine

kaydedebilirsiniz. Çünkü fotoğraf galerisine kaydederseniz kullanıcı bunları
silebilir ve uygulamanızda soruna neden olabilir.
Bazı Ek Özellikler
»» autohide (boolean): Fotoğraf veya video çekme işlemi tamamlandığında kamerayı otomatik gizlemek için. (Sadece iOS)
»» animated (boolean): Animasyon olup olmayacağını belirlemek için. (Android ve iOS)
»» allowEditing (boolean): Fotoğraf çektikten sonra düzenlenebilir olup
olmadığına karar vermek için. (Sadece iOS)
»» mediaTypes: Desteklenen medya tiplerini bir dizi içinde belirtiriz bu belirtmeyi
bu kod ile yapabilir. (Sadece iOS)
»» videoMaximumDuration: Tamamlanmadan önce ne kadar zaman geçeceğini belirtmek için milisaniye cinsindendir. (Sadece iOS)
»» videoQuality: Vidoe’nun kalitesini belirtmek için. (Sadece iOS)
»» showControls (boolean): Arayüz kontrollerini gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için.
»» overlay
»» transform
özelliği sayesinde kameranın olup
olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer false dönüyorsa cihazın kamerasının
olmadığını gösterir. Emülator ve simulatorlerin kamera özelliği yoktur. Ayrıca
iPod, Nook Color ve Kindle Fire gibi cihazlarda kamera olmadığını bilmenizde
fayda var.
Titanium.Media.isCameraSupported
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Ön/Arka Kamera Desteği
Cihazınızın ön veya arka kamerasına kullanmak aşağıdaki kod parçacığını
kullanabilirisiniz. Ti.Media.CAMERA_REAR, Ti.Media.CAMERA_FRONT, Ti.Media.
switchCamera() gibi metodlara sahiptir.
var cameras = Ti.Media.availableCameras;
for (var c=0; c < cameras.length; c++) {
// Eğer ön kamera var ise ,değişim butonu ekler
if (cameras[c]==Ti.Media.CAMERA_REAR) {
overlay.add(cameraType);
cameraType.addEventListener(‹click›,function() {
if (Ti.Media.camera == Ti.Media.CAMERA_FRONT) {
cameraType.title = «front»;
Ti.Media.switchCamera(Ti.Media.CAMERA_REAR);
} else {
cameraType.title = «rear»;
Ti.Media.switchCamera(Ti.Media.CAMERA_FRONT);
}
});
break;
}
}

Androıd Video Çekim Örneği
Titanium SDK, Android üzerinde Titanium.Media API’lerini kullanarak video
çekimine izin vermemektedir. Bunun yerine, Android Intent’i kullanarak yeni
bir activity başlatarak video çekebilirsiniz.
var win = Titanium.UI.createWindow({
backgroundColor: ‘#fff’, layout: ‘vertical’
});
var recordButton = Titanium.UI.createButton({
title: ‘Record Video’, top: ‘10dp’
});
win.add(recordButton);
var playButton = Titanium.UI.createButton({
title: ‘Play Recorded Video’, visible: false, top: ‘10dp’

Galeri
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});
win.add(playButton);
win.open();
var videoURL = null;
recordButton.addEventListener(‘click’, function() {
var intent = Titanium.Android.createIntent({
action: ‘android.media.action.VIDEO_CAPTURE’
});
win.activity.startActivityForResult(intent, function(e) {
if (e.resultCode == Ti.Android.RESULT_OK) {
if (e.intent.data != null) {
videoURL = e.intent.data;
playButton.visible = true;
}
else {
Ti.API.error(‘Could not retrieve media URL!’);
}
}
else if (e.resultCode == Ti.Android.RESULT_CANCELED) {
Ti.API.trace(‘User cancelled video capture session.’);
}
else {
Ti.API.error(‘Could not record video!’);
});

}

});
playButton.addEventListener(‘click’, function(){
var player = Ti.Media.createVideoPlayer({ url: videoURL, autoplay: true});
win.add(player);
});

Galeri
Kamerada kullandığımız örneği openPhotoGallery() metodunu
kullanarak galeriye ulaşabilirsiniz. Sadece showCamera() metodu ile
openPhotoGallery() metodu ile değiştirerek yapabilirsiniz.
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Bu kısımda ses nasıl kayıt edilir ve oynatılır onu öğreneceğiz. Titanium Mobile
Ses API’leri sayesinde hem uzak hem de yerel ses dosyalarını çalabilirsiniz ve
bunların kontrolüne sahip olabilirsiniz.
Titanium ses API’leri bütün medya işlevlerini içeren Ti.Media modülünün bir
parçasıdır. Ses ile ilgili olanlar ise;
Ti.Media.Sound: basit sesleri oynatmak için kullanılır,
Ti.Media.AudioPlayer: sesleri oynatmak için kullanılır,
Ti.Media.AudioRecorder: cihazın mikrofonundan sesleri kaydetmek için kullanılır.

Sesleri Oynatma
Ti.Media.Sound nesnesini uygulamanıza kullanıcıyı uyarmak için eklenen bip

gibi sesler için kullanabilirsiniz. Ayrıca ortam sesleri içinde kullanabilirsiniz.
Uygulamanız arkaplanda bile çalışacaktır.
Sound nesnesi play(), pause() ve stop() gibi oldukça kullanışlı metodlara

sahiptir. URL özelliği sayesinde yerel veya uzaktaki bir ses dosyasına
ulaşabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şey ise uzaktaki bir ses
dosyanının tamamının oynatılmadan önce indirilecek olmasıdır. (Akış özelliği
bulunmamakta) setVolume ile sesin seviyesini ayarlayabilirsiniz.
// ses nesnesini oluşturma
var sound = Titanium.Media.createSound({
url: ‘your_sound_file.mp3’,
preload: true
});
var button = Ti.UI.createButton({
title: ‘Click to play sound’,
width:’200’,
height:’40’,
top:20
});
button.addEventListener(‘click’, function() {
sound.play();
});

Sesleri Oynatma
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Bu örnekte, butona bastığınızda ses oynatılır. Sesi oynatmak için başka bir
arayüz bileşenin olaylar dinleyicisine sound.play() diyerek oynatabilirsiniz.
Eğer

sesinizin

uygulama

arkaplanda

ikende

çalışmasını

istiyorsanız

allowBackground=true ekleyerek sağlayabilirisiniz.

Ses Akışı
Ti.Media.AudioPlayer nesnesini kullanarak bir url’den sesleri aktarabilirisiniz.
var streamer = Ti.Media.createAudioPlayer({
url: ‘http://example.com/somefile.mp3’
});
streamer.start();

Sesleri oynatırken telefona gelen bir arama sırasında nasıl tepkiler vereceğinizi
hesaba katmanız gerekiyor. Oynatılan sesi durdurabilir ve devam ettirebilirsiniz.
Bunları ise uygulamanın en üst seviye olay dinleyicileri ile yapmanız gerekmekte.
Titanium.App.addEventListener(‘pause’, function(e) {
// telefon çalarken ,uygulamayı durdur
streamer.setPaused(true);
//

streamer.pause() bunuda kullanabilirisiniz

});
Titanium.App.addEventListener(‘resume’, function(e) {
// çagrı sonlandırıldıgında devam etmesi için
streamer.setPaused(false);
//

streamer.start() bunu da kullanabilirsiniz

});

Ses Kaydetme
Ti.Media.AudioRecorder nesnesini kullanarak cihazınızın mikrofonundan
sesleri kaydedebilirsiniz. AudioRecorder nesnesi play(), pause() ve stop() gibi
kullanışlı metodları içermektedir. Ayrıca bu metodlara ek olarak compression
sıkıştırma türünü belirlemek için kullanılır. Ti.Media.AUDIO_FORMAT_ULAW düşük
sadakat Ti.Media.AUDIO_FORMAT_LINEAR_PCM yüksek sadakat ses büyük ses
dosyaları oluşur. FORMAT dosya biçim türünü belirtir. Örneğin; Ti.Media.AUDIO_
FILEFORMAT_WAVE
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Video Oynatma
Bu kısımda, uygulamanızın içerisine yerel ve uzak videoları nasıl gömüp
oynatabileceğinizi öğreneceksiniz.
Uygulamalarınızda video oynatmak için Ti.Media modülünün bir parçası olan
Titanium.Media.VideoPlayer nesnesini kullanabilirsiniz. Bu nesne play(),
pause() ve stop() gibi kullanışlı metodları desteklemektedir.
setMedia() metodunu kullanarak yerel video dosyalarını oynatabilirsiniz. Bu
metod dosya ya da blob nesnesini desteklemektedir.
setUrl methodunu kullanarak uzaktaki bir videoyu url’ini vererek oynatabilirisiniz.
autoplay=true

metodu

ile

video

oynatıcınız

yüklediğinde

videoyu

oynatabilirsiniz.
var activeMovie = Titanium.Media.createVideoPlayer();
// create a label
var movieLabel = Titanium.UI.createLabel({
text:’Do not try this at home’,
width:’auto’,
height:35,
color:’white’,
font:{fontSize:24,fontFamily:’Helvetica Neue’}
});
// add label to view
activeMovie.add(movieLabel);

Tam Ekran ve Gömülü Video Player
Eğer Android uygulamanızda video oynatıcı kullanıyorsanız tam ekran
olarak kullanmalısınız. Tam ekrandan daha küçük bir görünümde videoları
oynatamazsınız. Android’de VideoPlayer kullandığınızda yerel video oynatıcı
için bir Intent’ı başlatır. Eğer video oynatıcı’yı win.add(videoPlayer) gibi
eklediyseniz uygulamanız çökecektir.
iOS üzerinde videolarınızı ister gömülü isterseniz tam ekran olarak
oynatabilirsiniz. VideoPlayer’in boyutlarını ayarlayabilirisiniz. Tam ekran görmek
için ise videoPlayer.fullscreen=true özelliğini kullanarak sağlayabilirsiniz.

Video Oynatma
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var activeMovie = Titanium.Media.createVideoPlayer({
url:’../movie.mp4’,
movieControlStyle: Titanium.Media.VIDEO_CONTROL_EMBEDDED
});

Vıdeo Player Olayları
»» complete oynatma sona erdiğinde yada kullanıcı oynatmadan çıktığında
e.reason özelliği ile kontrol edebilirisiniz. Ti.Media.VIDEO_FINISH_REASON_PLAYBACK_ENDED

»» load: video yüklendiginde tetiklenir,
»» fullscreen: kullanıcı tam ekrana geçtiğinde yada çıktığında tetiklenir.
e.entering özelliği ile kontrol edebilirsiniz.
Uygulamanın kapatıldığında yada video oynatıcını bulunduğu pencere kapatıldığında durdurmak istiyorsanız basitçe söyle yapabilirisiniz.
win.addEventListener(‘close’, function() {
activeMovie.stop();
});
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84

Bölüm 5

Tıtanıum Geolocatıon (Coğrafİ) API

Konum ve yön API’leri konum bilgilerini kullanmak için gerekli tüm işlevleri,
özellikleri ve olayları içeren Ti.Geolocation modülünün bir parçasıdır. Bu
modülünün isim uzayları (namespace) platformlara belirli özellikleri katmak için
Ti.Geolocation. Android ve Ti.Geolocation.MobileWeb gibi isim uzaylarına
ayrılmıştır.

ıOS için Geliştirme
Eğer bir iOS uygulaması, konum bilgisini kullanacaksa kullanıcıdan bunun için
izin almak zorundadır. Ayrıca Apple’in uygulama geliştirme için yayınladığı
kılavuzda kullanıcının konum verisini neden istediğinin yararlarından
bahsetmiştir.
Bu mesajı ayarlamak için ise:
//Buraya anlamlı bir mesaj yazın
Ti.Geolocation.purpose = ‘Size anında bildirmik göndermek için istiyoruz’;

böyle bir kod yazmanız yeterli olacaktır.

Androıd için Geliştirme
Eğer, uygulamanızda dünyadaki konumunuzu gerçekten kullanmak
istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey bir cihaz üzerinde denemeniz olacaktır.
Eğer kodunuzu emulatörde test etmek istiyorsanız, AVD’ye GPS emülasyonu
eklediğinden emin olunuz ve ayrıca AVD’ye simule edeceğiniz konumu
göndermeniz gerekmektedir.

AVD’ye GPS Desteği Ekleme
Android Studio tarafından oluşturulan AVD’ler GPS emülasyonu ekli halde oluşmaktadır. Ama kendiniz bir AVD tanımladıysanız, donanım emülasyonu belki de
sağlanmıyor olabilir.
AVD’ye GPS desteği eklemek için şu adımları izleyiniz;
»» Android SDK’dan, Android AVD Manager’i açın. (ANDROID_SDK/tools/android
yolunu izleyin)
»» Kullanıdığınız emülatörü seçin daha sonra Edit butonuna tıklayın.

AVD’ye GPS Desteği Ekleme
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»» Hardware bölümünde, Eğer GPS support listelenmiş ise göz atınız.

Eğer eklenmiş ise Value kısmındaki değerinin yes olduğundan emin olunuz.
»» Eğer eklenmemiş ise New butonuna tıklayınız.
»» Açılan listeden GPS Support’u seçiniz.
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»» Ok butonuna tıklayınız.
»» Value kısmındaki değerin yes olduğundan emin olunuz.

»» Edit AVD’ye tıkladıktan sonra, açılan son pencerede OK butonuna tıklanır.
»» Eğer gerekli ise, Android emülatörünüzü yeniden başlatın.
Android Emülatörlerinde varsayılan olarak sahte konum yoktur. Test sırasında
kullanmak için eklemeniz gerekmektedir.
Android Emülatöre sahte konumu göndermek için DDMS (Dalvik Debug
Manager)’i kullanabilirsiniz.

AVD’ye GPS Desteği Ekleme
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Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
»» DDMS‘i açın (ANDROID_SDK/tools/ddms)
»» Sol menüdeki emülatör listesinden kullanacağınız emülatörü seçin, Sağ menüden ise Emulator Control menüsünü seçin.

»» Emulatör Control menüsünü aşağı kaydırarak Location Control bölümüne geçin.

»» Eğer seçilmemiş ise Manual sekmesini seçiniz.
»» Buraya gireceğiniz değerleri emülatör çalışırken giriniz ve Send butonuna tıklayarak emülatöre gönderiniz.
Android için sahte konum göndermeleri için daha fazla bilgi için Android’in
Location Strategies dökümanını inceleyebilirsiniz.
Şu ana kadar sahte konum nasıl belirleneceği üzerinde durduk ama Android
de iOS gibi konum servisinin kullanımı için izin istemektedir. Bunu yapmak için
ise AndroidManifest.xml dosyasına ekleyeceğiniz bir satır ile bunu sağlayabilirsiniz. Neyse ki Titanium bu işlemi sizin için yapmaktadır. Tek yapmanız gereken
tiapp.xml’e aşağıdaki gibi eklemeniz. Derleyip çalıştırdıktan sonra build/android altındaki AndroidManifest.xml dosyasını kontrol edebilirsiniz.
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<android xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”>
<manifest>
<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION”/>
</manifest>
</android>

Lokasyon Servislerini Uygulama İçinde Kullanma
Lokasyon servislerini kullanma genelde 4 aşamadan oluşmaktadır.
1. Lokasyon servisinin etkin ve kullanılabilir olduğunun belirlenmesi
2. Doğruluk ve izleme mekanizmasının ayarlanması
3. Kullanıcının konumunun bir seferlik veya devamlı izlenmesi için etkinleştirilmesi
4. Aktif uygulamanın yaşam döngüsü içerisinde lokasyon izleyicisinin kontrolü
Lokasyon servislerinin kullanılması cihazın pil ömrü üzerinde oldukça önemli
bir yere sahiptir. Bu yüzden oldukça verimli bir şekilde kullanılması gerekir.
Eğer konum doğruluğunu artırırsanız pil kullanımı artaracaktır. Bunun için
çok gerekli değilse doğruluğu azaltarak kullanmanız tercih edilebilir. Ve ayrıca
konum belirlenmesinin sıklıkla yapılması pil ömrünü etkilemektedir.
Lokasyon Servisinin Etkin ve Kullanılabilir Olduğunun Belirlenmesi
Lokasyon servisinin etkin ve kullanılabilir olduğunun belirlenmesi oldukça kolay olup, sadece boolean bir özellik sayesinde belirlenmektedir. Kontrol etmeniz
gereken özellik ise,
if (Ti.Geolocation.locationServicesEnabled) {
//

Ti.Geolocation kullanarak diğer işlemleri gerçekleştireceginiz yer

}
else
{
alert(‘Lokasyon servisini aktifleştirin’);
}

Unutmayın ki, Android 2.2 ve üzerinde düşük hassaslıkta lokasyon sağlayıcı her
zaman aktiftir. Kullanıcı GPS’i ve diğer network ağlarını kapatsa (GSM, Wifi) bile
devamlı aktiftir. Bu nedenle bu cihazlarda bu yöntem devamlı true değerini
döndürür.

Lokasyon Servislerini Uygulama İçinde Kullanma
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Doğruluk ve Frekans’ın Ayarlanması
Platformların teknolojilerinin farklı olmasından dolayı platformlar arasında
önemli farklılıklar mevcuttur. Bu nedenle farklı metodlara sahiplerdir. Temel
metodlar olarak lokasyon verilerinin alınması ve güncellenmesi bütün platformlarda aynıdır. Bununla birlikte doğruluk ve Frekansın belirlenmesi ve güncellemeleri için platformlara özel metodlar kullanılmaktadır.
iOS GEO Ayarları
iOS, lokasyon servisinin doğruluğunu (güç tüketimini) Ti.Geolocation.accuracy
özelliği ile ayarlamaktadır.
Aşağıdaki değerlerden birini ayarlayabilirsiniz:
»» ACCURACY_BEST (en yüksek dogruluk ve güç tüketimi)
»» ACCURACY_NEAREST_TEN_METERS
»» ACCURACY_HUNDRED_METERS
»» ACCURACY_KILOMETER
»» ACCURACY_THREE_KILOMETERS (en düşük doğruluk ve güç tüketimi)
Seçtiğiniz doğruluk ayarına göre, kullanıcı hareket halinde değilken lokasyon
güncellemesi yapmaması için Ti.Geolocation.distanceFilter özelliğini
kullanarak güç tüketimini azaltabilirsiniz.
»» distanceFilter: Konumda bir değişiklik olduğunda tetiklenir. Değeri metre cinsindendir varsayılan olarak 0 ayarlanmıştır (devamlı güncelleme yapması için).
»» headingFilter: Yönde bir değişiklik olduğunda tetiklenir. Değeri derece
cinisindendir. Varsayılan olarak 0 ayarlanmıştır.
»» preferredProvider: Lokasyon verisinin alınması için tercih edilecek yöntemi
belirlemenizi sağlar.
»» PROVIDER_NETWORK: Ağ tabanlı lokasyon sağlayıcıyı tercih eder.
»» PROVIDER_GPS: GPS lokasyon sağlayıcı tercih eder.
Aşağıdaki örneği değiştirerek yukardaki özellikleri kullanabilirsiniz.
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if (Ti.Geolocation.locationServicesEnabled) {
Ti.Geolocation.purpose = ‘Get Current Location’;
Ti.Geolocation.accuracy = Ti.Geolocation.ACCURACY_BEST;
Ti.Geolocation.distanceFilter = 10;
Ti.Geolocation.preferredProvider = Ti.Geolocation.PROVIDER_GPS;
Ti.Geolocation.addEventListener(‘location’, function(e) {
if (e.error) {
alert(‘Error: ‘ + e.error);
} else {
Ti.API.info(e.coords);
}
});
} else {
alert(‘Please enable location services’);

}
Android Geo Ayarları
Titanium 2.0 öncesine kadar, Android için iOS ile aynı modeli uygulamaya çalıştı
ama bu model yerel özellikleri sağlamak için yeterli olmadı. Android için yeni
bir model belirleyen Titanium, bu modelle Android’in sunduğu çoklu konum
sağlayıcıları, güncelleme aralığını, mesefa filtrelerini daha iyi sunmaktadır.
Titanium 2.0’dan sonra üç farklı servis modu vardır. Legacy, Manuel, Simple.
// Manuel Mod’un gösterimi
var providerGps = Ti.Geolocation.Android.createLocationProvider({
name: Ti.Geolocation.PROVIDER_GPS,
minUpdateDistance: 0.0,
minUpdateTime: 0
});
Ti.Geolocation.Android.addLocationProvider(providerGps);
Ti.Geolocation.Android.manualMode = true;
var locationCallback = function(e) {
if (!e.success || e.error) {
Ti.API.info(‘error:’ + JSON.stringify(e.error));
} else {
Ti.API.info(‘coords: ‘ + JSON.stringify(e.coords));
}
};
Titanium.Geolocation.addEventListener(‘location’, locationCallback);

Lokasyon Servislerini Uygulama İçinde Kullanma
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Anlık GPS Konumunun Alınması
Platformlara özel kodlarımızı yazdıktan sonra konum verileri ile çalışmak için
artık hazırız. Birçok uygulamada çok az sıklıkla lokasyon servisini kulanma
ihtiyaçı duyacaksınızdır. Bazen ilk kurulduğunda bazen bir buton ile güncelleme
bazen arka plandaki bir zamanlayıcı ile kullanıcının konumu almanız gerecektir.
Şimdi ise oldukça kolay bir örneğe bakalım. Konum servisini aktif ettikten
sonra Ti.Geolocation.getCurrentPosition() fonksiyonu ile konum bilgisini
sorgulayabilirsiniz. Bu fonksiyon tek bir parametre alır ve geri koordinatları
döndürür. Bu fonksiyon asenkron çalıştığı için özellikle uygulamanız ilk defa
çalıştığında konumunuzu alabilirsiniz.
if (Ti.Geolocation.locationServicesEnabled) {
Titanium.Geolocation.purpose = ‘Get Current Location’;
Titanium.Geolocation.getCurrentPosition(function(e) {
if (e.error) {
Ti.API.error(‘Error: ‘ + e.error);
} else {
Ti.API.info(e.coords);
}
});
} else {
alert(‘Please enable location services’);
}

Eğer uygulamanız başarılı bir şekilde çalışırsa fonksiyonun döndürdüğü değer
buna benzeyecektir.
{
“accuracy”: 100,
“altitude”: 0,
“altitudeAccuracy”: null,
“heading”: 0,
“latitude”: 40.493781233333333,
“longitude”: -80.056671
“speed”: 0,
“timestamp”: 1318426498331
}
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Sürekli Olarak GPS Konumunun İzlenmesi
Eğer bir navigasyon uygulaması gibi birşey geliştiriyorsanız uygulamanızın
devamlı olarak GPS konumunu izlemesi gerekebilir. Bunun için ise
Ti.Geolocation modülüne location olay dinleyicini çağırmanız gerekmektedir.
if (Ti.Geolocation.locationServicesEnabled) {
Titanium.Geolocation.purpose = ‘Get Current Location’;
Titanium.Geolocation.addEventListener(‘location’, function(e) {
if (e.error) {
alert(‘Error: ‘ + e.error);
} else {
Ti.API.info(e.coords);
}
});
} else {
alert(‘Please enable location services’);
}

Bu örnekte ise cihazınız yeni bir konum algıladığında bir önceki örnekteki gibi
değer döndürecektir. Yani dönen değerin formatı aynı olacaktır.

DİKKAT

Sürekli olarak konum verisinin alınmasını cihazınızın pilini oldukça kötü
olarak etkileyecektir. Bu da sizin uygulamanızın kullanıcıdan kötü not
almasını sağlayacaktır. Bunu engellemek için ise GPS servisini kullanmadığınız
zamanlarda Ti.Geolocation.removeEventListener() fonksiyonu ile location
olay dinleyicisini kaldırın.
Android Uygulamalarında Yaşam Döngüsü Olayları
Daha önceden de uyardığım gibi Android uygulamaları arkaplanda bile konum
servislerini açık tutacaktır. Bu da pil ömrünü oldukça azaltacaktır. Bu özellik
bazen istenen birşey olsa da uygulamaların bir çoğunda sadece aktif iken
istenmektedir. Titanium’da Android’i yönetmek için üç tane olay dinleyicisi
vardır.

»» destroy: Bu olay uygulama activity yok olduğunda tetiklenir. Burada lokasyon
servisinin kaldırılması gerekir.
»» pause: Bu olay uygulama arkaplanda çalışırken tetiklenir. Eğer arkaplanda ihtiyacınız yok ise lokasyon servisini kaldırmanız gerekmektedir.

Lokasyon Servislerini Uygulama İçinde Kullanma
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»» resume: Bu olay ise uygulama arkaplandan açıldığında yani artık uygulama aktif
ise tetiklenir. Burda ise eğer daha önceden kaldırdıysanız tekrardan eklemeniz
gerekmektedir.
Aşağıdaki örnek yukardaki bahsettiğim olayların nasıl kullanılacağını
göstermektedir. Burada unutulmaması gereken ise Android Activity nesnesi yani
Titanium içerisinde bulunan Ti.Android.currentActivity ile ulaşılabilir özellikte
olmasıdır.
var locationAdded = false;
var handleLocation = function(e) {
if (!e.error) {
Ti.API.info(e.coords);
}
};
var addHandler = function() {
if (!locationAdded) {
Ti.Geolocation.addEventListener(‘location’, handleLocation);
locationAdded = true;
}
};
var removeHandler = function() {
if (locationAdded) {
Ti.Geolocation.removeEventListener(‘location’, handleLocation);
locationAdded = false;
}
};
Ti.Geolocation.accuracy = Ti.Geolocation.ACCURACY_BEST;
Ti.Geolocation.preferredProvider = Ti.Geolocation.PROVIDER_GPS;
if (Ti.Geolocation.locationServicesEnabled) {
addHandler();
var activity = Ti.Android.currentActivity;
activity.addEventListener(‘destroy’, removeHandler);
activity.addEventListener(‘pause’, removeHandler);
activity.addEventListener(‘resume’, addHandler);
} else {
alert(‘Please enable location services’);

}
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Cihazın Pusulasını Kullanma
Mobil cihazlarda bulunan pusula sayesinde yönümüzü bulabilir, konum tabanlı
uygulamamıza yön ekleyebilir, bu özellik sayesinde daha düzgün navigasyon
sağlayabilir ve arttırılmış gerçeklik ekleyebilirsiniz.
Örneğimizde oldukça basitçe gösterilmiştir. Nasıl yön bilgisinin alınacağı aşağıdaki kod ile sağlaya bilirsiniz:
if (Ti.Geolocation.locationServicesEnabled) {
Ti.Geolocation.purpose = ‘Get Current Heading’;
// Bir sefere mahsus yön verisinin istenmesi
Ti.Geolocation.getCurrentHeading(function(e) {
Ti.API.info(e.heading);
});
//

‘heading’ olayı ile devamlı olarak yön verisinin istenmesi

Ti.Geolocation.addEventListener(‘heading’, function(e) {
if (e.error) {
alert(‘Error: ‘ + e.error);
} else {
Ti.API.info(e.heading);
}
});
} else {
alert(‘Please enable location services’);
}

Eğer uygulamanız başarılı bir şekilde çalışırsa heading olay dinleyicisi ile devamlı
olarak şöyle bir veri döndürecektir:
{
“accuracy”: 3,
“magneticHeading”: 34.421875,

// degrees east of magnetic north

“timestamp”: 1318447443692,
“trueHeading”: 43.595027923583984, // degrees east of true north
“type”: “heading”,
“x”: 34.421875,
“y”: -69.296875,
“z”: -1.140625
}

iOS Harita Kit’i
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iOS Harita Kit’i
Titanium 3.2.0 sürümünden itibaren iOS harita framework’ünü kullanarak ti.map
modülü eklenmiştir. Bu modülün yerine daha önceden Titanium.Map.Module olarak kullanılan modül ise bu sürümden itibaren desteklenmemektedir.

iOS Harita Kit’i Kullanımı
ti.map modülü Titanium 3.2.0 sürümüyle birlikte Titanium SDK’nin bir parçası
olarak bulunmaktadır. Daha önceden Modül kullanımı bölümünde anlattığım
gibi projenize ti.map modülünü tiapp.xml’e eklemeniz gerekmekte. Arayüzü
kullanarak ya da manuel olarak modülü ekleyiniz.

Manuel olarak eklemek için;
...
<modules>
<!-- Add this line to your modules section -->
<module platform=”iphone”>ti.map</module>
</modules>
...

Uygulamanız JavaScript dosyaları içerisinde, require() methodu ile ti.map
modülünü çağırın.
var MapModule = require(‘ti.map’);

Hemen arkasında, MapModule nesnesini kullanarak bir sonraki API çağrılarını yapabilirsiniz.
Örnek
var mapview = MapModule.createView({mapType:MapModule.NORMAL_TYPE});

Views
Views sınıfı ti.map modülünün temel kullanıcı arayüzü bileşenidir. Bu bileşen ile
harita üzerinde işaretleri ve coğrafik verileri eklemek için kullanılır. Bu bileşende
de yerel arayüz bileşenleri gibi kaydırma ve multi touch zoom gibi özellikleri
kullanabilirsiniz.
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View’in en temel haliyle harita üzerinde enlemi ve boylamı yani coğrafi konumu
verilen herhangi bir yeri görüntüleyebilirsiniz.
Örnek:
// Modülü ekleyin.
var MapModule = require(‘ti.map’);
var win = Ti.UI.createWindow({backgroundColor: ‘white’});
var third = Titanium.Platform.displayCaps.platformHeight / 3;
var map1 = MapModule.createView({
userLocation: true,
mapType: MapModule.NORMAL_TYPE,
animate: true,
region: {latitude: -33.87365, longitude: 151.20689, latitudeDelta: 0.1, longitudeDelta: 0.1 },

height: ‘33%’,
top: 0,
width: Ti.UI.FILL
});
var map2 = MapModule.createView({
userLocation: true,
mapType: MapModule.HYBRID_TYPE,
animate: true,
region: {latitude: -33.87365, longitude: 151.20689, latitudeDelta: 0.1, longitudeDelta: 0.1 },

height: ‘33%’,
top: third,
width: Ti.UI.FILL
});
var map3 = MapModule.createView({
userLocation: true,
mapType: MapModule.SATELLITE_TYPE,
animate: true,
region: {latitude: -33.87365, longitude: 151.20689, latitudeDelta: 0.1, longitudeDelta: 0.1 },

height: ‘33%’,
top: 2 * third,
width: Ti.UI.FILL
});
win.add(map1);
win.add(map2);
win.add(map3);
win.open();
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Önceki örnekte aynı pencerede üç farklı harita tipini gördük. Yukarıdan aşağı
olarak NORMAL_TYPE, HYBRID_TYPE ve SATELLITE_TYPE şeklindedir.
Aşağıdaki özellikleri
kavuşturabilirsiniz.

kullanarak

Map

View

istediğiniz

özelliklere

»» mapType: Haritanın tipini belirlemek için;
<MapObject>.STANDARD_TYPE | Temel Harita yer isimleri için,
<MapObject>.SATELLITE_TYPE | Uydu görüntüsü yer isimleri için,
<MapObject>.HYBRID_TYPE - SATELLITE_TYPE tipinde yer isimleri için,
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»» region: Bu View’in görünür alanını tanımlayan özelliklerini içeren üç adet özelliği
olan bir nesnedir:
º latitude: Haritanın enlemini belirtir.
º longitude: Haritanın boylamını belirtir.
º latitudeDelta, longitudeDelta: Delta değerini ne kadar düşük tutarsanız
haritaya o kadar zoom yapmış olursunuz.
»» animate: Bu özellik ise boolean değeri alır. Haritada animasyon olup olmadığını
belirtmek için kullanılır.
»» userLocation: Bu özellikte boolean değeri alır. Kullanıcının konumunu harita
üzerinde gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.
»» camera: 3D perspektif, kamera nesnesini belirtmek için kullanılır. Kamera bölümünde daha detaylı anlatılacaktır. (iOS 7 ve sonrası için geçerlidir)
»» rotatesEnabled: Haritanın kullanıcı tarafından döndürülebilir olduğunu göstermek için kullanılır. Boolean değeri alır.
İşaretler (Annotations)
İşaretler, createAnnotation metodu ile oluşturulan belirli bir bölgede önemli
bir şeye işaret etmek için kullanılır. Resim ve metin olarak eklenebilir. ti.map
modülü ile View oluşturulduktan sonra annotations özelliği sayesinde dizi olarak eklenebilir veya addAnnotation fonksiyonu ile istediğiniz zaman eklenebilir.
Örnek:
var MapModule = require(‘ti.map’);
var win = Ti.UI.createWindow({backgroundColor: ‘white’});
var opera = MapModule.createAnnotation({
latitude: -33.8569,
longitude: 151.2153,
centerOffset: {x: 80, y: 25},
image: ‘SydneyOperaHouse.jpg’,
title: ‘Sydney Opera House’,
subtitle: ‘Sydney, New South Wales, Australia’,
// For eventing, use the Map View’s click event
// and monitor the clicksource property for ‘rightButton’.
rightButton: Ti.UI.iPhone.SystemButton.CONTACT_ADD
});
var bridge = MapModule.createAnnotation({
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latitude: -33.852222,
longitude: 151.210556,
pincolor: MapModule.ANNOTATION_PURPLE,
title: ‘Sydney Harbour Bridge’,
subtitle: ‘Port Jackson’,
// For eventing, use the Map View’s click event
// and monitor the clicksource property for ‘leftButton’.
leftButton: Ti.UI.iPhone.SystemButton.INFO_DARK
});
var mapview = MapModule.createView({
mapType: MapModule.NORMAL_TYPE,

region: {latitude: -33.87365, longitude: 151.20689, latitudeDelta: 0.1,
longitudeDelta: 0.1 },
annotations: [bridge,opera]
});
win.add(mapview);
win.open();
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Rotalar (Routes)
Rotalar, createRoute metodu ile iki konum arasında bir yol çizilmesine izin verir.
Bu yol sürüş yolu bisiklet yolu yada herhangi iki nokta arasındaki rota olabilir.
Örnek
var MapModule = require(‘ti.map’);
var win = Ti.UI.createWindow({backgroundColor: ‘white’});
var appc = MapModule.createAnnotation({
latitude: 37.389569,
longitude: -122.050212,
title: ‘Appcelerator HQ’,
subtitle: ‘Mountain View, CA’,
pincolor: MapModule.ANNOTATION_GREEN
});
var apple = MapModule.createAnnotation({
latitude: 37.331689,
longitude: -122.030731,
title: ‘Apple HQ’,
subtitle: ‘Cupertino, CA’,
pincolor: MapModule.ANNOTATION_RED
});
var google = MapModule.createAnnotation({
latitude: 37.422502,
longitude: -122.0855498,
title: ‘Google HQ’,
subtitle: ‘Mountain View, CA’,
pincolor: MapModule.ANNOTATION_RED
});
var route = MapModule.createRoute({
width: 4,
color: ‘#f00’,
points: [
{latitude:google.latitude, longitude:google.longitude},
{latitude:appc.latitude, longitude:appc.longitude},
{latitude:apple.latitude, longitude:apple.longitude}
]
});
var mapview = MapModule.createView({
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mapType: MapModule.NORMAL_TYPE,
region: {latitude: 37.389569, longitude: -122.050212, latitudeDelta: 0.2,
longitudeDelta: 0.2},
annotations: [google,appc,apple]
});
mapview.addRoute(route);
win.add(mapview);
win.open();

Kamera
iOS 7’de, Kamera nesnesini kullanarak bakmak istediğiniz yerin koordinatini
belirleyin. Bu özellikle yerin yüksekliğini, sizin oraya göre yönünüzü 3D
perspektif olarak görünmesini sağlar.
Aşağıdaki örnekte Eyfel kulesinden Seine Nehrine doğru bakan yönünü gösteren kodumuz mevcuttur.
Örnek:
var MapModule = require(‘ti.map’);
var win = Ti.UI.createWindow();
// Camera view centered on the Eiffel Tower
var pariscam = MapModule.createCamera({
altitude: 300,
centerCoordinate: {
longitude: 2.2945,
latitude: 48.8582
},
heading: -45,
pitch: 60
});
// Map centered on the Eiffel Tower
var mapview = MapModule.createView({
mapType: MapModule.NORMAL_TYPE,
animate: true,
region: {latitude: 48.8582, longitude: 2.2945, latitudeDelta: 0.02, longitudeDelta: 0.02 }
});
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// Change the view perspective after the map view appears on the display
function animateCamera() {
// Remove the event listener or else you cannot pan the view
mapview.removeEventListener(‘complete’, animateCamera);
// Does not animate the camera change
//mapview.camera = pariscam;
// Animates the camera change
mapview.animateCamera({
camera: pariscam,
curve: Ti.UI.ANIMATION_CURVE_EASE_IN,
duration: 500
});
};
mapview.addEventListener(‘complete’, animateCamera);
win.add(mapview);
win.open();
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Olaylar
Harita modülünde daha kullanışlı olması için ekstra denetim sağlayan olaylar
vardır. Bunları bir örnekle gösterelim.
Örnek
var MapModule = require(‘ti.map’);
var win = Ti.UI.createWindow({backgroundColor: ‘white’});
var appc = MapModule.createAnnotation({
latitude: 37.389569,
longitude: -122.050212,
title: ‘Appcelerator HQ’,
subtitle: ‘Mountain View, CA’,
pincolor: MapModule.ANNOTATION_GREEN,
draggable: true
});
var mapview = MapModule.createView({
mapType: MapModule.HYBRID_TYPE,
region: {latitude: 37.389569, longitude: -122.050212, latitudeDelta: 0.2,
longitudeDelta: 0.2},
annotations: [appc]
});
mapview.addEventListener(‘pinchangedragstate’, function(e){
Ti.API.info(e.type);
Ti.API.info(JSON.stringify(e.newState));
});
mapview.addEventListener(‘click’, function(e){
Ti.API.info(e.type);
Ti.API.info(JSON.stringify(e.clicksource));
});
mapview.addEventListener(‘regionchanged’, function(e){
Ti.API.info(e.type);
Ti.API.info(e.latitude + “,” + e.longitude);
});
mapview.addEventListener(‘complete’, function(e){
Ti.API.info(e.type);
});
win.add(mapview);
win.open();
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Androıd için Google Haritaları
Google Maps v1 3 Mart 2013 itibaren yerini v2’e bırakmış olup, Titanium’da
daha önceden bulunan Ti.Map modülü yerini ti.map modülüne bırakmıştır.
ti.map modülünde ise Google Maps v2 kullanılmıştır. Google Maps Titanium
3.1.0 sonrası için geçerlidir ve emülatörde kullanılmamaktadır. Ayrıca cihazınıza
Google Play Service SDK’sını yüklemeniz gerekecektir.

Google Play Servıce SDK’nin yüklenmesi
Android SDK manager’i açmak için Terminalde;
1. #Eğer Android SDK tools dosyası PATH ekli ise;
android
#Değilse
<path_to_android_sdk>/tools/android

2. Android SDK manager’i açtıktan sonra, Extras klasörü içerisinde Google Play
Services seçin daha sonra Install X Packages tıklayın.
3. Daha sonra açılan pencereden lisansı kabul edin Install diyerek devam ediniz.
Google Haritayı kullanamak için Google’dan API anahtarı (key) almanız
gerekmektedir. Bunun için ise Google API Key projesi oluşturup Google Maps’i
aktif etmeniz gerekmekte. Daha sonra ise Google Map API anatharı almanız
gerekmekte. Bunları Google dökümanlarında bulabilirsiniz.
tiapp.xml Dosyasına Google API Anatharını ve İzinleri Ekleme

Google API anatharını aldıktan sonra tiapp.xml dosyasına eklemeniz
gerekmektedir.
Aşağıdaki xml kodundaki <com.domain.appid> bölümüne kendi uygulamanızın
ID’sini girmeniz gerekmekte. Ayrıca PASTE YOUR GOOGLE MAPS API KEY HERE
kısmına ise Google’dan aldığınız API anatharını eklemeniz gerekmektedir.
..
<android xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”>
<manifest>
<!-- Allows the API to download data from Google Map servers -->
<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET”/>
<!-- Allows the API to cache data -->
<uses-permission android:name=”android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE”/>
<!-- Use GPS for device location -->
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<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION”/>
<!-- Use Wi-Fi or mobile connection for device location -->
<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION”/>
<!-- Allows the API to access Google web-based services -->
<uses-permission android:name=”com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES”/>
<!-- Specify OpenGL ES 2.0 as a requirement -->
<uses-feature android:glEsVersion=”0x00020000” android:required=”true”/>
<!-- Replace <com.domain.appid> with your application ID -->
<uses-permission android:name=”<com.domain.appid>.permission.MAPS_RECEIVE”/>
<permission android:name=”<com.domain.appid>.permission.MAPS_RECEIVE”
android:protectionLevel=”signature”/>
<application>

<!-- Replace “PASTE YOUR GOOGLE MAPS API KEY HERE” with the Google API key you obtained -->
<meta-data android:name=”com.google.android.maps.v2.API_KEY”
android:value=”PASTE YOUR GOOGLE MAPS API KEY HERE”/>
</application>
</manifest>
</android>

Yukarıdakileri yaptıktan sonra modülü eklemeniz gerekmekte. (iOS ile aynı
şekilde)
Modülü eklemek için:
..
<modules>
<!-- Add this line to your modules section -->
<module platform=”android”>ti.map</module>
</modules>
...

JavaScript kodunuz içerisine ise require() metodu ile çağırmanız gerekmekte.
var MapModule = require(‘ti.map’);
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Daha sonra ise birçok şey iOS ile aynıdır.
Örnek
var mapview = MapModule.createView({mapType:MapModule.NORMAL_TYPE});

Google Play Servıce’ini kontrol etme
Google Maps’i kullanmak Google Play Service’in yüklü olması gerekmekte.
Bunu isGooglePlayServicesAvailable() fonksiyonu ile kontrol edebiliriz.
Örnek
var MapModule = require(‘ti.map’);
var rc = MapModule.isGooglePlayServicesAvailable()
switch (rc) {
case MapModule.SUCCESS:
Ti.API.info(‘Google Play services is installed.’);
break;
case MapModule.SERVICE_MISSING:
alert(‘Google Play services is missing. Please install Google Play
services from the Google Play store.’);
break;
case MapModule.SERVICE_VERSION_UPDATE_REQUIRED:
alert(‘Google Play services is out of date. Please update Google Play services.’);
break;
case MapModule.SERVICE_DISABLED:
alert(‘Google Play services is disabled. Please enable Google Play services.’);
break;
case MapModule.SERVICE_INVALID:
alert(‘Google Play services cannot be authenticated. Reinstall Google
Play services.’);
break;
default:
alert(‘Unknown error.’);
break;
}

Eğer Google Play Service yüklü değilse uygulama ekranı siyah olacak ya da
uygulama çökecektir.
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iOS Map Kit’teki birçok özellik ile Google Maps’teki birçok özellik aynı olduğu
için tekrar etmemize gerek yok diye düşünüyorum. Sadece birer örnekle
geçeceğim.
Views
// Add in the module
var MapModule = require(‘ti.map’);
var win = Ti.UI.createWindow({backgroundColor: ‘white’});
var map1 = MapModule.createView({
userLocation: true,
mapType: MapModule.NORMAL_TYPE,
animate: true,
region: {latitude: -33.87365, longitude: 151.20689, latitudeDelta: 0.1,
longitudeDelta: 0.1 },
height: ‘50%’,
top: 0,
left: 0,
width: ‘50%’
});
var map2 = MapModule.createView({
userLocation: true,
mapType: MapModule.TERRAIN_TYPE,
animate: true,
region: {latitude: -33.87365, longitude: 151.20689, latitudeDelta: 0.1,
longitudeDelta: 0.1 },
height: ‘50%’,
top: 0,
right: 0,
width: ‘50%’
});
var map3 = MapModule.createView({
userLocation: true,
mapType: MapModule.SATELLITE_TYPE,
animate: true,
region: {latitude: -33.87365, longitude: 151.20689, latitudeDelta: 0.1,
longitudeDelta: 0.1 },
height: ‘50%’,
bottom: 0,
left: 0,
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width: ‘50%’
});
var map4 = MapModule.createView({
userLocation: true,
mapType: MapModule.HYBRID_TYPE,
animate: true,
region: {latitude: -33.87365, longitude: 151.20689, latitudeDelta: 0.1,
longitudeDelta: 0.1 },
height: ‘50%’,
bottom: 0,
right: 0,
width: ‘50%’,
traffic: true
});
win.add(map1);
win.add(map2);
win.add(map3);
win.add(map4);
win.open();
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İşaretler
var MapModule = require(‘ti.map’);
var win = Ti.UI.createWindow({backgroundColor: ‘white’});
var opera = MapModule.createAnnotation({
latitude: -33.8569,
longitude: 151.2153,
image: ‘SydneyOperaHouse.jpg’,
title: ‘Sydney Opera House’,
subtitle: ‘Sydney, New South Wales, Australia’
});
var bridge = MapModule.createAnnotation({
latitude: -33.852222,
longitude: 151.210556,
pincolor: MapModule.ANNOTATION_AZURE,
// Even though we are creating a button, it does not respond to Button
events or animates.
// Use the Map View’s click event and monitor the clicksource property for ‘leftPane’.
leftView: Ti.UI.createButton({title: ‘Detail’}),
// For eventing, use the Map View’s click event
// and monitor the clicksource property for ‘rightPane’.
rightButton: ‘SydneyHarbourBridge.jpg’,
title: ‘Sydney Harbour Bridge’,
subtitle: ‘Port Jackson’
});
var random = MapModule.createAnnotation({
latitude: -33.87365,
longitude: 151.20689,
pincolor: MapModule.ANNOTATION_VIOLET,
// Even though we are creating a label, it does not respond to Label events.
// Use the Map View’s events instead.
customView: Ti.UI.createLabel({
text: ‘MOVE ME!’,
opacity: ‘80%’,
color: ‘red’,
backgroundColor: ‘gray’,
font: {
fontSize: ‘16dp’,
fontWeight: ‘bold’
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}
}),
draggable: true
});
var mapview = MapModule.createView({
mapType: MapModule.NORMAL_TYPE,
region: {latitude: -33.87365, longitude: 151.20689, latitudeDelta: 0.1,
longitudeDelta: 0.1 },
annotations: [bridge,opera] //< add these annotations upon creation
});
// Add this annotation after creation
mapview.addAnnotation(random);
win.add(mapview);
win.open();

Bu bölümde iOS ve Android Cihazlar için Ti.Geolocation API’sini kullanarak GPS
verisinin nasıl alınabileceğini ve ti.map modülünü kullanarak nasıl harita eklenebileceğini ve harita üzerinde neler yapabileceğimizi gördük.
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Bu bölümde
Push bildiriminin nasıl gönderileceğini Android ve
iOS için ayrı ayrı ele alacağız.
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Push bildirimleri göndermek için Appcelerator Cloud Services’i Android
uygulamaları için Google Cloud Messaging (GCM) servisini, iOS uygulamaları
için ise Apple Push Notification (APN) servisine dayanır. Uygulamamızda
bu servisleri kullanmak için GCM ve APN’i etkinleştirip yapılandırmamız
gerekmektedir.

iOS için Push Servisini Yapılandırma
Apple Push Bildirim servisini etkinleştirmek için, bir Apple Push Notification
sertifika oluşturmak ve ACS sunucusuna sertifika yüklemek gerekir. iOS
simülatörlerine Apple push bildirimleri gönderilemez.

Push Bildirim Sertifikası Oluşturma ve Yükleme
Apple Push Notification sertifikası oluşturmak için, öncelikle bir uygulama
kimliğini oluşturmak gerekir. Sertifikayı oluşturduktan sonra PKCS #12
formatında dışarıya aktarın ve Appcelerator Cloud Service‘e yükleyin. Bu
sertifika APN ile ACS sunucusu iletişim kurmasını sağlayacaktır.
App ID Kaydetme
Öncelikle uygulama için bir App ID’sini kayıt etmeniz gerekmektedir.
»» Apple Developer Center’a girin ve giriş yapın,
»» Certificates, Identifiers & Profiles’i tıklayın,
»» Identifiers’a tıklayın ve ardından (+) butonuna tıklayın
»» App ID bölümüne bir değer girin.
Bu projenin tiapp.xml dosyasında <id> öğesinin değeridir.
»» App Services altında, Push Notification onay kutusunu işaretleyin,
»» Daha sonra Continue, Submit ve Done butonuna tıklayın.
Bir sonraki adım, Apple Push Notifiacation servisi için bir sertifika oluşturmak.
Push Sertifikası Oluşturma
»» Apple Developer Center’a giriş yapın,
»» Certificates, Identifiers & Profiles’i tıklayın,
»» Identifiers’a tıklayın ve ardından + butonuna tıklayın,
»» Geliştirmek için Apple Push Notification service SSL (Sandbox) seçin, Üretim
için ise Apple Push Notification service SSL’i (Production) seçin ve Continue
butonuna tıklayın,
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»» Açılan listeden daha önce oluşturdugunuz App ID’yi seçin ve Continue butonuna tıklayın,
»» Certificate Signing Request (CSR)’i oluşturmak için yönergeleri izleyin ve CSR
oluşturduktan sonra Continue butonuna tıklayın,
»» Oluşturduğunuz CSR‘i bulun ve Generate butonuna tıklayın. Biraz bekledikten
sonra sayfayı yenileyin.
»» Oluşturduğunuz .cer uzantılı sertifika dosyasını bilgisayarınıza indirin,
»» İndirdiğiniz sertifikayı KeyChain’e yüklemek için çift tıklatın,
Şu anda bir Push Notification Sertifikası oluşturduk ve bunu ACS’ye
yüklememiz gerekmekte.
Sertifikayı Dışa Aktarma
»» KeyChain Access’i açın. (Applications>Utilities>Keychain Access)
»» Sol taraftaki Categories bölümünden My Certificates’e tıklayın,
»» Önceden yüklenmiş sertifikayı seçin ve File> Export Items seçin,
»» File Format menüsünden Personal Information Exchange (.p12) seçip Save
butonuna tıklayın,
»» Sertifika için bir şifre girin ve Save butonuna tıklayın.
Keychain Apple Push Notification servisini ve Appcelerator Cloud Servisini
etkin hale getirecek .p12 dosyasını dışarı aktaracaktır.
Sertifikayı yüklemek
»» Appcelerator Developer sitesine giriş yapın ve My Apps‘i açın,
»» Uygulamalar listesinde uygulamayı bulun ve Manage ACS’i tıklayın,
»» Settings’e tıklayın,
»» Apple iOS Push Certificates bölümünde Choose File tıklayın ve .p12 dosyasını
yükleyin,
»» Parola alanına sertifika için oluşturulan şifreyi girin,
»» Save Changes’a tıklayın.
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Androıd için Push Servisini Yapılandırma
İlk olarak yapmamız gereken GCM servisini kullanmak için bir Google API Project
oluşturmak, Ayrıca GCM Sender ID’e ve Google API Server Key oluşturmanız
gerekecek.
»» Creating a Google API Project sayfasına giderek adımları takip edin. Oluşturulan
Project Number‘ı kayıt edin. Bu daha sonra sizin Sender ID’niz olacak.

»» Soldaki kenar çubuğunda, API&auth’u seçin,
»» API Listesinde, Google Cloud Messaging for Android seçenegini ON yapın.
»» Google API Server key oluşturmak için;
a. Sol kenar çubuğundan APIs & auth>Credentials’ı seçin,
b. Public API access altında Create New Key’e tıklayın,
c. Create a new key penceresinde Server Key’e tıklayın,
d. Açılan Pencerede Accept requests from these server IP addresses bö-

lümünü boş bırakın,
e. Create’e tıklayın,
f. Sayfayı yenileyin. API key’i kopyalayın.

Devıce Token Alınması
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GCM Servıce için ACS Uygulamasını Yapılandırma
GCM etkin olan bir Google API Projeyi oluşturduktan sonra, size oluşturulan
API anahtarı ve gönderen kimliği ile Dashboard uygulamanın ayarları sayfasına
(veya topluluk kullanıcıları için My Apps sayfa) güncellemeniz gerekir.
»» Appcelerator Developer sitesine giriş yapın ve My Apps‘i açın,
»» Uygulamalar listesinde uygulamayı bulun ve Manage ACS’i tıklayın,
»» Android Push Configuration bölümünde Google Cloud Messaging (GCM) API
Key kısmına Google API key’inizi girin. Google Cloud Messaging (GCM) Sender
ID kısmınıda GCM sender ID’inizi girin.

»» Save Android Push Configuration Changes butonuna tıklayın ve işleminiz
tamamlanmış olsun.

Push Notıficatıon’larına Abone Olma
Bir push notification’ın kullanıcıya ulaşması için, kullanıcının (aygıtın) bir veya
birden fazla bildirim kanalları üzerinde push notification almak için abone olmalıdır.

Devıce Token Alınması
Push notification’ları alabilmek için uygulamanızın bir device token’a ihtiyaçı vardır.
Device Token Almak için
»» Android için, Titanium.CloudPush modülün retrieveDeviceToken() methodunu
çağırın.
»» iOS için, Titanium.Network.registerForPushNotifications methodunu çagırın.
Uygulama device token’ı elde edildikten sonra, ileride kullanmak üzere kaydedebilirsiniz.
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Androıd için Devıce Token Alma
GCM’den bir device token almak için öncelikle projenize CloudPush modül
eklemek gerekir. Bu modül Titanium ile birlikte gelmektedir ama yeni bir proje
oluşturduğuzda varsayılan olarak gelmez.
CloudPush modülünü eklemek için;
»» Studio’da projenizin tiapp.xml’i açın,
»» Modules bölümünde, (+) butonuna tıklayın,
»» ti.cloudpush seçin ve OK’e tıklayın.
Uygulamanızın kodunda, retrieveDeviceToken() methodunu çağırın ve
device token’i bir yere not edin.
Device token’i almak için gereken kod:
// Require the module
var CloudPush = require(‘ti.cloudpush’);
var deviceToken = null;
// Initialize the module
CloudPush.retrieveDeviceToken({
success: deviceTokenSuccess,
error: deviceTokenError
});
// Enable push notifications for this device
// Save the device token for subsequent API calls
function deviceTokenSuccess(e) {
deviceToken = e.deviceToken;
}
function deviceTokenError(e) {
alert(‘Failed to register for push notifications! ‘ + e.error);
}
// Process incoming push notifications
CloudPush.addEventListener(‘callback’, function (evt) {
alert(“Notification received: “ + evt.payload);
});

Devıce Token Alınması
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iOS için Devıce Token Alma
iOS’ta Device Token almak için Titanium.Network.registerForPushNotifications()
metodunu çağırın.
var deviceToken = null;
Ti.Network.registerForPushNotifications({
// Specifies which notifications to receive
types: [
Ti.Network.NOTIFICATION_TYPE_BADGE,
Ti.Network.NOTIFICATION_TYPE_ALERT,
Ti.Network.NOTIFICATION_TYPE_SOUND
],
success: deviceTokenSuccess,
error: deviceTokenError,
callback: receivePush
});
// Process incoming push notifications
function receivePush(e) {
alert(‘Received push: ‘ + JSON.stringify(e));
}
// Save the device token for subsequent API calls
function deviceTokenSuccess(e) {
deviceToken = e.deviceToken;
}
function deviceTokenError(e) {
alert(‘Failed to register for push notifications! ‘ + e.error);
}

Tıtanıum PushNotıficatıons API’sini kullanma
Kullanıcı

bildirim aboneliklerini yönetmek için Titanium.Cloud.
PushNotifications API’sini kullanabilirsiniz. PushNotifications API’sini bir

bildirim kanalına abone olmak ya da abonelikten çıkmak için ACS server’in
diğer kullanıcılarına bildirim göndermek içinde kullanabilirsiniz.
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Session ve Token Tabanlı Abonelik
ACS kendi push notifiacation aboneliklerini yönetmek için iki yol sunar:
»» Session tabanlı abonelik, ACS’ye abone olması veya abonelikten çıkması için ya
da push notification alması için kullanıcının giriş yapmasını ister.
»» Token tabanlı abonelik ise uygulamanın device token’ını alması yeterlidir.
Cloud.PushNotifications API’sı bu iki yöntemde de benzer metodlar ile kulla-

nılmasını sağlar.
Örneğin subscribe() methodunu kullanıdığınızda sadece giriş yapmış
kullanıcının, subscribeToken() methodunu kullandığınızda sadece token’e
sahip kullanıcının ACS’ye abone olmasını sağlarsınıız. Benzer şekilde abonelikten
çıkmak için unsubscribe() ve unsubscribeToken() methodunu ve bildirim
göndermek için ise notify() ve notifyToken() methodlarını kullanabilirisiniz.

NOT

Uygulamalarınızda session tabanlı yada token tabanlı abonelik methodunu
kullanın ikisini birlikte kullanmak önerilen bir yol değildir.

Projeye Cloud Modülünü Ekleme
Cloud Modülü Titanium SDK ile birlikte gelmektedir. ama varsayılan olarak
projelere eklenmez.
Cloud modülünü projeye eklemek için;
»» Studio’da projenizin tiapp.xml’i açın,
»» Modules bölümünde, (+) butonuna tıklayın,
»» ti.cloud seçin ve OK’e tıklayın.
Device Token ile Push Notification’lara Abone Olma
Device Token ile bir push notification kanalına abone olmak için
subscribeToken() methodunu çağırın. Aynı şekilde kanal aboneliğinden
çıkmak için ise unsubscribeToken() methodunu çağırın. Aşağıdaki örnek
kodda bu işlemlerin nasıl yapıldığı gösterilmektedir.

Devıce Token Alınması
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// You first need to get a device token (see previous section):
var deviceToken;
// Require the Cloud module
var Cloud = require(“ti.cloud”);
function subscribeToChannel () {
// Subscribes the device to the ‘news_alerts’ channel
// Specify the push type as either ‘android’ for Android or ‘ios’ for iOS
Cloud.PushNotifications.subscribeToken({
device_token: deviceToken,
channel: ‘news_alerts’,
type: Ti.Platform.name == ‘android’ ? ‘android’ : ‘ios’
}, function (e) {
if (e.success) {
alert(‘Subscribed’);
} else {
alert(‘Error:\n’ + ((e.error && e.message) || JSON.stringify(e)));
}
});
}
function unsubscribeToChannel () {
// Unsubscribes the device from the ‘test’ channel
Cloud.PushNotifications.unsubscribeToken({
device_token: deviceToken,
channel: ‘news_alerts’,
}, function (e) {
if (e.success) {
alert(‘Unsubscribed’);
} else {
alert(‘Error:\n’ + ((e.error && e.message) || JSON.stringify(e)));
}
});
}
var win = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor: ‘white’,
layout:’vertical’,
exitOnClose: true
});
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var subscribe = Ti.UI.createButton({title:’Subscribe’});
subscribe.addEventListener(‘click’, subscribeToChannel);
win.add(subscribe);
var unsubscribe = Ti.UI.createButton({title:’Unsubscribe’});
unsubscribe.addEventListener(‘click’, unsubscribeToChannel);
win.add(unsubscribe);
win.open();

Kullanıcı Session’ları ile Push Notification’lara Abone Olma
Kullanıcıyı ACS’ye açtığı oturum ile push bildirimlerine abone yapabilirsiniz.
Aşağıdaki Örnekte bununla ilğili metodları görebilirsiniz. Ayrıca bu örnekte bir
önceki örnekte yaptığımız gibi cihaz token’ını almanız gerekmektedir.
// For this example to work, you need to get the device token. See the previous section.
// You also need an ACS user account.
// Require in the Cloud module
var Cloud = require(“ti.cloud”);
function loginUser(){
// Log in to ACS
Cloud.Users.login({
login: ‘waldo’,
password: ‘password’
}, function (e) {
if (e.success) {
alert(‘Login successful’);
} else {
alert(‘Error:\n’ +
((e.error && e.message) || JSON.stringify(e)));
}
});
}
function subscribeToChannel(){
// Subscribe the user and device to the ‘test’ channel
// Specify the push type as either ‘android’ for Android or ‘ios’ for iOS
// Check if logged in:
Cloud.PushNotifications.subscribe({
channel: ‘test’,

Devıce Token Alınması
device_token: deviceToken,
type: Ti.Platform.name == ‘android’ ? ‘android’ : ‘ios’
}, function (e) {
if (e.success) {
alert(‘Subscribed’);
} else {
alert(‘Error:\n’ +
((e.error && e.message) || JSON.stringify(e)));
}
});
}
function unsubscribeToChannel ()
// Unsubscribes the user and device from the ‘test’ channel
Cloud.PushNotifications.unsubscribe({
channel: ‘test’,
device_token: deviceToken
}, function (e) {
if (e.success) {
alert(‘Unsubscribed’);
} else {
alert(‘Error:\n’ +
((e.error && e.message) || JSON.stringify(e)));
}
});
}
var win = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor: ‘white’,
layout:’vertical’,
exitOnClose: true
});
var subscribe = Ti.UI.createButton({title:’Subscribe’});
subscribe.addEventListener(‘click’, subscribeToChannel);
win.add(subscribe);
var unsubscribe = Ti.UI.createButton({title:’Unsubscribe’});
unsubscribe.addEventListener(‘click’, unsubscribeToChannel);
win.add(unsubscribe);
win.open();
loginUser();
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Cihaz Konumu ile Abonelik Güncellemek
Appcelerator Platformunda belirli bir cografyadaki kullanıcılara bildirim
gönderebilirsiniz. Bir geo-tabanlı push notification ile amaçlanan alıcılara
ulaşmak için periyodik bir şekilde updateSubscription() metodunu çağırarak
ACS’deki yerini güncellemeniz gerekir. Cihazın o an ki konumunu elde etmek
için getCurrentPosition() metodu ile alabilirisiniz.
Örnek:
var Cloud = require(‘ti.cloud’);
var Geofence = require(‘ti.geofence’);
// Define a region to monitor:
var region1 = Geofence.createRegion({
center: {
latitude:37.389601,
longitude:-122.050169
},
radius:500,
identifier:’Appcelerator’
});
// Start monitoring for region entrances/exits:
Geofence.startMonitoringForRegions(region1);
// Event listener invoked when device enters a region being monitored:
Geofence.addEventListener(“enterregions”, function(e) {
// Get current location and update subscription with location:
Titanium.Geolocation.getCurrentPosition(function(e) {
if (e.error) {
Ti.API.error(‘Error: ‘ + e.error);
} else {
var latitude = e.coords.latitude;
var longitude = e.coords.longitude;
Cloud.PushNotifications.updateSubscription({
device_token : pushDeviceToken,
loc : [longitude, latitude]
}, function(e) {
if (e.success) {
alert(‘Subscription Updated.’);
} else {
alert(e);
}
});
}
});
});

Devıce Token Alınması
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Ti.Geofence sadece Appcelerator Platform’unu üye olan kullanıcılar içindir.

Gelen Bildirimleri Ayrıştırma
Orijinal JSON için;
{
“title”: “Example”,
“alert”: “Sample alert”,
“icon”: “little_star”,
“badge”: 3,
“sound”: “door_bell”,
“vibrate”: true,
“custom_field_1”: “Appcelerator Cloud Services Rocks!”,
“custom_field_2”: “Hi Push”
}

iOS için;
{
“aps”: {
“alert”: “Sample alert”,
“badge”: 3,
“sound”: “door_bell”,
},
“title”: “Example”,
“icon”: “little_star”,
“vibrate”: true,
“custom_field_1”: “Appcelerator Cloud Services Rocks!”,
“custom_field_2”: “Hi Push”
}
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Android için;
{
“android”: {
“title”: “Example”,
“alert”: “Sample alert”,
“icon”: “little_star”,
“badge”: 3,
“sound”: “door_bell”,
“vibrate”: true,
},
“custom_field_1”: “Appcelerator Cloud Services Rocks!”,
“custom_field_2”: “Hi Push”
}

Aşağıdaki örnekte receivePush fonksiyonu ile işlemeye alınan bildirim
JSON parse kullanılarak ayrıştırılıp alertString değişkenine atandığını
göstermektedir.
var ostype = Titanium.Platform.osname;
var alertString;
function receivePush(e) {
if(ostype === “android”){
alertString = JSON.parse(e.payload).android.alert;
}
if(ostype === “iphone” || ostype === “ipad”){
alertString = e.data.aps.alert;
}
}
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Bu bölümde
Titanium Mobile Framework’üne ekleyebileceğimiz
modülleri nereden bulabileceğimizi, projemize nasıl
dahil edeceğimizi öğreneceğiz. Ayrıca bu modülleri
nasıl kullanılacağımız üzerinde duracağız.
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Giriş
Modüller, Titanium çekirdek fonksiyonlarına yani var olan API’lere ek olarak
mobil uygulamanıza işlevsellik katmak için geliştirilmiş paketlerdir. Modüller
sayesinde cihaza özel donanım ve işletim sistemine özel desteği ekleyebilirsiniz.
Ayrıca modüller sayesinde yerel SDK’nin özelliklerini Titanium stili JavaScript
dili kodlayabilirsiniz. Modüller sadece yerel özellikleri destemekle kalmayıp
mobil uygulamarınızda kullanmak üzere kendi JavaScript modüllerinizide
oluşturabilmenize olanak sağlamaktadır. (JavaScript modül geliştirme üzerinde
daha sonra durulacaktır.)

Modülleri Bulma
Modülleri bulabileceğiniz en iyi kaynak Appcelerator Marketplace’dir. https://
marketplace.appcelerator.com adresinden ulaşabilirsiniz. Appcelerator
Marketini bir uygulama marketi gibi düşünebilirsiniz. MarketPlace’de modüller
aynı uygulamalar gibi ücretsiz olabildiği gibi bazıları aydan aya bazıları ise bir
seferlik ücret istemektedir.

Modülleri İndirme
»» marketplace.appcelerator.com adresinden kullanacağımız modülü seçiyoruz,
»» Purchased product sekmesine gidip satın aldığımız modülü burdan tıklayıp indiriyoruz. (Bu sekmede daha önceden aldığımız modülleride görebiliriz)
»» İndirdiğimiz .zip dosyasını diskimizde uygun bir yere taşıyoruz.

Modülleri Yükleme
Modülleri kullanmak için öncelikle yüklemeniz gerekmektedir. Modülleri
sadece tek bir projeye yükleyebileceğiniz gibi bütün projelerde de kullanmak
içinde yükleyebilirsiniz.
Modülü yüklemek için;
»» Titanium Studio’da üst menuden Help > Install Mobile Modul’e seçiyoruz.
»» Açılan pencereden modülü yüklemek için URL’ini ya da bilgisayarımızdaki .zip
dosyasını yüklemek için Browse’a tıklayıp modülümüzün yolunu veriyoruz.

Modülleri Kullanmak için Uygulamayı Yapılandırma
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»» Modülümüzün nereye yükleneceğini belirlemek için Output Location kısmına
bakıyoruz.
º Titanium SDK’yı seçerseniz modül genel olarak bütün projelerde kullanılabilir şekilde yüklenecektir. Her yeni proje için yeniden yüklemenize gerek kalmayacaktır.
º Mobile App Project’ i seçerseniz modül yandaki belirli olan bir proje için
yüklenecektir. Yandaki menüden hangi projeye yükleyeceğinizi seçebilirsiniz.
º Location, sizin istediğiniz bir klasöre yüklemek için burayı seçebilirsiniz.
»» Yukardaki adımları yaptıktan sonra sadece OK butonuna tıklamanız yeterli.
Yüklenen Modüllerin Konumları
İşletim Sistemi

Bilgisayardaki Konumu

OS X 10.6 (Snow Leopard) ve öncesi

/Library/Application Support/Titanium

OS X 10.7 (Lion) ve sonrası

~/Library/Application Support/Titanium

Windows 7

%ProgramData%\Titanium\mobilesdk\win32

Windows XP

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Titanium

Linux

~/.titanium/mobilesdk/

Modülleri Kullanmak için Uygulamayı Yapılandırma
Modülü yüklediğimize göre, kullanmak için yapılandırmamız gerekmekte. Bunun için sadece iki adımı izlememiz yeterli.
»» tiapp.xml dosyasına modülün bağımlılıklarını ekleme.
»» Modülün yüklenmesi için ise require() metodu ile uygulama içerisinde çağırma
tiapp.xml dosyasını güncelleme
tiapp.xml dosyasına çift tıkladığımızda varsayılan olarak Overview sekmesi ile açılır.
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Modules bölümüne gelinir. Yeşil Ekleme butonuna basılır.

Eklenecek modül seçildikten sonra OK butonuna basılır. Daha sonra ise tiapp.
xml dosyası kaydedilir. Manuel olarak (elle) eklemek istersek tiapp.xml açtıktan
sonra tiapp.xml sekmesine gelerek kodu açabiliriz.
Daha sonra ise tiapp.xml içerisinde <modules> tag’ini bularak o kısmı
modülümüze göre düzenlememiz gerekmekte.
Örnek
<modules>
<module version=”0.1”>org.appcelerator.calc</module>
</modules>

Özet
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Daha sonra ise tiapp.xml dosyası kaydedilir.

NOT

Modüllerin versiyon numaralarını modülün manifest dosyası içerisinde bulaNot:
bilirsiniz.

Modülün Uygulama İçersinde Kullanımı
Bütün uğraşlarımızın sonucu olarak modülümüzü artık uygulama içerisende
kullanabilir hale getirdik. Nasıl kullanacağız sorusu aklınızda olabilir, korkmayın
MarketPlace’den indirdiğiniz her modül bütün fonksiyonlarını içeren temel bir
örnek ile paketlenmektedir.

Örnek Modül Kullanımı
AdMob modülünü Appcelerator Github hesabından indirip yukardaki
anlattığım gibi yüklemisini yaptım. Şimdi ise uygulamanın koduna ekleyelim.
Modülümüzün adını require() fonksiyonu ile çağırdım.
var admob = require(‘ti.admob’);

Bunu yaptıktan sonra ise modülün methodlarını kullanabiliriz.
var adview = admob.createView({
top:0,
testing:true,
adBackgroundColor:’black’,
primaryTextColor:’blue’,
secondaryTextColor:’green’,
publisherId:’<< your ID>>’
});
win.add(adview);

Sorunlar ve Çözümler
Requested module not found böyle bir hata aldıysanız modülünüz adını ve
versiyonunu kontrol ediniz. Eğer hata halen devam ediyorsa version kısmını
çıkarabilirsiniz ve en son modülün, son sürümünü kullanabilirsiniz.

Özet
Bu bölümde modülün ne oldugunu nerden bulabileceğimizi ve nasıl yükleyip
kullanabileceğimizi gördük. Anlatması biraz uzun sürsede alıştıktan sonra bir
modülü projeye eklemeniz 1 dakikanın altında bir zaman alacaktır.
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Bu bölümde:
Titanium’da bellek yönetimi için kullanılan bir
standart olan CommonJS üzerinde duracağız. Bu
sayede daha güçlü ve ölçeklenebilir uygulamalar
yazmayı öğreneceğiz.
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CommonJS Nedir ?
CommonJS, JavaScript ile modül yazmanızı sağlayan global scope’u
kirletmeden daha verimli uygulama yazmanızı sağlayan bir standarttır. Titanium
1.8.0‘dan itibaren Titanium Mobile ile standart hale gelmiştir. Eğer ufak çapta
mobil uygulama yazıyorsanız CommonJS’e pek ihtiyacınız olmayabilir. Ancak
uygulamanız büyükse CommonJS tam da aradığınız şey diyebilirim. Projenizde
bellek yönetimini oldukça kolaylaştıracak ve platformlar arasında geliştirme
yaparken yeniden kullanılabilir kodlarınız olacaktır.

Basit Kullanım
Daha önceden yerel modüllerde de olduğu gibi require() fonksiyonu ile kullanabilirsiniz.
var myModule = require(‘MyModule’);

CommonJs modülleri yerel modüllerin aksine Resources dizini altında olmalıdır.

JavaScrıpt Modül Yolu
Bildiğimiz gibi JavaScript dosyaları .js uzantısına sahiptir. JavaScript modüllerini
require() fonksiyonu ile kullanırken .js uzantısını eklemeden kullanmalıyız ve
Resources altındaki yolunu vermeliyiz.
Örnek
Resources/app/lib/myModule.js

altında bir Javascript dosyamız var ise

var myModule = require(‘app/lib/myModule’);

gibi kullanılmalıdır.

CommonJS Modül Yazımı
CommonJS modül tanımlamasında olduğu gibi özel bir değişken olan exports
ortak bir arabirim elde etmek için eklenir.
Örnek
exports.sayHello = function(name) {
Ti.API.info(‘Hello ‘+name+’!’);
};
exports.version = 1.4;
exports.author = ‘Don Thorp’;

CommonJS Nedir ?
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exports nesnesi ile istediğiniz kadar özellik ekleyebilirsiniz. Alternatif bir

yöntem olarak ise aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.
Person.js
function Person(firstName,lastName) {
this.firstName = firstName;
this.lastName = lastName;
}
Person.prototype.fullName = function() {
return this.firstName+’ ‘+this.lastName;
};
module.exports = Person;

Kullanımı :
Resources/app.js
var Person = require(‘Person’);
var don = new Person(‘Don’,’Thorp’);
var donsName = don.fullName(); // “Don Thorp”

Antipatterns ve Desteklenmeyen Kullanımlar
exports nesnesini doğrudan fonksiyon ile kullanmak için;
function Person(firstName,lastName) {
this.firstName = firstName;
this.lastName = lastName;
}
exports = Person; // Böyle bir kullanımda kodunuz çalışmayacaktır.

module.exports ve exports kullanımını birlikte olmamalıdır.

Örnek:1
function Person(firstName,lastName) {
this.firstName = firstName;
this.lastName = lastName;
}
module.exports = Person; //This is okay, but...
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exports.foo = ‘bar’; //This is discouraged - use one or the other

Örnek:2
exports.foo = ‘bar’;
module.exports.fooToo = ‘something else’; // Not good style - use one or the other.

Önbelleğe Alma (Cachıng)
JavaScript modülü yüklendiğinde Titanium bunu önbelleğine alarak her
defasında yeniden yüklenmesini engellemektedir. Eğer bir geliştirici yazdığı
modülleri birden çok kullanmak istiyorsa, CommonJS modülleri yazarak tekrar
tekrar çağırabilir.

Stateful Modüller
Bütün modüller Titanium’da bir kere oluşturulur ve ihtiyaç olduğu zaman
parametreler ile kullanılır.
app.js
var stateful = require(‘statefulModule’);
var score = require(‘scoreModule’);
var window = Ti.UI.createWindow({
backgroundColor:’white’,
fullscreen:false,
title:’Click window to score’
});
window.addEventListener(‘click’, function() {
try {
Ti.API.info(“The latest score is “ + score.latestScore());
Ti.API.info(“Adding “ + stateful.getPointStep() + “ points to score...”);
score.pointsWon();
Ti.API.info(“The latest score is “ + score.latestScore());
Ti.API.info(“Setting points per win to 10”);
stateful.setPointStep(10);
Ti.API.info(“Adding “ + stateful.getPointStep() + “ points to score...”);
score.pointsWon();
Ti.API.info(“The latest score is “ + score.latestScore());
Ti.API.info(“---------- Info ----------”);

Stateful Modüller
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Ti.API.info(“stateful.getPointStep() returns: “ + stateful.getPointStep());
Ti.API.info(“stateful.stepVal value is: “ + stateful.stepVal); // will
always return default of 5
Ti.API.info(“**************************”);
} catch(e) {
alert(“An error has occurred: “ + e);
}
});
window.open();

scoreModule.js
var appStateful = require(‘statefulModule’); // a reference to the “stateful”
variable in app.js that contains the stateful module
var _score = 0; // default
exports.pointsWon = function() {
_score += appStateful.getPointStep();
};
exports.pointsLost = function() {
_score -= appStateful.getPointStep();
};
exports.latestScore = function() {
return _score;
};

statefulModule.js
var _stepVal = 5; // default
exports.setPointStep = function(value) {
_stepVal = value;
};
exports.getPointStep = function() {
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return _stepVal;
};
exports.stepVal = _stepVal;

JavaScrıpt Modül Örnekleri
logger.js
exports.info = function(str) {
Titanium.API.info(new Date()+’: ‘+str);
};
exports.debug = function(str) {
Titanium.API.debug(new Date()+’: ‘+str);
};

Kullanımı
var logger = require(‘logger’);
logger.info(‘some log statement I wanted with a timestamp’);

geo.js
function Point(x,y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
function Line(start,end) {
this.start = start;
this.end = end;
}
Line.prototype.slope = function() {
return (this.end.y - this.start.y) / (this.end.x - this.start.x);
};
Line.prototype.yIntercept = function() {

JavaScrıpt Modül Örnekleri
return this.start.y - (this.slope()*this.start.x);
};
//create public interface
exports.Point = Point;
exports.Line = Line;

Kullanımı
var geo = require(‘lib/geo’);
var startPoint = new geo.Point(1,-5);
var endPoint = new geo.Point(10,2);
var line = new geo.Line(startPoint,endPoint);
var slopeValue = line.slope();
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Bu bölümde:
Titanium ile uygulama geliştirmeyi daha hızlandıracak
iki tane araçtan bahsedeceğim. Birincisi TiShadow bu
sadece Titanium uygulamalarının geliştirme sürecini
hızlandırmak için geliştirilmiş bir araç, bir diğeri
ise Genymotion şu an ki piyasadaki en iyi Android
Emulatörü. Bu bölümde bunları nasıl kullanacağımızı
öğreneceğiz.
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Genymotıon Nedir ?
Genymotion piyasadaki en iyi en hızlı Android Emülatorden bir tanesidir.
Android için kendi emülatorü var bunu neden kullanıyım diyebilirisiniz. Cevabım
ise hız olacaktır. Android’in kendi emülatörlerinden oldukça hızlı çalışmaktadır.
Genymotion paralı ve ücretsiz sürüm olarak piyasada bulunmaktadır. Bütün
özellikleri ücretsiz sürümde olmamakla beraber bu hali bile gayet iş görür
niteliktedir.

Uyumluluk ve İndirme
Genymotion desteği Titanium 3.3.0 ve üzeri sürümleri gerektirir. Genymotion
kullanmak için Oracle VirtualBox’a ve Genymotion Cloud hesabına sahip
olmanız gerekmektedir.

Kurulum
Linux İçin
»» Genymotion Linux yükleyici paketini (BIN dosyası) indirin,
»» Yükleyiciyi çalıştırın ve yükleneceği yeri seçin. Örnegin; /home/<kullanıcıadı>.
cd <DOWNLOAD_DIR>
chomod +x genymotion-<VERSION>_<ARCH>.bin
./genymotion-<VERSION>_<ARCH>.bin -d <HOME_DIRECTORY>

»» Yükleme tamamlandığında, genymotion’u çalıştırın,
cd <HOME_DIRECTORY>/genymotion
./genymotion

Mac Os X İçin
»» Mac OS X yükleyicisini indirin, (.dmg uzantılı)
»» Yükleyici çalıştırın,
»» Genymotion.app ve Genymotion Shell.app Uygulamalar klasörüne taşıyın,
»» Uygulamalar klasöründeki Genymotion.app’ı çalıştırın.

Kurulum
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Wındows İçin
»» Windows yükleyicisini indirin, (.exe uzantılı)
»» Çift tıklayarak açıp Next dedikten sonra, Install diyerek yüklemeyi başlatın.
Bundan sonrakiler bütün platformlar için geçerlidir.
Genymotion uygulaması başladıgında ilk olarak sizden bir cihaz eklemenizi ister ve açılan pencerede Add a first virtual device yazacaktır buna Yes diyelim.
Cihaz eklemek için ise Genymotion Cloud hesabına bağlanmanız gerekmektedir.
Bunun için ise Connect’a tıklayınız. Daha sonra ise bir cihaz seçtikten sonra
Next diyerek indirmesini bekleyelim. İndirme bittikten sonra ise Finish diyerek
bitirelim. Burada birden fazla cihazda ekleyebilirsiniz.
Titanium Studio İçin Genymotion Ayarları
Titanium Studio’nun Genymotion emülatorlerini tanıması için bazı ayarlar gerekmektedir. Bu ayarları Preferences penceresinden yapabilirsiniz.
1. Preferences’i açın
»» Mac OS X için, menüden, Titanium Studio>Preferences veya Appcelerator
Studio>Preferences’i seçin
»» Linux ve Windows için menüden, Windows>Preferences seçin
2. Preferences içinde, Studio>Platforms>Android bölümüne gidin
3. Genymotion bölümünde şu ayarları yapınız
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Genymotion’u Kullanma
Gerekli yüklemeleri ve ayarları yaptıktan sonra Genymotion kullanıma hazır
hale gelecektir. Kullanmak için Genymotion emülatörlerinden istediğinizi
başlatın daha sonra ise Titanium Stuido’da Run menüsünde Android Emulator
altında görmeniz gerekmektedir.

Sorunlar ve Çözümler
»» tiapp.xml Titanium SDK versiyonun 3.2.0’dan büyük olduğuna dikkat edin,
»» Bazen ADB cihazınızı görmüyor olabilir bunun için ise,
adb kill-server
adb start-server

diyerek yeniden ADB’yi başlatabilirsiniz. Genymotion Titanium’un bir parçası
olmadığı için daha fazla üzerinde durmayacağım. Daha fazla bilgi için
Genymotion’un web sitesini ziyaret edinebilirsiniz.

Tıshadow nedir ?
Şimdiye kadar uygulamalarımızı derleyip cihazımızda ya da emulatörlerde test
ettik. Yerel geliştirme yaptığımız için derleme işinin oldukça yavaş olduğunu
gördük. Özellikle Android emulatörler performans olarak gerçekten yavaş
kalmakta. Bu kısımda sizi bu yavaşlıktan kurtaracak bir yazılımla tanıştıracağım.
Ben de ilk kullandığımda gerçekten hayran kalmıştım ki halen öyleyim. Lafı
fazla uzatmadan “TiShadow nedir?” onu cevaplıyalım.
TiShadow: David Bankier tarafından geliştirilen uygulamalarınızı iOS ve Android
sistemlerinde (cihaz yada emulatör) canlı canlı gösteren bir araçtır. TiShadow
kullanırken web uygulaması geliştiriyor hissine kapılabilirsiniz.

Tıshadow nedir ?
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Titanium’u yeni öğrenen kişilerin öğrenme hızını 10 kat artıracağına inandığımı
da belirtmek isterim.

Nasıl Kullanırım?
TiShadow üç ayaktan oluşmakta: TiShadow Uygulaması, TiShadow Server ve
TiShadow CLI.

TiShadow’u yüklemek için;
Node Package Manager’i kullanarak terminalden yüklüyoruz.
$ npm install -g tishadow

NOT

Unable to write config file… gibi bir uyarı aldıysanız aşağıdaki gibi yükleyiniz.
$ sudo npm install -g tishadow --unsafe-perm

Artık Server’imiz hazır ama TiShadow uygulamasınıda cihazımıza yüklememiz
gerekmekte, bunun için ise uygulamayı oluşturduktan sonra Titanium Studio
içerisine aktarmamız gerekmekte. Daha sonra cihazımıza kurabiliriz.
$ mkdir ~/tishadowapp && tishadow app -d ~/tishadowapp

NOT

Oluşan uygulamayı Titanium Studio’ya aktarın ve derleyip cihazınıza yükleyin.
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TıShadow Server’i Başlatma
Terminale aşağıdaki kodu yazdıktan sonra eğer bir sorun yok ise şu ekranı göreceksiniz.
$ tishadow server

Web Arayüzüne ulaşmak için localhost:3000 adresini tarayıcınıza yazabilirisiniz.

Burda kod parçalarını atarak test edebilirsiniz. Bu arayüzü kullanarak Linux veya
Windows işletim sistemlerinde iOS cihaza gönderebilirsiniz.

Cihaza Gönderme
TiShadow uygulamasının en önemli ayağı ise cihazımıza yüklediğimiz uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde serverdan gelen uygulamayı canlı olarak görebileceğiz.

TıShadow Server’i Başlatma
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Uygulamamız cihazımızda yukardaki gibi yüklü olmalıdır. Yüklü ise uygulamayı açalım.
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Serverimizin ip adresini girip Connect butonuna tıklayın. Burada ben Genymotion üzerinde yükledim. Ama gerçek cihaz üzerinde denerseniz server ile cihaz
aynı ağda olmak zorundadır. Daha sonra ise uygulamanızın dizinine gelerek,
$ tishadow run

yazarsanız uygulamanız yüklenecektir.

Daha fazla bilgi için http://tishadow.yydigital.com/ TiShadow’un web sayfası ve
https://github.com/dbankier/tishadow/ Github Sayfasını ziyaret ediniz.
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Bu bölümde
Titanium’da bulunan Facebook modülünü nasıl
kullanacağımızı göreceğiz. Facebook modülü ile
uygulamalarımızda Facebook login ve Facebook
Graph çağrılarının nasıl yapıldığını öğreneceğiz.
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Facebook Modülü
Facebook modülü ile uygulamalarınızla Facebook arasında bağlantı kurmak
için kullanabilirsiniz.
Facebook modülü ile yapabileceklerimiz:
»» Facebook ile oturum açma ve uygulama yetkilendirme
»» requestWithGraphPath methodunu kullanarak Facebook Graph API’den çağrı
yapma
»» Facebook REST API’si aracığılıyla çağrılar yapma
»» Facebook diyalogları gönderme. (durum mesajları gibi)
Titanium 3.1.0 sürümünden itibaren Facebook modülü (built-in) yani Titanium
SDK ile birlikte gelmektedir. Modül kullanımı bölümünde öğrendiğimiz gibi
modülü projemize dahil ediyoruz.
tiapp.xml dosyamıza şunu ekleyebiliriz.
<modules>
<!-- Add the appropriate line(s) to your modules section -->
<module platform=”android”>facebook</module>
<module platform=”iphone”>facebook</module>
</modules>

Buna ek olarak iOS için aşağıdaki özelliği eklememiz gerekmekte. Burada
yapmanız gereken ise FACEBOOK_APP_ID kısmını Facebook’ta oluşturduğumuz
uygulamanın ID’si ile değiştirmek.

Facebook Graph Apı
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<property name=”ti.facebook.appid”>FACEBOOK_APP_ID</property>

Daha sonra ise diğer modüllerde yaptığımız gibi require() fonskiyonu ile API
çağrıları yapabiliriz.
var fb = require(‘facebook’);
fb.appid = FACEBOOK_APP_ID;
fb.permissions = [FACEBOOK_APP_PERMISSIONS];
fb.authorize();

Facebook Giriş ve Yetkilendirme
Facebook’u kullanmak için kullanıcının Facebook uygulamasını açıp
oluşturduğumuz uygulamayı yetkilendirmemiz gerekmektedir.
Giriş yapmak için iki yol mevcuttur. Bunlar;
1. authorize fonksiyonunu çağırarak facebook uygulamasında yetkilendirme
ekranını açamak,
2. Facebook LoginButton oluşturarak kullanıcının oturum açmasına izin vermek.
Buna karar vermek tamamen sizin uygulamanızın tasarımına ve size bağlıdır.
Her ikiside aynı görevi yapmaktadır.

Facebook Graph Apı
Facebook Graph API böylece bir kullanıcının arkadaş, haber akışı ve hakkında
bilgileri almak için tercih edilen yöntemdir. Facebook sosyal grafikteki her nesne gibi bir kullanıcı, fotoğraf veya durum mesajı olarak, bir grafik API nesnesi tarafından temsil edilmektedir. Facebook Graph API ile resim veya durum mesajı
gönderme gibi kullanıcı adına isteklerini yapmanızı sağlar.
Örnekler
Authorize - Yetkilendirme
var fb = require(‘facebook’);
fb.appid = FACEBOOK_APP_ID;
fb.permissions = [‘publish_stream’]; // Permissions your app needs
fb.forceDialogAuth = true;
fb.addEventListener(‘login’, function(e) {
if (e.success) {
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alert(‘Logged In’);
} else if (e.error) {
alert(e.error);
} else if (e.cancelled) {
alert(“Canceled”);
}
});
fb.authorize();

Logout
fb.addEventListener(‘logout’, function(e) {
alert(‘Logged out’);
});
fb.logout();

Facebook LoginButton’u ile Authorize/Logout
Eğer isterseniz uygulamanızda Facebook temalı LoginButton’u kullanabilirsiniz.
Butonnun durumu otomatik olarak güncellenir. Eğer kullanıcı giriş yapmış ise
butonun başlığında Logout yazacaktır.
Kodu ise;
var win = Ti.UI.createWindow({backgroundColor: ‘white’});
var fb = require(‘facebook’);
fb.appid = FACEBOOK_APP_ID;
fb.permissions = [‘publish_stream’];
fb.addEventListener(‘login’, function(e) {
if (e.success) {
alert(‘Logged in’);
}
});
fb.addEventListener(‘logout’, function(e) {
alert(‘Logged out’);
});
// Add the button. Note that it doesn’t need a click event listener.
win.add(fb.createLoginButton({
top : 50,
style : fb.BUTTON_STYLE_WIDE
}));
win.open()

Facebook Graph Apı

Uygulamaya giriş yapılmamışşa;

Uygulamaya giriş yapılmamışşa;
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Temel Graph Apı Çağrısı
Bu örnekte ise giriş yapmış kullanıcının bilgilerini alabilmemizi sağlayan API
çağrısını gösterelim.
fb.requestWithGraphPath(‘me’, {}, ‘GET’, function(e) {
if (e.success) {
alert(e.result);
} else if (e.error) {
alert(e.error);
} else {
alert(‘Unknown response’);
}
});

Graph Apı Kullanarak Bir Etkinlik Oluşturma
Bu örnekte ise giriş yapmış bir kullanıcının Facebook’unda bir etkinlik
oluşturmak Graph API kullanarak nasıl yapıldığını gösteriyor. Burda özellikle
dikkat edilmesi gereken create_event izninin eklenmesi.
// First make sure this permission exists
fb.permissions = [‘create_event’];
fb.authorize();
// ...
// ...
// Now create the event after you’ve confirmed authorize() was successful.
var starttime = new Date(2012, 4, 31, 17, 0);
var endtime = new Date(2012, 4, 31, 19, 0);
var title = “Barry’s Birthday Celebration”;
var description = “Barry will have a great party”;
var data = {
start_time: JSON.stringify(starttime), // API expects a JSON stringified date
end_time: JSON.stringify(endtime),
summary: description,
name: title
};

Facebook Graph Apı
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Graph Apı ile Facebook Durum Güncellemesi
Bu örnek publish_stream izin gerektirir kullanıcının Facebook durumunu ayarlamak için Graph API kullanır.
// First make sure this permission exists
fb.permissions = [‘publish_stream’];
fb.authorize();
// ...
// ...
// Now create the status message after you’ve confirmed that authorize() succeeded
fb.requestWithGraphPath(‘me/feed’, {message: “Trying out FB Graph API and it’s fun!”},
“POST”, function(e) {
if (e.success) {
alert(“Success!

From FB: “ + e.result);

} else {
if (e.error) {
alert(e.error);
} else {
alert(“Unkown result”);
}
}
});

Graph Apı kullanarak Resim Yayınlamak
fb.permissions = [‘publish_stream’];
fb.authorize();
var f = Ti.Filesystem.getFile(‘pumpkin.jpg’);
var blob = f.read();
var data = {
message: ‘This is a pumpkin’,
picture: blob
};
fb.requestWithGraphPath(‘me/photos’, data, ‘POST’, function(e){
if (e.success) {
alert(“Success!
} else {
if (e.error) {

From FB: “ + e.result);
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alert(e.error);

} else {
alert(“Unkown result”);
}
}
});

Facebook Feed Dialog
var data = {
link : “http://www.appcelerator.com”,
name : “Appcelerator Titanium Mobile”,

message : “Checkout this cool open source project for creating mobile apps”,
caption : “Appcelerator Titanium Mobile”,

picture : “http://developer.appcelerator.com/assets/img/DEV_titmobile_image.png”,
description : “You’ve got the ideas, now you’ve got the power. Titanium translates “ +
“your hard won web skills into native applications...”
};
fb.dialog(“feed”, data, function(e) {
if(e.success && e.result) {
alert(“Success! New Post ID: “ + e.result);
} else {
if(e.error) {
alert(e.error);
} else {
alert(“User canceled dialog.”);
}
}
});
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Bu Bölümde
Android için Paketleme (Deploy)
Android Uygulamasının Yayınlanması
(Disturbition)
iOS için Paketleme (Deploy)
iOS Uygulamasının Yayınlanması
(Distribution)
İndeks
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173

Bu bölümde:
Uygulamamızın son aşaması olan paketlenmesi
üzerinde duracağız. Bu bölümde sadece uygulama
marketleri için paketleme değil test aşamasındaki
paketlemeleri nasıl yapacağız onları anlatacağım.
Aslında ingilizcede bu farkı anlamak için iki tane
fiil var bir tanesi deploy yani test aşaması diğeri ise
distribution market için paketleme. Ben de bunları
başlıkların yanına yazarak farkı anlamanıza yardımcı
olacağım.
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Androıd için Paketleme (Deploy)
Bu bölümde Android uygulama testi cihaz üzerinde nasıl yapılır onu
öğreneceksiniz.

Androıd Cihazını Test için Yapılandırma
2.x ve 3.x cihazlar için:
»» Ayarları açın
»» Uygulamalar’a tıklayın
»» Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin
»» Geliştirme’ye tıklayın
»» USB hata ayıklayıcısını etkinleştirin. Bu USB bağlantısı ile uygulama yüklenmeine izin verecektir
»» Sahte konumları etkinleştirin. Bu uygulamanızda sahte konumları kullanmanıza
izin verir
»» Uyanık kal moduna geçebilirsiniz. Bu aktif ise usb ile bağlandığınızda telefonun
kilit ekranına geçmeyecektir
4.x cihazlar için:
»» Ayarları açın,
»» Güvenlik’e tıklayın,
»» Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin,
»» Ayarlara geri dönün,
»» USB hata ayıklayıcı etkinleştirin,
»» Uyanık Kal moduna geçebilirsiniz,
»» Sahte konumları etkinleştirin.

DİKKAT

Bu tercih ayarları Android’in varsayılan ayarları içindir. Cihazınızın üreticisine
göre değişebilir ve ona göre ayarlamanız gerekebilir.

Androıd Cihazı bağlama
USB kablosu ile Android cihazınızı bilgisayara bağlayın. USB kablonuzun veri
gönderdiğinden emin olunuz. Çünkü bazı kablolar sadece şarj için olabilir.

Tıtanıum Studıo’yu Kullanarak Paketleme
Cihazınızı doğru yapılandırdıktan ve bağladıktan sonra, artık uygulamanızı
paketlemek için hazırsınız.

Androıd için Paketleme (Deploy)
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Titanium Studio’da uygulamayı telefona yüklemek için Project Explorer’da
projeyi seçip SAĞ tıkladıktan sonra Android Application Installer‘daki bağlı
olan cihazı seçmelisiniz. Birden fazla cihaz bağlı ise seçtiğinize yüklenecektir.
Diğer bir yol ise Titanium Studio’nun üst menüsünden Run menüsünden de
yapabilirsiniz. Uygulamanız varsayılan olarak cihazınız hafızasına yüklenecektir.
Eğer uygulamanızı SD karta yüklemek isterseniz tiapp.xml dosyasına şu kodu
eklemeniz gerekmektedir:
<android xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”>
<manifest android:installLocation=”preferExternal”>
<uses-sdk android:minSdkVersion=”8” />
</manifest>
</android>

Versiyon numarasını değiştirme
Versiyon numarasını değiştirmek için ise tiapp.xml dosyasına aşağıdaki kodu
ekleyip istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz:
<android xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”>
<manifest android:versionCode=”2” android:versionName=”8.675.309”/>
</android>
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Sorunlar ve Çözümleri
Android’de karşılaşabileceğiniz en sık sorun Android Debug Bridge’in (ADB) cihazınızı tanımamasıdır. Bunu çözmek için ise yapılması gereken oldukça basittir:
Terminalde aşağıdaki kodu çalıştırmak:
adb devices // bağlı cihazları gösterir
adb kill-server
adb start-server
adb devices

Androıd Uygulamasının Yayınlanması (Dısturbıtıon)
Bu bölümde ise uygulamamızın son adımı olan Google Play’de yayınlanmasını
üzerinde duracağız.

Google Play’e Kayıt
Google Play’de uygulamanızı yayınlamak için Google hesabına ihtiyaç
duyacaksınız. Gmail hesabınız varsa onu kullanabilir ya da yeni bir hesap
alabilirsiniz. Daha sonra ise play.google.com adresinden bir sefere mahsus olan
25 dolarlık program ücretini ödedikten sonra geliştirici programına katılmış
olursunuz.

Androıd Uygulamasının Yayınlanması (Dısturbıtıon)
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Sertifİka ve Keypaır oluşturma
Uygulamanızı Google Play’e yüklemeden önce dijital olarak imzalanması
gerekir. Bunu yapmak için ise bir sertifika ve keypair’e ihtiyacınız olacaktır. Bunu
oluşturmak için Java SDK bulunan keytool’u kullanmanız gerekmekte.
Genel formu ise söyledir:
keytool -genkeypair -v -keystore path/file_name -alias alias_name -keyalg
RSA -sigalg SHA1withRSA -validity 10000

burda path/filename keystore’un nerede saklanacağını gösterir.
Örneğin:
Bir uygulama için girilenler,
keytool -genkeypair -v -keystore android.keystore -alias helloworld -keyalg
RSA -sigalg SHA1withRSA -validity 10000

Keystore’u doğrulama
Uygulamayı paketlemeden önce keystore’un doğru olduğundan emin olmanız
gerekecektir. Çünkü hatalı bir keystore’da uygulamanız marketten indirildiğinde çalışmayacaktır.
Bunun için ise şunu kullanabilirsiniz;
keytool -list -v -keystore path/file_name

Uygulamayı İmzalama ve Paketleme
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Project Explorer‘dan projeyi seçtikten sonra sağ tıklayıp Android App Store
dedikten sonra karşımıza şu ekran gelecektir.

Uygulamanın nereye çıkarılacağını, Keystore’un bulunduğu yeri keystore şifresini ve alias ismini girdikten sonra Finish diyerek apk’nın belirtilen konuma
çıkarılmasını bekleyiniz. Daha sonra ise uygulamanızın doğru imzanlandığını ve
yükleme için hazır olduğunu doğrulamak için ise uygulamanızın yolunu girerek
doğrulayın. Bu işlemi yaptıktan sonra jar verified mesajını görmelisiniz. Eğer
görürseniz uygulamanız Google Play’de yayınlamak için hazırdır.
jarsigner -verify -verbose path/yourapp.apk

iOS için Paketleme (Deploy)
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iOS için Paketleme (Deploy)
Bu kısımda iOS uygulamalarımızı test etmek için cihaza nasıl yükleyeceğiz onu
öğreneceğiz.

Apple Geliştirici Hesabına kayıt
Uygulamanızı App Store’da dağıtmak veya bir cihaz üzerinde test etmek için
Apple geliştirici hesabına kayıt olmanız gerekmekte.
Adın adım Apple Geliştirici hesabına kayıt olma;
»» https://developer.apple.com/membercenter/ giderek Apple geliştirici hesabına
oturum açın,
»» Seçenekler arasından iOS Provisioning Portal’ını seçin. Bu seçenek altında
uygulamanızın bütün ayarlarını bulabilirsiniz
»» Provisioning portal’ındaki Menüden App ID’lerinden New App ID‘e tıklayın
»» Uygulamanızın detaylarını buraya girin. Burada önemli olan ise Bundle Identifier ile tiapp.xml’deki application id’sinin aynı olmasıdır.
Development/Distribution Sertifikalarını Yükleme
iOS uygulamalarını çalıştırmak ve yüklemek istiyorsanız sertifikaları yüklemeniz
gerekmektedir.
Adım adım Development/Distribution sertifakalarının yüklenmesi:
»» Apple developer sitesinden iOS provisioning portal’a giriş yapın
»» Kodunuzu test etmek istediğiniz her cihazı Apple Developer’a kayıt etmeniz
gerekmektedir. Menüden Devices’i seçerek Add Devices’a tıklayın
»» Cihazlarınızın Unique Device ID’sini (UUID) bu alana ekleyin
»» Provisioning menüsünden Development sekmesine tıklayın
»» New Profile butonuna tıklayın. Yeni bir profil oluşturmak için bir form açılacaktır.
»» Development sertifikanıza isim verdikten sonra App ID’ınızı seçin ve
uygulamanızı çalıştırmak istediğiniz cihazları seçin
»» Daha sonra ise oluşturduğunuz sertifikayı indirin.
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Cihaz Üzerinde Test
»» iOS cihazınızı Mac’inize bağlayın
»» Project Explorer menüsünden projeyi seçip. Run butonuna basıp iOS Devices’a
tıklayıp kayıtlı cihazlardan bağlı olanı seçin
»» İlk açıldığında iOS SDK versiyonu seçmeniz gerekmektedir

»» Certifiacetes sekmesi altında oluşturduğumuz sertifikaları seçin

»» Provisioning sekmesi altında ise indirdiğimiz Development Certificate’i seçin
»» Finish butonuna bastıktan sonra ise uygulamanız cihazınıza yüklenecektir.

iOS Uygulamasının Yayınlanması (Dıstrıbutıon)
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iOS Uygulamasının Yayınlanması (Dıstrıbutıon)
Bu kısımda, iOS uygulamasının App Store’da yayınlanmasını öğreneceğiz. Apple
geliştiricilere uygulamalarını dağıtmak için üç farklı yol sunar. Bunlar:
»» App Store veya iTunes Store için yayınlama,
»» In House: Uygulamalarınızı belirli bir grup için yayınlama,
»» AdHoc: Test için belirli bir sayıda cihaz için yayınlama.
Ayrıca bu kısımda bazı konular iOS deploy kısmında bahsedildiği için geçilmiştir.
1. Şimdiye kadar yapmadıysanız bir distribution sertifikası oluşturun ve indirin.
Eğer oluşturduğunuza emin değilseniz bir önceki kısıma bakabilirsiniz.
2. Uygulamayı yayınlamadan önce uygulamanızı ve tanıtım dökümanlarını iTunes
Connect’e kayıt etmeniz gerekmektedir.
3. Uygulama oluşturmak için, Apple ID’inizi kullanarak https://itunesconnect.
apple.com/’a giriş yapın.
4. Mevcut seçeneklerden Manage Your Application’i seçin, ardından Add New
App butonuna tıklayın.
5. Uygualamanının ayrıntılarını girin. (SKU sayısı uygulamanızın kimligidir). Daha
sonra devam ederek uygulamanızın tanıtım dökümanlarını ekleyin, iletişim bilgileri, uygulama icon’u, ekran görüntüleri.
6. Bu işlem tamamlandıktan sonra, uygulamanız yüklemeye hazır hale gelecektir
(Prepare for Upload). Bu duruma geldiğinizde yükleme bekleniyor durumu
yazacaktır. (Waiting for Upload). iTunes Connect’den uygulamayı seçip Current
Version panelinden View Details’i seçin. Version Detail ekranında Ready to
Upload Binary’e tıklayın. Şimdi uygulamanızı gönderebilirsiniz.
7. Bu işlemleri tamamladıktan sonra, Titanium Studio’ya dönün. Project Explorer
menüsünden Publish butonuna tıklayın. Açılan menüden Distribute-Apple
iTunes Store’u seçin.
8. Bir dizi Pop-up açılacaktır. Bunlardan ilk ikisi oldukça basit sadece ileri demeniz
bile yeterli olacaktır. Provisioning pop up’unda ise oluşturup indirdiğiniz
distribution sertifikası eğer listede yoksa göstermemiz gerekmektedir. Bütün
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ayarları doğrulayıp onayladıktan sonra Publish’e tıklayın.
9. Titanium’da terminali kontrol edin.
[TRACE] : __ _** BUILD SUCCEEDED **
[INFO] : __ _Finished building the application in 49s 593ms
[INFO] : __ _Packaging for App Store distribution

Eğer bu mesajı görüyorsanız uygulamanız yükleme için hazırdır. Unutulmamalıdır
ki paketlenmiş uygulamayı simulator’dı ya da cihazınızda çalıştırmamalısınız.
10. Daha sonra XCode’dan Windows>Organiser ve açılan ekrandan Archives
butonuna tıklayın.
11. Daha sonra uygulamayı seçip Validate’e tıklayın.
12. Herhangi bir sorun yok ise Distribute butonuna tıklayın. Submit to the iOS
App Store’u seçin ve Next butonuna tıklayın. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra
Next butonuna tıklayın.
13. Uygulamanız yüklendi ve Apple’in incelemesi için sıraya alınmış oldu.

Indeks
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Indeks
Symbols
32-bit 4

D

A

DDMS 87
Debug 166
Değiştirilmesi 63
Depolama 68
destroy 92
Development 169
Device 117, 169
DİKKAT 6, 55, 92
Dinleyici 50
Dizinler 58
Disturbition 166
Dosya 54
Dosyayı Silme 57
drop 63
Dropping 63

ACS 120
activity 76
ActivityIndicator 43
addEventListener 48
Adlandırma 57
AlertDıalog 45
Alma 61, 67
Android 2, 166
Android Intent 76
Android Studio 84
animate 98
API 117
Appcelerator 4
Apple Push 114
App Store 168
AVD 84

B

E
Ekleme 56
Emulatör 87

Blackberry 2
Bridge 166
Bulma 130
Button 30

F

C

G

Caching 138
camera 98
Cloud Messaging 117
color 22
CommonJS 136
complete 81

Galeri 77
GCM 117
Genymotion 144
Genymotion Cloud 144
Giriş 6
Git 6
Gönderme 68

Facebook Graph 155
fonksiyonlar 66

Google 104
Google Play 166
Google Play Services 104
GPS 84
Güncelleme 62

H
Hardware 85
HTML5 47

I
ID 114
ImageView 42
İndirme 130
iOS 32, 84, 169
İşaretler 98
İşlemler 55, 61

J
Java 2
JavaScript 2, 136
JDK 3
JSON 66

K
Kamera 74, 101
Kaydetme 61
Keystore 167
keytool 167
Klasör 6
Konum 84
Kopyalama 56
Kurulum 4
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L

P

T

Label 43
latitude 98
latitudeDelta 98
Layout 16
Linux 4
Location 87, 131
Lokasyon 88
longitude 98
longitudeDelta 98

Parse 67
pause 92
Person 137
Picker 38
Play 104
Player 80
Post 64
Pragma 63
ProgressBar 40
Provisioning 169
Push 114
PUT 64

TableView 22
Tablo 22, 63
TextArea 33
ti.map 95
TiShadow 146
Tıtanıum 6
Token 117
TSS 18

R

V

region 98
Request 64
resume 93
Rotalar 100
rotatesEnabled 98

Veri 56, 61
Veritabanı 59
Video 76
View 18
Views 95
Vıdeo 81

M
Mac 4
Manage 115
Manual 87
mapType 97
Merhaba 7
Modüller 130

N
New Profile 169
Next 5
Node.js 3
NOT 7
Notification 117

O
Objective-C 2
Okuma 55, 68
Olay 48
Olaylar 103
Oluşturma 56, 59
Oracle 3, 144
Oracle VirtualBox 144
Özel 50

S
Saklama 70
scoreModule 139
ScrollableVıew 28
ScrollView 28
SDK 104
SD kart 54
Ses API 78
Silme 57, 62
Slider 37
SQLıte 61
statefulModule 139
support 85
Swift 2
Switch 35

U
Ubuntu 4
Unique 169
userLocation 98

W
W3 65
WebView 47
win.add 80
Window 16
Wındows 5
Workspace 6

X
XHR 65

Y
Yazım 136
Yazma 55, 68
Yeni 57
yön 84
Yükleme 59, 60, 130

