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ÖZET  

W-CDMA FEMTO HÜCRELER İÇİN EV MEDYA PAYLAŞIMI 

UYGULAMASI TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ 
 

Femto hücreler (ya da küçük hücreler), ev ya da küçük iş alanları içerisinde mobil ve 

Internet teknolojilerini bir araya getiren düşük güçlü baz istasyonları ya da erişim 

noktalarıdır. Servis sağlayıcının ağına genişbant üzerinden bağlıdır. Femto kavramı her 

ne kadar W-CDMA üzerine yoğunlaşmış olsa da, GSM, CDMA2000, TD-SCDMA, 

WiMAX ve LTE çözümlerini içeren tüm standartlar için de geçerlidir. Femto 

kulanıcılara ve operatörlere kapalı alanda daha iyi kapsama alanı, daha iyi çağrı kalitesi 

ve daha az sayıda düşen çağrı gibi faydalar kazandırmaktadır. 

 

Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki birçok ev, ev geçitleri (RGW - Residential Gateways) 

ile donanmıştır. Ev geçitleri Internet Servis Sağlayıcısına (ISP) bağlı olarak çalışır. Üçlü 

oyun (triple play) servisleri (Telefon, Internet, TV) verirler ve PC, yazıcı, dizüstü 

bilgisayar gibi cihazlara bağlanabilirler. Cihazlar ve geçit arasındaki bağlantılar 

kablosuz (Wi-Fi) ya da kablolu (Ethernet kabloları) iletişim üzerinden sağlanır. Aynı 

zamanda, bu cihazların herbiri, geçit tarafından sağlanan kendi yerel IP adresine 

sahiptir. Bu bağlamda, ev ortamındaki W-CDMA Femto ev geçidine ya da 

yönlendiriciye (router) bağlıdır. 

 

Femto hücreler, veri trafiğinin yerel yönlendirmesi (local routing) sayesinde bir 3G 

telefon ile ev arasındaki bağlantıyı kurar. Femto hücreler, bir kullanıcı eve geldiğinde, 

onun durumunu Durum Metodu (Presence Detection) sayesinde algılar. Telefondaki ve 

evdeki depolama cihazlarının (PC, laptop, kamera, vs.) üzerindeki doğru yazılımlarla, 

telefon ve cihazlar arasında bir otomatik senkronizasyon süreci başlatır. 

 

Bu tezde; W-CDMA Femto hücreler üzerinden kullanılabilecek ev medya paylaşımı 

uygulaması tasarımı yapılmış ve geliştirilmiştir. Bu uygulama için ev ortamındaki yerel 

ağda sunucu olarak tanımlanmış bir bilgisayar bulunmaktadır. Android ve iOS işletim 

sistemlerine sahip mobil cihazlar bu sunucuya bağlanmaktadır. Bağlantı için sunucunun 

sabir bir ip adresi olması gerekmektedir. Cihazlar bu sabit ip adresli suncuya internet-

tabanlı HTTP standardı kullanarak bağlanmaktadır. Uygulama, son kullanıcılara evdeki 

kişisel sunucusundan 3G telefonlarına içerik (resim, müzik, video) indirme ve yükleme 

(download ve upload), müzik ve video akıtma imkanları vermektedir. Kullanıcı eve her 

geldiğinde (ya da belirli bir periyotta), telefonundaki veri otomatik olarak 

yedeklenebilmektedir. Kullanıcının bunun için herhangi bir aksiyon alması 

gerekmemektedir. Ayrıca kullanıcı eve geldiğinde sosyal ağlar (Facebook/Twitter) 

üzerinde durum güncellemesi otomatik olarak yapılabilmektedir. Uygulama, Android ve 

IOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlarda çalışacak şekilde geliştirilmiştir. 
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SUMMARY 

DESING AND DEVELOPMENT OF A HOME MEDIA SHARING 

APPLICATION FOR W-CDMA FEMTO CELLS 

 

Femtocell  (or also called Small Cell) is a small cellular base station, typically designed 

for use in a home or small business. It connects to the service provider’s network via 

broadband. Although much attention is focused on WCDMA, the concept is applicable 

to all standards, including GSM, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX and LTE 

solutions. Femtocells provide benefits to both subscribers and operators such as better 

indoor cellular coverage, a better call quality and fewer dropped calls compared to 

mobile communication.  

 

Many homes in developed countries today are equipped with Residential Gateways 

(RGWs). RGWs are usually connected to the Internet Service Provider (ISP), offers 

triple play services (Phone, Internet, TV), and are connected to the home devices such 

as PCs, printers, laptops, etc. These connections between devices and RGW are usually 

done either via Wireless (Wi-Fi) or Wireline (Ethernet cables). Also, each of the devices 

in the home has its own local IP address, provided by the Router (RGW).  In this 

context, the W-CDMA Femto in the Home environment will also be connected to the 

home Router. The Small Cell (Femto) provides the missing link in terms of connectivity 

between a 3G phone and the home thanks to Local Routing of data traffic. The Small 

Cell can also detect when a user arrives home thanks to Presence detection. Given the 

right software on the phone and the home storage devices, the Small Cell system should 

therefore be able to trigger an automatic synchronization process between the phone and 

the home storage device. 

 

In this thesis, a home media sharing application design and development for W-CDMA 

Femto cells has been discussed. With this application,  mobile devices with Android and 

iOS operating systems shall connect to a computer defined as server on the network. 

Mobile device shall connect this server with ip address. With this application, mobile 

devices shall be able to stream media, download files, and upload files to server. Also 

mobile device shall be able to automatically backup files to the server. Additionally, the 

user automatically update status on social networks (Facebook / Twitter) when he/she 

arrives or leaves Femto network. The application is developed to run on Android and 

iOS operating systems. 
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1. GİRİŞ 

Bu tezin amacı; dünyada gittikçe sayısı artan ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip 

edilen mobil uygulamaların, ev ya da küçük iş alanları içerisinde mobil ve Internet 

teknolojilerini bir araya getiren düşük güçlü baz istasyonları ya da erişim noktaları 

olarak bilinen Femto teknolojisinin getirdiği ev uygulamaları ile rahat bir şekilde 

çalışabilmesine ve Femto teknolojisinin ve ev medya uygulamalarının yaygınlaşmasına 

olanak sağlamaktır.  

 

Femto lisansları henüz Türkiye’de ticari olarak yürürlüğe girmemiştir.  Bu alanda 

operatörler ve BTK hazırlık yapmaktadır. BTK konu ile ilgili kamuoyu görüşlerini 

almak için bir çalışma başlatmıştır. Femto’nun gelmesi ile yakın gelecekte, Türkiye’de 

ev medya uygulamaları tasarımı ve geliştirmesine verilecek önem artacak,  yeni 

uygulamalar geliştirilecek ve son kullanıcılar tarafından kullanılabilecektir.  

 

Bu uygulamanın başarılı bir şekilde yürütülmesi sonucunda ortaya çıkacak sunucu ve 

istemci uygulamaları, hem mobil kapsama problemini çözen  Femto servis sağlayıcılarına, 

hem de son kullanıcılara birçok fayda getirecektir. Ev ortamındaki PC, laptop, yazıcı,TV gibi 

cihazları rahatça cep telefonundan yönetebilme, cep telefonundan içerik (telefon, müzik, TV, 

video, vs.) indirebilme ve ev cihazlarına yükleyebilme gibi özellikler son kullanıcılara hitap 

edecek, Femto servis sağlayıcılar da bu zengin servislerle kullanıcılarda gelir 

sağlayacaklardır.  Aynı zamanda, cep telefonu firmaları da kendi telefonları üzerinde çalışan 

uygulamaların sayısının artması ile daha geniş kitlelere, daha çok satış yapabileceklerdir.  

 

Femto teknolojisinin yaygınlaşması ve Femto üzerinde çalışacak mobil ve ev medya 

uygulamalarının getireceği ekonomik faydalardan ötürü,  önümüzdeki yıllarda telekom 

sektöründe bu alandaki ürünler pazarda daha rekabetçi ve tercih edilen ürünler olacaktır.  

 

3G Mobil ağ uygulamalarının gelişmesini sürdürmesi ve 4G’ye geçiş süreci birtakım 

sorunları da getirmektedir. Bunlardan biri bina içi kapsama alanı ile ilgilidir. Son 
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yıllardaki araştırmalar göstermiştir ki ses çağrılarının %50’den fazlası ve veri trafiğinin 

%70’den fazlası iç mekanlardan yapılmaktadır [1,2,3]. 3G Mobil Ağlar (örn; UMTS), 

2G Mobil Ağlara göre daha yüksek frekans spektrum aralığında dağıtılmışlardır. Bu 

durum, binalarda ve şehir kümelenmeleri boyunca daha kötü sinyal yayılmasına sebep 

olmaktadır. Bundan dolayı iç mekanlardaki hücresel kablosuz sistem kullanıcıları dış 

mekandaki baz istasyonundan aldığı düşük kaliteli sinyal seviyesinden dolayı yüksek 

hızlı servisleri almada güçlükle sağlanmaktadır. Femto hücre, iç mekanlardaki araçlar 

için bu ölüalan problemini ortadan kaldırmak için geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. 

Femto hücre teknolojisi yüksek hızlı ve kapasiteli kablosuz içmekan haberleşmelerini 

sağlamada ağ maliyetlerini azaltarak iletişim dünyasında ümit vermektedir [2]. Femto 

hücre; düşük enerji, kısa mesafe ve ev/ofis gibi küçük alandaki kullanıcılara hizmet 

vermek için kablolu genişbantlı sistemlere bağlayan düşük maliyetli küçük bir baz 

istasyonudur [4]. “Femto” kelimesi (10
-15

)’i temsil etmektedir. Femto hücreler bu adı 

kablosuz baz istasyonları gibi hizmet veren standart hücresel birimlerde çok daha küçük 

oldukları için almışlardır [5].  

 

Femto hücreler genelde ev baz istasyonları olarak bilinirler ve son kullanıcı tarafından 

daha iyi iç mekan QoS sağlamak için kurulan on metreler [6] kadar kısa aralıkta, düşük 

maliyetli ve düşük güçlü erişim noktalarıdır. Femto hücreler; kullanıcıları hücresel 

servis sağlayıcılara kullanılan genişbant internet hatları üzerinden bağlar. Artan sistem 

kapasitesi tarafından diğer tekniklerle (dağıtık anten sistemleri [7], mikro hücreler 

(microcells) [8]) kıyaslandığında femto hücrenin en önemli avantajı servis sağlayıcıları 

için oldukça düşük maliyet getirmesidir. Femto hücreler öncelikle evler için arttırılmış 

ve kişiselleştirilmiş iç mekan hücresel kapsama alanı için tasarlanmıştır [9, 10]. Bir 

femto hücre, mobil operatörün maliyetini düşürebilir. İç mekanlarda sinyal kapsamını 

ve kapasitesini arttırır ve yeni servislerin sunulabilmesi için imkan oluşturur. Bir mobil 

telefon evdeki femto hücreyi otomatik olarak tespit edebilir, ancak kapsamında 

olmalıdır [5]. 

 

Firmalar, üreticiler, femto hücre kullanımını teşvik eden Femto Forum’u 2007 yılında 

kurmuşlardır. Ayrıca 2008’de Sprint Nextel, Samsung ile beraber yaptığı ve 2G 

hücresel teknolojiler ile çalışan ilk femto hücreyi satmaya başlamışlardır. 3G 

teknolojilerle çalışmayan düşük performanslı femto hücreler başlarda müşterilere cazip 
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gelmese de, daha sonra Airvana, Alcatel-Lucent, Motorola ve Samsung gibi firmalar 

UMTS ve CDMA2000 ile çalışan 3G femto hücreler ortaya çıkarmışlardır [11]. Femto 

hücreler sadece kullanıcıların evinde mobil cihazların yüsek kalitede kullanılmasına 

imkan sağlamaz, aynı zamanda kullanıcıya kendi çağrılarında veya veri oturumlarında 

makro hücre ve femto hücre arasında kesintisiz hareket imkanı sağlar [1, 11, 12, 13]. 

Bu teknoloji telekomünikasyon sektörü tarafından giderek desteklenmektedir. 

Dünyadaki birçok mobil operatörler femto hücre servislerini piyasaya sürmeye 

başladılar. Örneğin Singapur’daki Starhub dünyadaki ilk ticari 3G femto hücre servisini 

Kasım 2008’de piyasaya sürdü [14]. Türkiye’de ise deneme çalışmaları başlamış 

olmakla birlikte, femto lisanslari henüz BTK tarafından verilmemiştir.  

 

Femto hücrenin temel özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz [1]: 

a. Daha iyi kapsama ve kapasite sağlaması 

b. Makro hücrelerin güvenilirliğini arttırması 

c. Maliyet kazançları sağlaması 

d. Müşteri kaybını azaltması 

 

Mobil istasyonlar makro hücrelerden femto hücrelere geçerken handover problemleri ile 

karşılaşabilir. Bu problemler handoff karar verme algoritmaları ile giderilebilir [15]. 

IEEE 802.16 teknolojisi Femto hücre mimarilerini de destekleyecek şekilde 

geliştirilmektedir [16]. 

 

W-CDMA Femto ev içinde yüksek “throughputları” desteklediği için, kullanıcılar 

günümüzde ev içinde sanal sınırsız veri kullanımında  Wi-Fi’i kullandıkları şekilde 

Femto’ları kullanabilmeyi beklemektedirler. Ev Ağı Yerel Yönlendirme(HNLR) 

fonksiyonunun kullanımı ile, önerilen Medya Paylaşımı çözümü ile, operatörler evde 

kalınan süre trafiğini garanti eder ve böylece Mobil Core veya backhaul maliyetini 

arttırmaz. 

 

W-CDMA Femto hücresi, ev yönlendiricisine ve böylece ev ortamının geri kalanına 

bağlıdır. Bu femto hücre, bir 3G telefon ve veri trafiğinin yerel yönlendirmesini 

sağlayan ev arasında bağlantı açısından eksikliği giderir. Femto hücre, bir kullanıcının 

eve vardığını durum tespiti yöntemi ile tespit eder. Telefondaki ve evdeki saklama 
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cihazlarındaki doğru yazılımlar ile, femto hücre sistemi, telefon ve ev saklama cihazı 

arasında otomatik bir senkranizasyon işlevini tetikleyebilir. Telefon ve diğer cihazlar 

(TV, PC, NAS(Network Attached Storage)) arasında medya paylaşımı da mümkün 

olabilir. Ayrıca, operatöre özel akıllı senkranizasyon metotları ile, operatörler 

markalarını görünülürlüğünü ve son kullanıcı bağlılığını ve ayrıca müşteri 

memnuniyetini arttırabilir ve böylece dalgalanmayı azaltır.  

 

Özetle dünyada ve özellikle ülkemizde Femto hücre üzerinde operatörler tarafından 

yatırımların yaygınlaşması ve bu teknolojilerin kullanıcılar tarafından yaygın olarak 

kullanması beklenmektedir [17]. Bu tezin amacı da; W-CDMA Femto hücreler 

üzerinden kullanılabilecek bir ev medya paylaşımı uygulamasının tasarımı ve 

geliştirilmesidir. Bu bağlamda, Femto hücre teknolojisi üzerine yapılan çalışmanın yeni 

çözümler üreterek bilimsel birikime ve ticari uygulamalara önemli katkılarda 

bulunacağı öngörülmektedir. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. GEREKÇE VE HEDEFLER 

3G Mobil ağ uygulamalarının gelişmesi ve 4G(LTE)’ye geçiş birtakım sorunları da 

beraberinde getirmektedir. Bu problemlerden birisi bina içi kapsama alanı ile ilgilidir. 

Son yıllardaki araştırmalarda ortaya çıkan sonuç;  konuşma ve veri trafiğinin %50’den 

fazlasının iç mekanlarda yapıldığıdır. Ancak iç mekanlardaki etkili ve güvenilir 

kablosuz çözümler genel servis kalitesini sağlamada kritik bir noktadadır. İç 

mekanlardaki hücresel kablosuz sistem kullanıcıları dış mekandaki baz istasyonundan 

aldığı düşük kaliteli sinyal seviyesinden dolayı yüksek hızlı servisleri almada güçlükle 

karşı karşıyadır. Femto hücre teknolojisi, iç mekanlardaki cihazlar için ölü alan 

problemini ortadan kaldırmak yönünde geliştirilmiştir. Yüksek hızlı ve kapasiteli 

kablosuz içmekan haberleşmelerini sağlamada ağ maliyetlerini azaltarak iletişim 

dünyasında yer edinmiştir. Femto hücre; düşük enerji, kısa mesafe ve ev/ofis gibi küçük 

alandaki kullanıcılara hizmet vermek için kablolu genişbantlı sistemlere bağlayan düşük 

maliyetli küçük bir baz istasyonudur. Femto hücre sadece DSL(Digital Subscriber Line 

– Sayısal Abone Hattı) veya kablo bağlantısının çekirdek ağa bağlı olduğu yerlere 

yerleştirilebilir. Mobil servis sağlayıcısının sinyal kapsama alanını genişbant bağlantı 

aracılığıyla genişletmesine imkan verir. Böylece, servis sağlayıcısı, sinyal seviyesinin 

sınırlı olduğu veya hiç olmadığı yerlerde mobil servislerini sürdürmesini sağlar. 

Geleneksel yaklaşımlar ev içi iletimi ve normal mobil haberleşmeyi sağlamak için özel 

cihazlara ihtiyaç duymakta iken ev içi femto hücre uygulaması var olan cep telefonları 

ile sabit mobil birleşimi (yakınsama) sunmaktadırlar. Artan sistem kapasitesi tarafından 

diğer tekniklerle (dağıtık anten sistemleri, mikro hücreler) kıyaslandığında femto 

hücrenin en önemli avantajı servis sağlayıcılar için oldukça düşük maliyet getirmesidir. 

Tablo 1’de bu üç yaklaşımın önemli özelliklerinin detaylı bir karsılaştırılması 

verilmektedir. 

 

Yukarıda belirtildiği şekilde, operatöre ve kullanıcıya getirdiği faydalardan ötürü femto 

teknolojisi  telekomünikasyon sektöründe gittikçe önem kazanmaktadır. A.B.D.’de 

2008’de Sprint Nextel, Samsung ile beraber yaptığı ve 2G hücresel teknolojiler ile 

çalışan ilk femto hücreyi satmaya başlamıştır. 3G teknolojilerle çalışmayan düşük 



6 

 

 

performanslı femto hücreler başlarda müşterilere pek cazip gelmese de, daha sonra 

aralarında Alcatel-Lucent’ın da bulunduğu belli başlı telekomünikasyon firmaları 

UMTS ve CDMA2000 ile çalışan 3G femto hücreler ortaya çıkarmışlardır. Dünyadaki 

birçok mobil operatör de femto hücre servislerini piyasaya sürmeye başladılar. Örneğin; 

Singapur’daki Starhub dünyadaki ilk ticari 3G femto hücre servisini Kasım 2008’de 

piyasaya sürdü. Sprint sınırlı femto hücre istihdamına 2007’nin 3. çeyreğinde başladı ve 

sonra ülke geneline genişletti. Vodefone İngiltere erişim ağ geçitlerine ve femto hücre 

ağlara 2009 Temmuz’unda geçti.  

 

W-CDMA Femto ev içinde yer aldığından, son kullanıcılar ev içinde sanal sınırsız veri 

kullanımında  kullanılan Wi-Fi’yi kullandıkları şekilde Femto’ları kullanabilmeyi 

beklemektedirler. Ev Ağı Yerel Yönlendirme (HNLR) fonksiyonunun kullanımı ile, bir 

Medya Paylaşımı çözümü ile, operatörler evde kalınan süre trafiğini garanti ederler ve 

böylece bu Mobil Core veya backhaul maliyetini arttırmaz. W-CDMA Femto hücresi, 

bir 3G telefon ve veri trafiğinin yerel yönlendirmesini sağlayan ev arasında bağlantı 

açısından eksikliği giderir. Femto hücre, bir kullanıcının eve vardığını durum tespiti ile 

tespit eder. Telefondaki ve evdeki saklama cihazlarındaki yazılımlar ile, femto hücre 

sistemi, telefon ve ev saklama cihazı arasında otomatik bir senkranizasyon işlevini 

tetikleyebilir. Telefon ve evdeki ağdaki diğer cihazlar (TV, PC, NAS(Network Attached 

Storage)) arasında medya paylaşımı da mümkün olabilir. Ayrıca, operatöre özel akıllı 

senkranizasyon metotları ile, operatörler markalarını görünülürlüğünü ve son kullanıcı 

bağlılığını ve ayrıca müşteri memnuniyetini arttırabilir ve böylece dalgalanmayı azaltır.  

 

Özetle; bir femto hücre, mobil operatörün maliyetini düşürür, iç mekanlarda sinyal 

kapsamını ve kapasitesini arttırır, kullanıcıya kendi çağrılarında veya veri oturumlarında 

makro hücre ve femto hücre arasında kesintisiz hareket imkanı sağlar ve yeni servislerin 

sunulabilmesi için imkan oluşturur. Bu nedenlerden ötürü; Femto ağında yer alacak bir 

ev medya paylaşım projesi gereksinimi doğmuştur ve böyle bir proje bu teknolojinin 

gelişmesini ve kullanıcılar tarafından daha da benimsenmesini sağlayacaktır.  
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Tablo 2.1. Femto Hücre, Dağıtık Antenler, Mikro Hücreler 

 

Altyapı Giderler Özellikler 

Femto hücre: Kullanıcılar ev içi 

kablosuz erişim noktası kurarlar, 

bu yapı hücresel ağ operatörünün 

ağı ile internet üzerinden bir 

geniş bant ağ geçidi 

(DSL/kablo/Ethernet/Wimax) 

aracılığı ile veri iletir. 

 

Sermaye giderleri: 
ödenmiş femto hücre 

donanımı 

 

İşletim giderleri: a) IP 

üzerinden veri iletimini 

sağlayabilecek 

ölçeklenebilir bir 

mimarinin sağlanması; b) 

femto hücrelerin yeni 

standartlarına yükseltilmesi 

Faydalar: a) Hücre boyutunun 

düşürülmesi ile düşük maliyet, daha 

iyi kapsama ve telefon için daha 

uzun pil ömrü; b) Yüksek SINR ve 

ev kullanıcısına özgü baz istasyonu 

ile kapasite kazancı; c) Müşteri 

memnuniyetsizliğini azaltmak 

 

Eksiklikler: a) Yakındaki makro 

hücrelerden ve femto hücrelerden 

oluşan parazit nedeni ile kapasite 

sınırı; b) Arka plan ağındaki veri 

iletimindeki artışının başarım 

üzerinde etkili olması  

Dağıtık Antenler (Distributed 

Antennas): Operatörler ayrık 

fiber/mikrodalga iletim hatları ile 

bir makro BS ye bağlanan 

uzaysal olarak birbirinden ayrık 

anten elemanları kurarlar.  

 

Sermaye giderleri: Ayrık 

antenlerin ve arka plan 

ağının kurulumu 

 

İşletim giderleri: Ayrık 

antenlerin akımı ve arka 

plan bağlantıları 

Faydalar: a) Kullanıcılar yakındaki 

dağıtık antenlerde konuşuyorlar ise 

iyi kapsama sağlar; b) Makro ve 

mikro ölçekleri kullanarak kapasite 

kazancı (bir makro hücrede birden 

fazla dağıtık anten kullanılması). 

 

Eksiklikler: a) İç mekan kapsama 

problemine çözüm getirmemektedir; 

b) Yakın ayrık antenlerdeki aynı bant 

genişliğinin kullanılması sonucu 

radyo frekansı paraziti oluşması 

sonucu kapasite düşmesi; c) Arka 

plan ağının konuşlandırılmasının 

düşündürücü maliyette olması 

Mikro hücreler (Microcells): 
Operatörler hücre kuleleri 

kurarlar, bu kent alanındaki 

kapsama alanını düşük yayın 

alma ile arttırır.  

 

Sermaye giderleri: Yeni 

hücre kulelerinin kurulumu. 

 

İşletim giderleri: Elektrik, 

mekan kiralama, arka plan 

iletişimi 

Faydalar: a) Küçülen hücre 

boyutundan dolayı gerçekleşen 

kapasite kazancı;   b) Operatör 

kontrolünün tam olması, 

 

Eksiklikler: a) Hücre kulelerinin 

kurulumu ve bakımının engelleyici 

düzeyde pahalı olması; b) İç mekan 

kapsama problemini tam manası ile 

çözmemektedir. 
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2.2. TEZİN AR-GE NİTELİĞİ VE TEKNOLOJİK YÖNÜ 

Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki evlerin çoğunda Internet servis sağlayıcılarına DSL 

veya kablo şebekesi üzerinden bağlanan ve üçlü oyun servislerini (telefon, Internet, TV) 

vermekte olan  Residential Gatewayler (RGW-Ev geçidi) bulunmaktadır. Residential 

Gateway’ler yönlendirici (Router) üzerinden evdeki diğer cihazlara bağlantı 

sağlanmaktadır. Evdeki tüm cihazlara yönlendirici aracılığı ile birer IP adresi atanır. Bu 

kapsamda W-CDMA Femto aynı şekilde evdeki yönlendiriciye bağlıdır. Son 

kullanıcılar günümüze kadar yazıcılarını bilgisayarları üzerinden kontrol etmişler ve 

bilgisayarlar arası veri transferi yapmışlardır. Ev ağında kullanıcılar cep telefonları 

üzerinden evdeki diğer tüm cihazlara bağlanmayı isteyebilmektedirler. Bu, örneğin; 

UPnP ile farklı cihazların IP adreslerinin web tarayıcıya girilmesi ile olabileceği gibi 

cep telefonu üzerinde geliştirilecek yerel IP adreslerini kullanacak bir uygulama 

aracılığı ile de gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda Femto mobil telefonların ev ağına 

bağlanması için portal rolü oynamaktadır.  

 

Öngörülen çözümün Ethernet kablosu Femto’ya takıldıktan sonra Femto’yu kullanan 

mobil cihazların ev ağındaki cihazların IP’lerinin tamamına erişimi olmalıdır. Dışsal 

uygulama arayüzü SIP (Session Initiation Protocol), UDP (User Datagram Protocol) 

veya IP (Internet Protocol) tabanlı olabilir. Halihazırda geliştirilmiş olan durum bilgisi 

(Precence) API’si (Application Programming Interface) geliştirilecek olan 

senkronizasyon ve medya paylaşım uygulamasında kilit rol oynayacaktır.    

 

 

Şekil 2.1: W-CDMA Femto ile otomatik senkronizasyon ve medya paylaşımı 

Kablosuz Telefon 
Cep Telefonu 

PC Multimedia 

W-CDMA Femto 

LCD 
TV 
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Geliştirilen uygulama ile cep telefonu ile evdeki PC ve diğer elektronik cihazlar 

arasında veri alış- verişi sağlanacak; yukarıda Şekil 2.1’de gösterildiği gibi müzik, 

video, fotoğraf  göndermek/almak mümkün olacaktır. Cep telefonu ve evdeki cihazlarda 

kullanılmak üzere oluşturulan yazılım ile Femto hücre sistemi telefon ve ev cihazları 

arasında otomatik senkronizasyon sağlayacaktır. Alanındaki ilk çözümler arasında yer alacak 

olan çalışma Alcatel-Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş’nin önderliğinde, ülkemize 

katma değer katacak bir ürüne dönüştürülecektir. Şu an geliştirilmekte olan LTE (Long 

Term Evolution) teknolojisi mobil haberleşme alanında büyük imkanlar sağlayacaktır ve 

Femto hücre bu teknolojinin de kullanıcılara sunulmasında yer alacaktır. Bu açıdan da 

değerlendirildiğinde çalışma ayrı bir teknolojik öneme sahiptir.    

 

Gerçekleştirilen WCDMA Femto hücre otomatik senkronizasyon ve medya paylaşım 

sistemi servis sağlayıcıların mevcut sistemlerine ek bir yük getirmemekle birlikte 

zenginleşmiş kullanım olanakları sağladığı için Femto hücrenin yaygınlaşmasında da 

etkili olacaktır. Java  ve Objective-C tabanlı yazılan programlar sayesinde piyasada 

bulunan, Java, Android, Ipone ve Symbian cep telefonu işletim sistemleri destekleniyor 

olacaktır. Özetle gerçekleştirilecek olan WCDMA Femto hücre otomatik 

senkronizasyon ve medya paylaşım programı bu alandaki ilklerden biridir ve ARGE 

niteliği açısında da ülkemizde henüz lisansı yürürlüğe girmemiş Femto hücre üzerinde 

yeni uygulama geliştirme hususunda önemli ilklerden biri olma özelliği taşımaktadır. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1. UYGULAMA MİMARİSİ 

 

Öncelikle, uygulamayı gerçekleştirmek için temel teknolojiler, programlama dilleri ve 

geliştirme araçları incelendi. Bu inceleme sonuçlarına göre uygulamaya uygun seçimler 

yapıldı. Geliştirilecek uygulama mimarisi için istemci sunucu mimarisi seçildi. Bu 

mimaride sunucu görevini gören bir uygulama yazılımı gerçekleştirildi. Bu sunucu 

uygulaması istemcilerden gelen isteklere cevap verebilecek niteliktedir. İstemci 

sunucudan bir işlem talep ettiğinde bu talebini uygun bir formatta sunucuya iletir. 

Sunucu gelen istekleri alır, onları inceler ve bu isteklere uygun cevapları üretip 

istemciye gönderir. İstemci almış olduğu bu cevabı uygun bir formatta kullanıcıya 

sunar. Uygulama sunucusu için güçlü bir dil olan Java programlama dili seçilmiştir. 

Java birçok büyük uygulamalarda kullanılan nesne tabanlı bir dildir. İstemci yazılımları 

için öncelikle kaç çeşit istemci olduğu belirlenmiştir. Günümüz mobil cihazlar 

içerisinde en popüler işletim sistemlerine sahip olan Android ve IOS tabanlı cihazlar 

için yazılım geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu farklı iki istemci için uygulamalar 

tasarlanmıştır. Android tabanlı işletim sistemlerinde çalışacak olan istemci uygulaması 

için Java programlama dili kullanılmıştır. iOS tabanlı istemciler için Objective-C 

kullanılmıştır.  

 

Femtocell ev ağına bağlanmaktadır. Bu ağ üzerinde aynı zamanda sabit bir ip adresi 

bulunan bilgisayar bulunmalıdır. Bu bilgisayar üzerinde sunucu uygulaması 

çalışmaktadır. Mobil cihazlar üzerinden bu ip adresine ulaşılmaya çalıştığında, internete 

çıkmak yerine, istekler yerel ağ üzerinden sunucuya iletilecektir. Bu yapı şekil 3.1’de 

verilmiştir. 
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Şekil 3.1:  Uygulama mimarisi 

 

 

3.2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER 

 

 Java: Açık kaynaklı, nesneye yönelik ve platform bağımsız bir programlama 

dilidir. Platform bağımsız olması sayesinde geliştirilen sunucu uygulaması her 

işletim sisteminde çalışabilecektir. Sunucu uygulaması ve Android uygulaması 

Java dili kullanılarak geliştirilmiştir. 

 Objective-C: Nesneye yönelik bir programlama dilidir. Mac OSX ve iOS işletim 

sistemlerinde yazılım geliştirmek için kullanılır. IPhone uygulaması için 

Objective-C kullanılmıştır.  
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 JDK (Java Development Kit): JDK Java programlama dili kullanılarak 

geliştirilen uygulamaların derlenmesini sağlayan ortamı hazırlar. Sunucu ve 

Android uygulaması geliştirmek için JDK’ya ihtiyaç vardır. 

 Android SDK (Andorid Software Development Kit): Android uygulamaları 

geliştirebilmek için Android SDK yüklü olması gerekmektedir.  Gerekli 

kütüphaneleri ve simulatör aracını içerisinde barındırır.  Bu sayede geliştirilen 

uygulamalar cihaz olmadan simülatör ortamında test edilebilir. 

 NetBeans: Java geliştirme ortamıdır. Platform bağımsızdır. Sunucu uygulaması 

bu IDE kullanılarak geliştirilmektedir.  

 Eclipse: Java geliştirme ortamıdır. Platform bağımsızdır. Android uygulması bu 

IDE kullanılarak geliştirilmektedir. Eclipse üzerine ADT (Android Development 

Tools) kurulmalıdır.  

 Xcode: Objective-C uygulamaları geliştirme ortamıdır. MAC OSX işletim 

sistemi üzerinde çalışır ve iPhone tabanlı uygulamaların geliştirilmesini sağlar. 

Üzerinde iPhone simülatörü bulundurmaktadır. Böylece geliştirilen uygulama 

simülatör üzerinde test edilmektedir. 

 Apache Tomcat: Açık kaynak bir web sunucusudur. Sunucu uygulaması Tomcat 

üzerinde çalışmaktadır. 

 Maven: Java projelerinin  her IDE ve platform bağımsız paketlenmesini sağlar.  

Gerekli kütüphaneleri internetten otomatik olarak indirir. Platform bağımsızdır. 

Sunucu uygulaması maven kullanılarak geliştirilmektedir. Maven Java dışındaki 

platformlarda da kullanılmaktadır. Sunucu uygulaması maven kullanılarak 

geliştirilmiştir. 

 Ant: Java projelerinin  her IDE ve platform bağımsız paketlenmesini sağlar.  

Gerekli kütüphaneleri internetten otomatik olarak indirir. Platform bağımsızdır. 

Android uygulaması Ant kullanılarak geliştirilmiştir.  

 JSF(Java Server Faces): JSF Komponent tabanlı bir web framework'tür.  Sunucu 

uygulaması üzerinde web arayüzleri gerektiğinde bu framework kullanılarak 

geliştirilecektir. 

 Servlet: HTTP isteklerine cevap veren java sınıf tipidir. Sunucu uygulamasında 

kullanılacaktır. Senkronizasyon, download, upload ve stream servisleri servlet 

kullanılarak geliştirilmiştir. 
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 Spring: Açık kaynak uygulama framework'üdür. Server uygulaması bu 

framework kullanılarak geliştirilmiştir. 

 JUnit: Java dilinde kullanılan bir test framework'üdür. Yazılan testler her 

yüklemede otomatik olarak çalışır. Sunucu uygulamasında JUnit kullanılmıştır. 

 Subversion: Kaynak kod yönetim sistemidir. Birden fazla geliştiricinin çalıştığı 

projelerde kodların ortak bir havuzda tutulmasını sağlar.  

 Jenkins: Jenkins proje kodlarını Subversion üzerinden çeken, projeyi derleyen 

ve test sınıflarını  çalıştıran yardımcı bir araçtır.  Proje kodlarını uygulama 

sunucusuna ve Sonar üzerine otomatik olarak yükleyebilir.  

 Sonar: Yüklenen projenin kodlarını inceleyen, yapılmış syntax hatalarını ve 

tehlikeli durumları geliştiricilere raporlayan araçtır. 

 

3.3. YETKİLENDİRME 

Öncelikle, cihazların sunucu uygulamasına bağlanması için kullanılan arayüz tasarımı 

yapılmıştır. Bu tasarımda kullanıcılar bağlanmak istedikleri bilgisayarın ip adresini ve 

port numarasını girdikten sonra femtocell ağına girip girmedikleri kontrol edilmektedir. 

Eğer femtocell ağı içerisinde iseler sunucu uygulaması ile iletişime geçebileceklerdir. 

Android ve IOS uygulamasının giriş ara yüzü Şekil 3.2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.2:  Andorid istemcisi (a) ve iOS istemcisi (b) Uygulama giriş menüsü 

 

 

Uygulamaya IP numarası ve port numarası yazılıp giriş yapıldıktan sonra ekrana ana 

menü gelmektedir. Ana menü sayesinde temel işlevlere kolayca erişilebilir. Kullanıcı 

uygulamaya giriş yaptıktan sonra ip adresini ve port numarasını kayıt edebilir. Bu 

sayede uygulamaya her girişinde IP adresi ve port numarası yazmak zorunda kalmaz.  

 

Şekil 3.3’de gösterilen ana menü üzerinden sistemin tüm işlevlerine ulaşılabilir. Müzik 

dinleme, video izleme, doküman okuma, dosya yükleme, dosya indirme, 

senkronizasyon, Facebook ayarları ve Twitter ayarları bu menü içerisinde 

bulunmaktadır. Ana menüye görsellik katmak amacıyla butonlar üzerine hangi işlemin 

yapıldığına dair ikonlar konulmuştur.  
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Şekil 3.3: İstemci uygulamalarının ana menüsü 

3.4. SOSYAL MEDYA ENTEGRASYONU 

Kullanıcıların dış ortamdan, evdeki Femto şebekelerine bağlandıklarının tespiti için 

belirli aralıklar ile çalışan bir servis gereklidir. Bu servisin görevi, cihazın bağlı olduğu 

Femto şebekesinin ismini kontrol etmektir. Femto ağları için mobil şebeke ismi 

özelleştirilebilmektedir. Femto cihazı kullanıcıları tıpkı kablosuz modemlerde olduğu 

gibi kurulum aşamasında kendi Femto şebekelerine bir isim verebilmektedirler. 

Kullanıcılar uygulamayı kullanmaya başladıklarında kendi Femto şebekelerinin ismini 

cihaza kayıt edebilmektedirler. Akıllı cihazlar bir Femto şebekesine bağlandığında, 

bağlanmış olduğu bu Femto şebekesinin ismini uygulama aracılığıyla elde 

edilebilmektedir. Cihazlar Femto ağı kapsamına girdiğinde kendi içerisinde kayıtlı olan 

femto ismi ile bağlanmış olduğu Femto şebekesinin ismini karşılaştırmaktadır. Bu 

karşılaştırma sonucu farklı ise cihaz evdeki Femto şebekesine bağlı olmadığını 

anlamaktadır. Eğer isimler aynı ise sistem Facebook üzerinden durum güncellemesini 

otomatik olarak gerçekleştirir. Geliştirilen bu servis belirli aralıklar ile çalıştığı için 

belirli bir süre sonra aynı şekilde cihazın Femto ağına bağlı olup olmadığını kontrol 

etmekte ve bu ağdan ayrıldığını fark ettiği an Facebook üzerinden otomatik bir durum 

güncellemesi gerçekleştirmektedir.  
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3.5. SENKRONİZASYON BAŞLATILMASI 

Femto cihazları geliştirildikleri mimari gereği, herhangi bir uygulama ile Femto cihazı 

üzerinden cihaz ile ilgili bir bilgi alamamaktadırlar. Bu nedenle Femto cihazına hangi 

cihazın bağlandığı bilgisi uygulama ile sorgulanamamaktadır. Femto cihazının mobil 

telefonu fark etmesi daha farklı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen servis ile 

telefonun hangi Femto cihazına bağlı olup olmadığı bilgisi elde edilmektedir.  Sosyal ağ 

entegrasyonunda detaylı olarak bu servis anlatılmıştır. Aynı servis senkronizasyon 

sürecini de tetiklemektedir..  

 

3.5.1. Sunucu Uygulaması 

Sunucu uygulaması, telefon tarafından gönderilecek dosyaları bekleyen bir servise sahip 

olmak durumundadır. Bu servis standart olması açısından bir Servlet olarak 

belirlenmiştir. Servlet http post içerisinde binary olarak dosyayı alacaktır. Ayrıca 

parametre olarak dosya yolu verilmelidir. Servlet, dosyayı bu parametreye göre sunucu 

üzerine kaydedecektir. 

3.5.2. İstemci Uygulamaları 

Mobil cihazlar üzerindeki dosyaların otomatik olarak sunucuya aktarılabilmesi 

gerekmektedir. Bunun için,cihaz üzerinde sürekli olarak çalışan bir servis 

gerekmektedir. Bu servis, belirli süreler ile otomatik olarak değişen dosyaları tespit 

ederek senkronizasyon başlatacaktır. 

3.6. SENKRONİZASYONUN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİ 

Cihaz ve sunucu arasındaki senkronizasyon sırasında herhangi bir nedenden dolayı 

kesinti yaşanabilir. İnternet bağlantısının düşmesi, kapsama alanının dışına çıkılması 

gibi sebepler, sunucu ve cihaz arasındaki bağlantının da kopmasına sebep olacaktır. 

Böyle bir durumda kopma sırasında hem cihazın hem de sunucu uygulamasının bu 

hatayı fark edip son durumları korumaları gerekmektedir. Örneğin, sunucu uygulaması 

kopma durumunda senkronizasyon işleminin yarıda kaldığını anlayabilecek ve cihazdan 

veri aktarımını beklemeyecektir. Aksi takdirde cihazdan veri iletimini bekleyerek kendi 

içerisinde hataya sebep olacak ve uygulamanın çalışmamasına neden olacaktır. Kopan 
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bağlantı tekrardan kurulduğunda bu senkronizasyon işleminin yeniden başlaması 

gerekmektedir.  

3.6.1. Sunucu Uygulaması 

Sunucu uygulaması doğrudan cihaz içerisine erişememektedir. Sunucu sadece cihazdan 

gelen istekler doğrultusunda sisteme cevap vermektedir. Bu nedenle cihazın son durum 

bilgisini kendi içerisine kayıt etmesi gerçekleştirilmektedir. Senkronizasyonun kaldığı 

yerden devam edebilmesi için yine de sunucu tarafında bir kontrol gereklidir. Sunucu 

üzerinde barındırdığı son dosya parça numarasını client uygulamasına iletebilmelidir. 

3.6.2. İstemci Uygulamaları 

Hem iOS tabanlı istemci uygulamasında hem de Android tabanlı istemci uygulamasında 

bağlantı koptuğu an en son hangi dosyanın gönderildiği bilgisi tutulacaktır. Ayrıca 

dosyaların en son ne zaman senkronize edildiği bilgisinden faydalanılarak, eski 

dosyaların tekrar tekrar sunucuya gönderilmesi engellenecektir. 

3.7. İNDİRME İŞLEMİ 

Kullanıcı eve geldiğinde bilgisayarında bulunan dosyaları mobil cihazına indirmek 

isteyebilir. Bu iş için öncelikle bilgisayardaki dosyaların kullanıcıya listelenmesi 

gerekir. Kullanıcı bu listeden seçtiği dosyaları mobil cihazına indirebilmelidir. Bunun 

için dosya listesini XML içinde aktaran bir yapı kullanılacaktır. Bir Servlet'a dizin 

parametre gönderilerek altındaki dizin ve dosyaların listesi alınır. Eğer hiç bir parametre 

gönderilmez ise root dizinin altındaki dosyalar gelmektedir. Bu windows için “C:\” ve 

“D:\” iken, unix bazlı sistemler (Linux, Mac) için “/” klasörüdür. Kullanıcı dosyayı 

seçtikten sonra yine bir Servlet yardımı ile dosyalar indirilir. Servlet'e indirilecek 

dosyanın tam adresi parametre olarak verilir. Sonrasında servlet dosyayı binary olarak 

mobil cihaza aktarır. Download sırasında bir status bar yardımı ile indirme durumu 

kullanıcıya gösterilir. Dosya indirildikten sonra kullanıcı bu dosyayı açabilir. Dosyanın 

türü resim, Word, excel, pdf gibi farklı uzantılara sahip dosyalar olabilir. 
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3.8. YÜKLEME İŞLEMİ 

3.8.1. Sunucu Uygulaması 

Sunucu tarafında dosya aktarımlarını bekleyen bir servlet bulunmaktadır. Bu servlet 

aynı zamanda senkronizasyon için kullanılmaktadır. Yüklenecek dosyalar http paketleri 

içerisinde binary olarak aktarılır. Bu aktarım için “ApacheCommonsFileUpload” 

kütüphanesi kullanılmıştır. Upload işlemi için kullanılacak servlet, dosyanın nereye 

upload edileceği ile ilgili bir parametre almaktadır. Bu parametre dosyanın sunucu 

üzerinde upload edileceği dizinin tam yoludur. Sunucu uygulamasının bu aktarım 

yapılacak dizine yazma hakkı olması gerekmektedir. 

 

3.8.2. İstemci Uygulamaları 

Cihaz üzerindeki bir dosyanın upload edilebilmesi için öncelikle cihaz üzerindeki 

dosyaların kullanıcıya listelenmesi gerekmektedir. Bu listeleme için Android 

listActivity kullanılmaktadır. Default olarak telefonun root “/” klasörü altındaki 

dosyalar listelenmektedir. İstenirse “/sdcard” klasörü seçilerek hafıza kartı içindeki 

dosyalar da upload edilebilir. Upload klasörü belirlendikten sonra liste üzerindeki bir 

dosya seçilerek sunucuya gönderilebilir. Dosyalar 1MB boyutunda parçalara ayrılarak 

sunucuya gönderilmektedir.  

3.9. MEDYA STREAM İŞLEMLERİ 

Kullanıcı eve geldiğinde bilgisayarı üzerinden müzik ve videoları telefonuna 

indirmeden dinleyebilir veya izleyebilir. Büyük boyutlu videolar için indirme işlemi 

büyük zaman alır. Ayrıca telefon hafızasına sığmayabilir. Streaming (akış) sayesinde bu 

problemler aşılmaktadır. Kullanıcı izleyeceği veya dinleyeceği medya dosyasına karar 

verebilmek için bilgisayardaki dosyaları görüntüleyebilmelidir. Bu listeleme yapısı 

download işlevi için gerçekleştirilen ile neredeyse bire bir aynıdır. Tek fark, ek 

parametre olarak dosya uzantıları gönderilmesidir. Eğer müzik dinleyecekseniz “*.doc” 

uzantılı dosyaların listelenmesine gerek yoktur. Bu yüzden "mp3", "ogg", "wav", "aac", 

"amr" gibi uzantı parametreleri gönderilmektedir. Aynı şekilde video izlemek için de 

farklı uzantılar gönderilir. Bunlar "3gp", "mp4", "ts", "webm", "mkv", "avi", "wmv" 



19 

 

 

gibidir. Medyaları stream etme ve cacheleme işlevi istemci tarafında işletim sistemine 

bırakılmıştır. Android ve iOS işletim sistemleri üzerinde bulunan öntanımlı media 

player'lara stream edilecek servlet'in adresi verilir ve çalışması sağlanır. Android 

tarafında hiç bir değişiklik yapılmadan DownloadStreamer servlet ( download işlevi için 

kullanılan) kullanabilirken, iOS için özel bir servlet yazılmıştır.  
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4. BULGULAR 

4.1. YETKİLENDİRME 

4.1.1. Android Uygulaması 

Android uygulamasında login sırasında bilgiler sonraki girişlerde kullanılmak üzere 

kaydedilmektedir. Android uygulamasında bu bilgileri kaydedebilmek için 

ConfigurationService servisi kullanılır. ConfigurationService sayesinde ip adresi ve port 

numarsı telefonun hafızasına yazılır. Bu servisin kodları aşağıdaki gibidir. 

public void setStringPropertie(Context context, String key, String value) throws 

ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "set string propertie sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

        try { 

            SharedPreferences pref = 

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            Editor editor = pref.edit(); 

            editor.putString(key, value); 

            editor.commit(); 

            Log.i(TAG, "set string propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

 

    public String getStringPropertie(Context context, String key) throws 

ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "get string propertie sources initialized."); 

        String value; 

        try { 

            SharedPreferences pref = 

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            value = pref.getString(key, null); 

            Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

            Log.i(TAG, "get string propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

        return value; 

    } 

Sunucuya erişilip erişilmediğini kontrol etmek için ConnectionService kullanılır.Şekil 

4.1, Connection Service sınıf diyagramını göstermektedir. 
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Şekil 4.1: Login Aktivitesinin Sınıf Diyagramı
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Android ugulamasında, sunucuya erişip erişemediğini kontrol etmek için aşağıdaki kod 

parçası kullanılmaktadır. 

    

   private Boolean isReachable(String ip, int port) { 

        Log.i(TAG, "is reachable sources initialized."); 

        try { 

            if (ip == null || ip.trim().equals("")) { 

                return false; 

            } 

            Log.d(TAG, "IP = " + ip); 

            Socket socket = new Socket(); 

            socket.connect(new InetSocketAddress(ip, port), 3000); 

            return socket.isConnected(); 

        } catch (UnknownHostException ex) { 

            Log.e(TAG, ex); 

            return false; 

        } catch (IOException ex) { 

            Log.e(TAG, ex); 

            return false; 

        } finally { 

            Log.i(TAG, "onCreate fnished successfully."); 

        } 

    } 

 

 

Android uygulaması sunucu uygulamasına bir soket açar ve cevap için 3 saniye bekler. 

Eğer cevap geliyorsa sunucuya ulaşabildiği için TRUE cevabı döner. Eğer 3 saniye 

boyunca cevap gelmez ise FALSE cevabı döner. 

 

4.1.2. iOS Uygulaması 

Yetkilendirme için IOS'un isReachable kütüphanesini kullanılmıştır. aşağıdaki 

fonksiyonda bir socket açılıyor. Burada arayüzden serverin ip adresi ve port numarası 

alınıyor. Bu ip adresine ve port numarasına ulaşılınca fonksiyon true değerini, ulaşılmaz 

ise false değerini dönderiyor. Bu fonksiyon ayrıca internetin durumu hakkında bilgide 

veriyor. Örneğin Wifi aracılığıyla mı yoksa kablo ile ulaşıldığını gösteriyor. 

 

 

-(BOOL)reachableIP { 

     

    struct sockaddr_in callAddress; 

    callAddress.sin_len = sizeof(callAddress); 

    callAddress.sin_family = AF_INET; 

    callAddress.sin_port = htons((int)txtIp.text); 

    callAddress.sin_addr.s_addr = inet_addr([txtPort.text UTF8String]); 
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    self.r = [Reachability reachabilityWithAddress:&callAddress]; 

    NetworkStatus internetStatus = [r currentReachabilityStatus]; 

     

    if (internetStatus == ReachableViaWWAN) 

    { 

        NSLog(@"IP ReachableViaWAN"); 

    } 

    if (internetStatus == ReachableViaWiFi) 

    { 

        NSLog(@"IP ReachableViaWifi"); 

    } 

    if(internetStatus == NotReachable) { 

        return NO; 

    }else      

    return YES; 

} 

4.2. SOSYAL MEDYA ENTEGRASONU 

4.2.1. Android Uygulaması 

Android uygulamasında; kişinin eve gelip gelmediğini anlamak için telefonun son 

durumuna bakılmaktadır. Kullanıcı evdeyken sunucuya erişebilmektedir. Telefon 

sunucuya eriştiğinde durumunu “Connected” olarak güncelleştirmektedir. Eğer bir süre 

sonra telefon sunucuya bağlanamaz ise, cihaz durumunu disconnected olarak değiştirir.  

Bu durum geçişlerinde kullanıcının eve geldiğini ve evden ayrıldığını belirleyen 

kontroller vardır. Eğer durup “Disconnected” durumundan “Connected” durumuna 

dönüşmüş ise sosyal ağlara “Eve Geldim” gibi bir tweet atılır. Eğer “Connected”'dan 

“Disconnected”'a dönüşmüş ise sosyal ağlara "Evden Ayrıldım" gibi bir tweet atılır. 

 

Geliştirilen algoritmanın akış şeması Şekil 4.2'de verilmektedir.  
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Şekil 4.2: Bağlantı Kontrolü Akış Diagramı 

 

Android uygulamasında femto ağına bağlı olup olunmadığını kontrol eden 

“detectConnection” adlı bir fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyon bağlantı 

sağlandığında ve bağlantı koptıuğunda Facebook ve Twitter’ı tetikler. 

 
 

Bu yapıya ile kodlar şöyledir: 

    

    public void detectConnection(Context context) { 

        Log.i(TAG, "detect connection sources initialized."); 

        try { 

            Log.d(TAG, "Connection Status = " + connectionStatus); 

            if (isWifiEnabled(context)) { 

                Log.d(TAG, "Femto Connection is successfull."); 

                if (getConnectionStatus().equals(ConnectionStatus.Disconnected)) { 

                    Log.d(TAG, "Facebook Status Connected"); 

                    setConnectionStatus(context, ConnectionStatus.Connected); 

                    shareOnFacebook(context, "Femto Connected at "); 

                    shareOnTwitter(context, "Femto Connected at "); 

                } 

 

            } else { 
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                Log.d(TAG, "Femto Connection is NOT successfull."); 

                if (getConnectionStatus().equals(ConnectionStatus.Connected)) { 

                    Log.d(TAG, "Facebook Stats Disconnected"); 

                    setConnectionStatus(context, ConnectionStatus.Disconnected); 

                    shareOnFacebook(context, "Femto Disconnected at "); 

                    shareOnTwitter(context, "Femto Disconnected at "); 

                } 

            } 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

        Log.i(TAG, "detect connection finished successfully."); 

    } 

 

 

 

Facebook'a bağlanabilmek için “Facebook Android SDK” kullanılmaktadır. 

FacebookServiceImpl sınıfı altında bulunan fonksiyonlar kullanılmaktadır. Bu sınıfın 

yapısı Şekil 4.3’de verilmektedir. 

 

 
Şekil 4.3: FacebookServiceImpl UML Diyagramı 
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4.2.2. iOS Uygulaması 

 

Cihazın Femto ağını kontrol edebilmesi için arka planda çalışan servisin tasarlanması 

gerekmektedir. Bu servis belirli aralıklar ile çalışıp Femto ağının adını kontrol etmelidir. 

Bu servislere "background servisler" denilmektedir. iPhone telefonlarının üretici firması 

olan Apple, güvenlik nedeni ile background servislere izin vermemektedir. Bu nedenle 

iOS uygulamasında otomatik durum güncellemesi yapan bir servis geliştirilememiştir. 

Bu servis yerine kullanıcı etkileşimli bir servis sunulmuştur. Kullanıcı Uygulamasını 

çalıştırdığında Facebook durum güncellemesi yapmak isteyip istemediği sorulmaktadır. 

Kullanıcı durum güncellemesi gerçekleştirmek istiyorsa uygulama kullanıcının daha 

önce login olup olmadığını kontrol etmektedir. Eğer daha önce login olmuşsa durum 

güncellemesi yapılmaktadır. Eğer login olmamışsa kullanıcı login sayfasına 

yönlendirilmektedir. Login işleminden sonra durum güncellemesi yapılmaktadır. 

 

 

Şekil 4.4: Facebook durum Güncellemesi algoritma akış diyagramı 

 

 

Geliştirilen algoritmanın akış şeması Şekil 4.4'de verilmektedir. Twitter durum 

güncelleme işlemi aynı algoritma ile gerçekleşmektedir.  
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4.3. SENKRONİZASYON 

 

Senkronizasyonun nasıl yapılacağı malzeme ve yöntem’de, 3.5. maddede anlatılmıştır. 

Senkronizasyonun akış diagramı şekil 4.5’deki gibidir. 

 

Şekil 4.5: Senkronizasyon Akış Diagramı 
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4.3.1. Sunucu Uygulaması 

 

Sunucu uygulamasında senkronizasyonu StreamService adlı bir servis sağlamaktadır. 

Şekil 4.6'da UML diyagramı gösterilen bu servis,  sunucu ve akıllı telefonlar arasındaki 

download ve upload işlevlerini gerçekleştirmeye yarar. Bu işlevleri kullanarak akıllı 

telefondan sunucu uygulamasına doğru tek yönlü bir otomatik senkronizasyon 

yapılmaktadır. Protokol olarak HTTP kullanılmıştır. Bu yüzden dosyaları HTTP post ile 

sunucu uygulamasına gönderilmektedir. Sunucu uygulaması bu istekleri alabilmek için 

ApacheFileUpload kütüphanesini kullanmaktadır. Servlet tabanlı çalışan bu kütüphane 

sayesinde dosyalar binary olarak HTTP paketleri içerisinde aktarılır. Aynı anda birden 

fazla dosyanın aktarımına olanak sağlar. Servlet'e parametre olarak, gönderilen 

dosyaların nereye kaydedileceği bilgisi verilmelidir. Eğer verilen parametre doğru bir 

klasör değilse hata mesajı verir. Servlet sürekli çalıştığı için istenildiği zaman dosya 

aktarımı yapılabilir.  

 

 

Şekil 4.6: StreamService Yapısı 
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UploadStreamer servlet'in kodları aşağıdaki gibidir. Dosya adı encoded olarak gelmiş 

ise URLDecoder sınıf ile decode edilir. Bunun amacı türkçe karakter, boşluk gibi 

karakterler içeren dosya isimlerinin sunucuya doğru şekilde aktarılmasını sağlamaktır. 

 

@Override 

    public void handleRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) { 

        logger.info("file upload servlet sources initialized..."); 

        try { 

            String directoryAddress = request.getParameter("file"); 

            String encode = request.getParameter("encode"); 

 

            if (encode != null && encode.equals("true")) { 

                directoryAddress = URLDecoder.decode(directoryAddress, "UTF-8"); 

            } 

            logger.debug("DirectoryAddress = " + directoryAddress); 

            streamService.uploadFileStream(directoryAddress, request); 

            logger.info("file upload servlet is finished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            logger.error(e.getStackTrace()); 

        } 

    } 

 

StreamService'in kodları aşağıdaki gibidir. ApacheCommonFileUpload kütüphanesi 

kullanılarak gelen dosylar sabit disk'e kaydedilir. 

 

     @Override 

    public boolean uploadFileStream(String directoryAddress, HttpServletRequest 

request) throws FileNotFoundException { 

        logger.info("upload stream service sources initialized."); 

        if (directoryAddress == null || directoryAddress.trim().equals("")) { 

            throw new FileNotFoundException(); 

        } 

        File f = new File(directoryAddress); 

        if (!f.exists()) { 

            throw new FileNotFoundException(); 

        } 

 

        try { 

            DiskFileItemFactory fileItemFactory = new DiskFileItemFactory(); 

            fileItemFactory.setSizeThreshold(fileSizeThreshold); 

            fileItemFactory.setRepository(f.getParentFile()); 

            ServletFileUpload uploadHandler = new ServletFileUpload(fileItemFactory); 

            List items = uploadHandler.parseRequest(request); 

            Iterator itr = items.iterator(); 

            while (itr.hasNext()) { 

                FileItem item = (FileItem) itr.next(); 
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                File file = new File(f, item.getName()); 

                item.write(file); 

                logger.debug("uploading file = " + item.getName()); 

            } 

            logger.info("upload stream service is finished successfully."); 

            return true; 

        } catch (FileUploadException ex) { 

            logger.error(ex.getStackTrace()); 

            return false; 

        } catch (Exception ex) { 

            logger.error(ex.getStackTrace()); 

            return false; 

        } 

    } 

} 

Dosyalar sunucuya parçalar halinde gönderilir. Bu parçaları birleştirmek için Şekil 

4.7'de UML diyagramı gösterilen FileReassembler adlı bir servlet bulunmaktadır. Bu 

servlet sayesinde dosya birleştirilir ve doğruluğu kontrol edilir. Daha önce yüklenmiş 

hash dosyası ile karşılaştırılarak bu doğrulama gerçekleştirilir. Birleştirme sonrası 

kullanılmış dosya parçaları silinir. Aynı zaman da FileReassembler servisine “part” 

parametresi gönderilerek en son hangi dosyanın yüklenmiş olduğu bilgisi alınabilir. 

 

 

 
Şekil 4.7: FileReassembler UML diyagramı 
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FileReassembler Servlet'in kodları aşağıdaki gibidir. Parametre olarak dosya adını alır 

ve FileOperationService içindeki reassembly file fonksiyonunu çağırır. Eğer decode 

parametresi TRUE gelmiş ise URLEncoder sınıfı ile dosya adını encode eder. 

 

     @Override 

    public void handleRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) { 

        logger.info("Reassembler servlet sources initialized..."); 

        PrintWriter out = null; 

        try { 

            out = response.getWriter(); 

            response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

            String fileAddress = request.getParameter("file"); 

            String encode = request.getParameter("encode"); 

 

            if (encode != null && encode.equals("true")) { 

                fileAddress = URLDecoder.decode(fileAddress, "UTF-8"); 

            } 

 

            String action = request.getParameter("action"); 

            logger.debug("FileAddress = " + fileAddress); 

 

 

            response.setHeader("Content-Transfer-Encoding", "text/html"); 

            response.setHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + 

fileAddress); 

            response.setHeader("Expires", "0"); 

            response.setHeader("Cache-Control", "must-revalidate, post-check=0, pre-

check=0"); 

 

            if (ReassemblerActionTypeEnum.reassemby.getValue().equals(action)) { 

                this.fileOperationService.reasseblyFile(fileAddress); 

                out.print("success"); 

            } else if 

(ReassemblerActionTypeEnum.getLatestPart.getValue().equals(action)) { 

                Integer partNumber = 

this.fileOperationService.getLatestPartNumber(fileAddress); 

                out.print(partNumber); 

            } 

 

            logger.info("download streamer servlet is finished successfully"); 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

            logger.error(e.getStackTrace()); 

        } catch (IOException e) { 

            logger.error(e.getStackTrace()); 

        } finally { 
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            if (out != null) { 

                out.close(); 

            } 

        } 

    } 

 

reassemblyFile fonksiyonu öncelik ile hash kodu gönderilmiş dosyanın içeriğini okur ve 

hash kodunu bir değişkende tutar. Bundan sonra bir döngü içinde tüm partları birleştirir. 

Tüm partlar bittikten sonra oluşturulan tek dosyanın hash'ini alır ve önceden tuttuğu 

hash kodu ile karşılaştırır. Eğer değerler aynı ise işlemi başarılı olarak tamamlar. Eğer 

farklı ise dosya adının sonuna “.currupted” ekler. İşlem tamamlandığında tüm partlar ve 

hash dosyası silinir. 

 

         @Override 

    public Boolean reasseblyFile(String filePath) { 

        logger.info("reassebly file sources initialized."); 

        logger.debug("file path = " + filePath); 

 

        try { 

            File file = new File(filePath); 

            String hash = getFileHash(filePath); 

 

            FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file); 

 

            int i = 0; 

            byte[] buff = new byte[MEGABYTE]; 

            List<File> files = new ArrayList<File>(); 

 

            while (true) { 

                String partName = filePath + ".part" + (i + 1); 

                logger.debug("part name = " + partName); 

 

                File partFile = new File(partName); 

                if (!partFile.exists()) { 

                    logger.warn("part does not exists"); 

                    break; 

                } 

 

                FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(partFile); 

                Integer byteCount = fileInputStream.read(buff, 0, MEGABYTE); 

                logger.debug("bytes read = " + byteCount); 

 

                fileOutputStream.write(buff, 0, byteCount); 

                fileInputStream.close(); 

                logger.debug("bytes written = " + byteCount); 
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                files.add(partFile); 

                i++; 

            } 

            fileOutputStream.close(); 

 

            String newHash = MD5.getHashString(file); 

            logger.debug("new hash = " + newHash); 

 

            for (File partFile : files) { 

                logger.debug("part file deleted =  " + partFile.getName()); 

                partFile.delete(); 

            } 

 

            if (hash != null && !hash.equals(newHash)) { 

                logger.warn("File Hashes does not match"); 

                file.renameTo(new File(file.getPath() + ".corrupted")); 

                return false; 

            } else { 

                logger.info("File Hashes match"); 

                return true; 

            } 

        } catch (Exception ex) { 

            logger.error(ex.getMessage(), ex); 

            return null; 

        } 

    } 

 

 

4.3.2 Android Uygulaması 

 

Senkronizasyon için Şekil 4.8'de UML yapısı verilmiş olan FileOperationService adlı 

servis kullanılmaktadır. Bu servis sayesinde dosya upload edilebilir, senkronize edilecek 

dosyalar belirlenebilir ve senkronizasyon yapılabilir. Akıllı telefonun hafızası üzerinde 

bulunan birden fazla klasör senkronize edilecek şekilde ayarlanabilir. Bu klasörlerin her 

birisi sunucu üzerinde farklı yerlerde yedeklenebilir. Senkronizasyon için Apache HTTP 

Mime kütüphanesi kullanılmaktadır. İstenen dosyaları HTTP paketleri içerisinde 

sunucuya aktarır. “ConnectionControlService” içerisinde senkronizasyon tetiklenir. 

Senkronizasyon başarılıysa işlem zamanı telefona kaydedilir. 

 

Büyük dosyalar parçalar halinde gönderilir. Dosya 1 MB’lık parçalara ayrılır ve bu 

parçalar ayrı ayrı gönderilir. Tüm parçalar gönderildikten sonra dosyanın SHA1 
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algoritmasına gönre hash’i alınır ve bu hash değeri sunucuya gönderilir. Sunucuya 

birleştirme isteği gittiğinde 1 MB’lık tüm parçalar birleştirilir. En son olarak dosyanın 

bozulmadığından emin olmak için SHA1 hash’i alınır ve telefondan gönderilen hash ile 

karşılaştırılır. Eğer farklı ise dosya uzantısı corrupted olarak düzeltilir. 

 

 

Şekil 4.8: Andorid Senkronizasyon Yapısı 

 

Android uygulamasında uploadFile fonksiyonu öncelikle sunucuya gönderilmiş en son 

part numarasını sunucunun fileReassembler servisinden ister. Sonrasında dosyanın 

hash'ini alır ve sunucuya yükler. Kalan partları yükledikten sonra sunucudan 

fileReassembler fonksiyonunu tetikler. 
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public Boolean uploadFile(File sourceFile, RemoteFile destinationFile, 

ProgressDialogUpdater dialogUpdater) throws ServerUnreachableException, 

FileNotFoundException { 

        Log.i(TAG, "upload files sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "source = " + sourceFile.getPath() + ", dest = " + 

destinationFile.getFilePath()); 

 

        Integer i = 0; 

 

        try { 

 

            String part = 

connectionService.getFileReassembler(destinationFile.getFilePath() + File.separator + 

sourceFile.getName(), ReassemblerActionTypeEnum.getLatestPart); 

            if (part != null) { 

                Integer partNumber = Integer.parseInt(part); 

                i = partNumber; 

                Log.d(TAG, "Continued from part " + i); 

            } 

        } catch (ConnectionException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

        } catch (NumberFormatException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage()); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage()); 

        } 

 

        try { 

            uploadHash(sourceFile, destinationFile); 

            Log.d(TAG, "Hash file uploaded."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

        Integer partSize = Integer.MAX_VALUE; 

        try { 

            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(sourceFile); 

            partSize = fileInputStream.available() / Constants.MEGABYTE; 

            fileInputStream.close(); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage()); 

        } 

 

        while (true) { 

            try { 

                Log.d(TAG, "Uploading part " + i); 

                uploadPart(sourceFile, i, destinationFile); 

                if (dialogUpdater != null) { 

                    dialogUpdater.updateProgress(100 * i / partSize); 
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                } 

                i++; 

            } catch (IOException e) { 

                Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

                break; 

            } catch (ConnectionException e) { 

                Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

                return false; 

            } catch (UploadFinishedException e) { 

                Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

                break; 

            } 

        } 

        Log.d(TAG, "All parts uploaded"); 

        try { 

            connectionService.getFileReassembler(destinationFile.getFilePath() + 

File.separator + sourceFile.getName(), ReassemblerActionTypeEnum.reassemby); 

            Log.d(TAG, "File reasseblied"); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            return false; 

        } 

        Log.i(TAG, "upload files fnished successfully."); 

        return true; 

    } 

 

4.3.3 iOS Uygulaması 

 

Apple firması iOS işletim sistemleri üzerinde güvenlik gerekçesiyle çeşitli işlemleri 

kısıtlamıştır. Bu kısıtlamaların başında cihaz üzerinde arka plan (background) olarak 

bilinen uygulama kapansa daha arka planda çalışmaya devam eden servislerinin 

çalıştırılmamasıdır. Bazı özel durumlar dışında (Örn. Müzik dinleme, durum bilgisinin 

verilmesi) kullanıcılar oluşturmuş oldukları background servisleri 

çalıştıramamaktadırlar. Böylece uygulama kapandığında uygulama ile ilgili bütün 

işlemler sonlanmaktadır. Bu sebeple iOS işletim sistemi yüklü iPhone telefonlarında 

kullanıcının femto şebekesine girip girmediği tespit edilememektedir. Kullanıcı 

senkronizasyon işlemini kendisi manuel başlatmaktadır.  

 

Apple firmasının yazılım geliştiricilere getirmiş olduğu diğer bir kısıtlama da sandbox 

problemidir. iOS işletim sisteminde cihaz üzerinde çalışan her uygulamaya hafıza 

üzerinde belirli bir alan verilmektedir. Verilen bu alana sandbox denilmektedir. Hiçbir 



37 

 

 

uygulama kendi alanı dışındaki herhangi bir alana doğrudan veya dolaylı 

erişememektedir. Kullanıcının telefonuna yüklemiş olduğu bir dosyaya geliştirmiş 

olduğumuz uygulama ile erişememekteyiz. Apple bunu bir güvenlik politikası olarak 

görmektedir.  Fakat uygulamaları, kullanıcıların çekmiş olduğu fotoğraflarının 

bulunduğu resim kütüphanesine dolaylı erişime izin vermektedir. Bunun için 

UIImagePickerController isimli kütüphane kullanılmaktadır. Bu kütüphane aracılığıyla 

kullanıcının resimlerine erişilmekte ve resimler üzerinden senkronizasyon işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Bu senkronizasyon işlemi sırasında kullanıcının resimleri 

kendisine sunulmaktadır. UIImagePickerController kütüphanesi kullanıcının resimlerine 

erişimde kısıtlamalar getirmiştir. Resimlere doğrudan erişim hakkı, resimlerin ismi, 

kayıt tarihi gibi bilgileri kısıtlamıştır. Bu sebeple iOS uygulamasında, kullanıcı 

kendisine sunulan bu resim listesinden istediklerini manuel olarak seçmekte ve 

senkronizasyon işlemini başlatmaktadır. 

4.4. SENKRONİZASYONUN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESI 

Senkronizasyonun kaldığı yerden devam etmesi ile ilgili akış diagramı şekil 4.9’da 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4.9: Senkronizasyon Akış Diagramı 

4.4.1. Sunucu Uygulaması 

 

Veri senkronizasyonunun kaldığı yerden devam edebilmesi için durumunun 

saklanabilmesi gerekmektedir. Ayrıca büyük dosyaların parçalar halinde gönderilmesi 

gerekmektedir. Gönderilen her parçadan sonra başarılı olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Bu kontrol için dosyaların hash kodları kullanılabilmektedir. Hashing için 

SHA1 algoritması kullanılmıştır. Eğer bir dosya aktarılırken bağlantı koparsa ya da 

farklı bir sebepten dolayı senkronizasyon kesilirse dosya hatalı kaydedilecektir. Tekrar 

senkronizasyon başladığında hatalı dosyadan başlayarak kalan dosyalar aktarılmaktadır.  
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Son gönderilen parçanın sayısını almak için FileReassembler kullanılmaktadır. Bu 

servlet'e part parametresi verilerek en son hangi parçanın gönderildiği bilgisi alınabilir. 

Dosyalar aktarıldıktan sonra parçalar server tarafında birleştirilir.  Bunun için Şekil 

4.10’da UML diyagramı verilmiş olan FileReassembler Servisi kullanılır. Bu servis 

dosyalar sunucu uygulamasına upload edildikten sonra cihazın göndermiş olduğu hash 

bilgisi ile sunucuya yüklenmiş dosyanın hash bilgisini karşılaştırır. Eğer bu iki bilgi 

uyumlu ise dosyanın bozulmadığı anlaşılır ve upload edilen tüm parçalar tek bir doya 

olarak birleştirilir. 

 

 

 
Şekil 4.10: FileReassembler UML Diyagramı 
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4.4.2 Android Uygulaması 

Android istemci uygulaması tarafında başarılı olarak gönderilen dosyaların adları JSON 

kullanılarak kaydedilmektedir. Tüm bu dosya adları tek bir text olarak telefon 

hafızasında tutulur. Tekrar senkronizasyon başladığında başarılı olarak aktarılmış ve 

sonradan değiştirilmemiş dosyalar aktarılmamaktadır.  Gerekli servislerin UML 

diyagramları Şekil 4.11'de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.11: FileOperationService UML diyagramı 

 

Ayrıca sunucu üzerinde gönderilmiş parça sayısını veren bir servlet vardır. Eğer bir 

dosya aktarılırken yarıda kesilmiş ise son parçadan itibaren sunucuya parçalar tekrar 

gönderilir. 

 

Uygulamanın kodları aşağıda verilmiştir; 

 

    public Boolean synchronizeFolder(Context context, File sourceDirectory, 

RemoteFile destinationDirectory) throws ServerUnreachableException, 

FileNotFoundException { 

        Log.i(TAG, "synchronize folder sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "source = " + sourceDirectory.getPath() + ", remote = " + 

destinationDirectory.getFilePath()); 

        StringList successfullFiles = null; 

        try { 

 

            successfullFiles = configurationService.getStringList(context, 

Constants.SUCCESSFULL_FILES); 

            Long lastSynchronizationTime = 

configurationService.getLongPropertie(context, 

Constants.LAST_SYNCHRONIZATION_TIME); 

            if (lastSynchronizationTime == null) { 

                lastSynchronizationTime = (long) 0; 
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            } 

            Log.d(TAG, "lastSdynchronizationTime = " + lastSynchronizationTime); 

            for (File file : sourceDirectory.listFiles()) { 

                if (file != null && file.isFile() && file.lastModified() > 

lastSynchronizationTime && !successfullFiles.contains(file.getPath())) { 

                    if (uploadFile(file, destinationDirectory, null)) { 

                        successfullFiles.add(file.getPath()); 

                    } 

                } 

            } 

            Log.i(TAG, "synchronize folder fnished successfully."); 

            return true; 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            return false; 

        } finally { 

            try { 

                if (successfullFiles != null) { 

                    configurationService.setStringList(context, 

Constants.SUCCESSFULL_FILES, successfullFiles); 

                } 

            } catch (ConfigurationException ex) { 

                Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            } 

        } 

    } 

  

    public void synchronizeAllFolders(Context context) throws 

ServerUnreachableException, FileNotFoundException, ConfigurationException { 

        try { 

            Log.i(TAG, "synchronizeAllFolders sources initialized."); 

            SynchronizationFolderList list = this.listSynchronizeFolder(context); 

 

            Boolean success = true; 

            if (configurationService.getStringList(context, 

Constants.SUCCESSFULL_FILES) == null) { 

                configurationService.setStringList(context, 

Constants.SUCCESSFULL_FILES, new StringList()); 

            } 

 

            for (SynchronizationFolder synchronize : list) { 

                File localFile = new File(synchronize.getLocalFolder()); 

                RemoteFile remoteFile = new RemoteFile("", synchronize.getRemoteFolder(), 

FemtoFileTypeEnum.Directory, null); 

                success = success && synchronizeFolder(context, localFile, remoteFile); 

            } 

            if (success) { 

                configurationService.setLongPropertie(context, 

Constants.LAST_SYNCHRONIZATION_TIME, System.currentTimeMillis()); 
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                configurationService.setStringList(context, 

Constants.SUCCESSFULL_FILES, new StringList()); 

            } 

            Log.i(TAG, "synchronizeAllFolders fnished successfully."); 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (ServerUnreachableException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ServerUnreachableException(ex); 

        } catch (FileNotFoundException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw ex; 

        } catch (JsonSyntaxException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } 

    } 

 

4.4.3 iOS Uygulaması 

 

iOS üzerinde background servisler çalıştırılmadığından uygulama açık olduğunda 5 

dakika aralıklar ile checkFile isminde çalışan bir thread bulunmaktadır. Bu thread 

uygulama içerisinde bulunan iOS işletim sistemine özgü .plist uzantısına ve "properties" 

ismine sahip bir dosyayı kontrol etmektedir. Bu dosya üzerinde senkronizasyon 

sırasında aşağıda listelenmiş verileri tutar. 

 Dosyanın ismi 

 Dosyanın sunucu uygulaması sırasında nereye kaydedildiği klasör bilgisi 

 Dosyanın hangi part sayısı 

 Dosyanın upload işleminin bitip bitmediği 
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Şekil 4.12: checkUploadFile akış şeması 

 

checkUploadFile thread akış şeması Şekil 4.12’de verilmiştir.  properties.plist 

dosyasından upload işlemi sırasında yarıda kalmış bir dosya olup olmadığı kontrol 

edilmektedir. Bu bilgi YES ve NO isimli iki değer almaktadır. Eğer YES ise yarıda 

kalmış herhangi bir dosya bulunmamaktadır. Eğer NO ise dosya tamamıyla upload 

edilememiştir. Bu bilgiden sonra thread dosyanın en son upload edilen parçası bilgisini 

almaktadır. Ayrıca upload edilen parçaların sunucu uygulamasında silinmiş olması 

ihtimali göz önüne alınarak sunucu tarafında bu parçanın en son upload edilen parça 

sayısı alınmaktadır. Bunun için sunucu tarafında çalışan getLatestPartNumber isimli 

servis çağrılmaktadır. Bu servis aldığı dosya ismini sunucu üzerinde kontrol etmekte ve 

en son upload edilen parça sayısını döndürmektedir. Eğer sunucu uygulamasındaki bu 

sayı uygulama içerisindeki sayıdan küçük ise kullanıcı sunucu uygulamasında dosyanın 

parçalarını silmiş demektedir. Sunucu ve cihaz üzerindeki parça sayısından hangisi 

küçük ise upload işlemi o parça numarasından başlamak üzere yapılmaktadır. Dosyanın 

bir parçası gönderilirken aynı zamanda properties.plist dosyası güncellenmektedir.  Tüm 

parçalar bittikten sonra dosyanın hash bilgisi sunucu uygulamasına upload edilmektedir. 

reassemblyFile servisi aracılığıyla sunucu tarafında parçalar birleştirilmektedir.  
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Şekil 4.13: properties.plist file yapısı 

 

Şekil 4.13'de verilen dosya yapısında "Key" aldığımız bilginin anahtar kısmını tutar. Bu 

anahtar adı kullanılarak istenilen veriler "Value" kısmından alınır. "Type" tutulan alanın 

veri tipini belirler. 

 ChunkSize:  Dosyaların parçalı gönderilimi sırasında her parçanın 

boyutunu belirler. 

 IP adresi: Kullanıcının IP adresi tutulur. 

 Port: Serverin port numarasını kayıt eder. 

 Language: Uygulamanın dilini tutar. En dili İngilizce, tr Türkçe dilini 

ifade etmektedir. 

 ImageNumber: Resimler servere upload edilirken numaralandırılarak 

gönderilir. Uygulama ilk kurulduğunda numaralandırma 0’dan başlar.  

 UploadFile: Upload sırasında yarıda kalmış dosyanın bilgilerini tutar.  

Finished alanı dosyanın upload işleminin bitip bitmediğini tutar. 

FileName: Upload edilen dosyanın adını, FilePath dosyanın nereye 

upload edileceğini, FilePart dosyanın kaçıncı bölümünde kaldığını 

tutar. 

 FileExtension: dosyaların uzantısını tutar. Bu dosya uzantılarına göre 

filtreleme uygulanmaktadır. 

 

4.5. İNDİRME İŞLEMİ 

4.5.1. Sunucu Uygulaması 
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İndirme işlemi yapabilmek için sunucu üzerinde bulunan dosyaların kullanıcıya 

listelenebilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar listelenmiş dosyalar arasından sadece 

istediklerini indirebilmelidir. Bu listeleme için dosya ve klasör isimleri istemciye 

aktarılmalıdır. Bu aktarım için standart bir yapı olan XML yapısı tercih edilmiştir. 

Sunucu bu XML’i bir servlet yardımı ile istemciye iletmektedir. Servlet 2 farklı 

parametre alır. Bunlardan birincisi listelenecek dizinin yolu diğeri ise listelenecek 

dosyaların uzantısıdır. Örn: “C://” ve “.mp3” şeklinde iki parametre verilirse servlet C 

dizini altındaki tüm klasörleri ve ek olarak sadece mp3 uzantılı dosyaları listeleyecektir. 

Örnek XML dosya yapısı Şekil 4.14’de gösterilmektedir.  

 

 

 

Şekil 4.14: Örnek XML dosya yapısı 
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XML için kullanılan model sınıfın kodları aşağıdaki gibidir. Bu sınıfa ait nesneler 

JAXB kütüphanesi sayesinde otomatik olarak XML'e dönüştürülmektedir. 

 

 @XmlRootElement(name = "File") 

public class FemtoFile implements Comparable<FemtoFile> { 

 

    @XmlElement(name = "FileName") 

    private String fileName; 

    @XmlElement(name = "FilePath") 

    private String filePath; 

    @XmlElement(name = "FileType") 

    private String fileType; 

    @XmlElement(name = "FileLenght") 

    private Long filelenght; 

    @XmlElement(name = "FileLastModified") 

    private Long fileLastModified; 

    @XmlElement(name = "Parent") 

    private FemtoFile parent; 

    @XmlElement(name = "Files") 

    private List<FemtoFile> files; 

 

FemtoFile nesnesini Xml'e dönüştüren kod parçası aşağıdaki gibidir; 

 

    private String getXml(FemtoFile femtoFile) throws JAXBException, 

UnsupportedEncodingException { 

        logger.debug("creating xml for " + femtoFile.getFilePath()); 

        JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance(FemtoFile.class); 

        ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream(); 

        Marshaller marshaller = jc.createMarshaller(); 

        marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_ENCODING, "UTF-8"); 

        marshaller.marshal(femtoFile, os); 

        return os.toString("UTF-8"); 

    } 

 

Dosyalar listelendikten sonra indirilmek istenen dosya tam yolu ile birlikte 

FileDownloader servletinden istenir. Bu servlet bu dosyayı binary olarak http paketleri 

ile istemci uygulamasına gönderir. Download işlemi sırasında dosyalar tek bir parça 

olarak istemciye iletilmektedir. FileDownloader servlet yapısı Şekil 4.15’de 

gösterilmektedir.  
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Şekil 4.15:  FileDownloader servlet yapısı. 

 

 

4.5.2 Android Uygulaması 

 

Uygulamada download yapılabilmesi için dosyaların listelenebilmesi gerekmektedir. 

Dosyaların liste olarak kullanıcıya gösterilebilmesi için Android’e özgü ListActivity 

nesnesi kullanılmaktadır.  Bu aktivite ana menüden download simgesine basıldığında 

çalışmaktadır. İlk olarak kullanıcılara kök klasörler listelenir. Unix sistemler için bu “/” 

iken, Windows için “C:\” gibi sürücülerdir. Kullanıcılar bu liste üzerindeki klasör ve 

dosyalara tıklayabilmektedir. Eğer kullanıcı bir klasöre tıklamış ise sayfa yeniden 

yüklenir ve bu klasörün altındaki klasör ve dosyalar listelenir. Eğer bir dosya seçilirse 

fileOperationService aracılığıyla dosya telefonun download klasörüne indirilecektir. Bu 

işlem için yani Android uygulamasının SD Card üzerine veri yazabilmesi için “Android 

.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE” yetkisinin AndroidManifest.XML 

file:///H:/home
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dosyasına tanımlanması gerekmektedir. Kullanıcı uygulamayı yüklerken bu izini 

görecektir ve uygulamaya yetki vermektedir. İndirildikten sonra bu dosyanın açılıp 

açılmayacağı kullanıcıya sorulur. Kullanıcı onaylarsa Android işletim sistemi bu 

dosyayı default uygulaması ile açmaktadır.   

 

Şekil 4.16’da download işlemi için ekran görüntüleri gözükmektedir. Şekil 4.17’de ise 

Andorid upload/download class yapısı verilmektedir. 

 

   

Şekil 4.16:  Download/İndirme işlemi Andorid uygulaması ekran görüntüleri. 

 

 

Android uygulaması içinde dosyaları download etmeye yarayan ve ilerleme durumunu 

güncelleyen fonksiyon aşağıdaki gibidir; 

 

     @Override 

    protected String doInBackground(String... arg0) { 

        try { 

            byte[] buffer = new byte[Constants.DOWNLOAD_BUFFER]; 

            InputStream is = connectionService.getDownloadStreamer(arg0[0]); 

            BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is); 
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            OutputStream os = new FileOutputStream(arg0[1]); 

            BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(os); 

            int readCount; 

            Long total = 0L; 

            Long lenghtOfFile = Long.parseLong(arg0[2]); 

            while ((readCount = bis.read(buffer)) > 0) { 

                bos.write(buffer, 0, readCount); 

                total = total + readCount; 

                publishProgress((int) (total * 100 / lenghtOfFile)); 

            } 

            bis.close(); 

            bos.close(); 

        } catch (Exception ex) { 

            Logger.getLogger(Downloader.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

        return null; 

    } 

 

 

 



50 

 

 

 
Şekil 4.17: Andorid upload/download class yapısı. 

 

4.5.3 iOS Uygulaması 

 

Dosyaların indirilebilmesi için kullanıcının, bilgisayarında bulunan dosyalarını görmesi 

gerekmektedir. Bilgisayar üzerindeki dosyaların listesi için browseFiles isimli method 

kullanılmıştır.  

 

 

Bu method iki adet parametre almaktadır. İlk parametre dizin adresidir. Verilen bu 

dizinin içeriğindeki dosyalar, klasörler listelenecektir. İkinci parametre ise filtreleme 
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işlemi uygulandığında kullanılır. Bu parametre boş bırakılırsa bütün dosya ve klasörler 

listelenecektir. Eğer bir değer verilirse sadece bu uzantıya sahip dosyalar listelenecektir. 

Örneğin mp3 verildiğinde o dizin altındaki .mp3 uzantısına sahip dosyalar 

listelenecektir. Bu fonksiyon sonuç olarak string bir ifade döndürecektir. Bu ifade XML 

dosyasının içeriğinin stringe dönüştürülmüş biçimidir. Bu xml içerisindeki dosya 

isimlerini parse edebilmek için FemtoFileParser isimli bir sınıf oluşturulmuştur. Bu sınıf 

içerisinde parseXMLFile isimli bir method bulunmaktadır. Bu methodun görevi 

verilmiş XML dosya yapısını ayrıştırarak gerekli bilgileri elde etmektir. Bunu 

gerçekleştirmek için XML dosyasında tanımla XML tagleri kullanılmıştır. Bu taglere 

göre XML dosyasını baştan sona sıralı bir şekilde okuyarak dosya ve klasörlerin 

bilgilerini ayrıştırır. Elde edilen bilgiler Objective-C'ye özel NSMutableArray ismi 

verilen bir dizi yapısına dönüştürür.  

 

 Dosya ve klasörlerin listelenmesi için UITableViewController ismi verilen bir yapı 

kullanılarak kullanıcıya sunulmaktadır. Bu yapı verilen bir dizi içeriğini tablolara 

dönüştürerek kullanıcıya sunar.  

 

Tablo üzerinde hem klasörler hemde dosyalar listelenmektedir. Kullanıcı herhangi bir 

satıra tıkladığında bu satırın içeriği kontrol edilir. Bu içerik klasör veya dosya olabilir. 

Download işlemi sadece dosyalar için gerçekleştirilmiştir. Eğer seçilen satır klasör ise 

tablo kendini güncelleyerek o klasör içeriğini kullanıcıya sunmaktadır. Eğer seçilen satır 

bir dosya ise herhangi bir güncelleme yapmadan beklemektedir.  Download işleminin 

gerçekleştirilmesi için kullanıcının kendisine sunulmuş olduğu dosyalardan birini seçip 

ekranın alt kısmında bulunan download/indir butonuna tıklayarak indirme işlemini 

başlatması gerekmektedir. İndirme işlemi için downloadFiles metodu kullanılır. 
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Şekil 4.18: Download/İndirme işlemi iOS uygulaması ekran görüntüleri. 

 

Bu metot iki parametre almaktadır. İlk parametre indirilecek olan dosyanın bulunduğu 

dizin, ikinci parametre indirilecek dosyanın adıdır. Bu method TRUE değeri indirme 

işleminin başarılı bir şekilde bittiğini, FALSE değeri indirme sırasında hata yaşandığını 

belirtir. İndirilen dosya uygulamanın sandbox alanı içerisinde Documents klasörüne 

kayıt edilir. Şekil 4.18’de geliştirilen uygulamanın ekran görüntülerini verilmektedir. 

4.6. YÜKLEME İŞLEMİ 

4.6.1. Android Uygulaması 

Gönderme işlemi senkronizasyon modülünde detaylandırılmıştı. Şekil 4.20’da 

FileService UML Diyagramı verilmiştir. 
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Şekil 4.19: Upload menü ekranı. 

 

 
Şekil 4.20. FileService UML Diyagramı 
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Android cihazın içindeki dosyaları listelemek için kullanılan fonksiyon aşağıdaki 

gibidir; 

 

@Override 

    protected FemtoFile browseFiles(FemtoFile femtoFile) throws 

ServerUnreachableException, FileNotFoundException { 

        if (femtoFile == null) { 

            femtoFile = new FemtoFile(); 

        } 

        femtoFile.setFiles(new ArrayList<FemtoFile>()); 

        File[] files; 

        Boolean root = femtoFile.getFilePath() == null || 

femtoFile.getFilePath().trim().equals(""); 

        if (root) { 

            files = File.listRoots(); 

        } else { 

            files = new File(femtoFile.getFilePath()).listFiles(); 

        } 

 

        for (File f : files) { 

            FemtoFile femtoFile1 = new FemtoFile(); 

            femtoFile1.setFileName(f.getName()); 

            femtoFile1.setFilePath(f.getPath()); 

            if (!root) { 

                femtoFile1.setParent(femtoFile); 

            } 

            if (f.isDirectory()) { 

                femtoFile1.setFileType(FemtoFileTypeEnum.Directory.name()); 

            } else if (f.isFile()) { 

                femtoFile1.setFileType(FemtoFileTypeEnum.File.name()); 

            } 

            femtoFile.getFiles().add(femtoFile1); 

        } 

        return femtoFile; 

    } 

 

4.6.2. iOS Uygulaması 

Yükleme işlemi için telefonun Documents klasöründe bulunan dosyalar listelenir. Bu 

dosyaların listelenmesi için getFileList method kullanılmıştır.  

 

Documents klasörü altında uygulama ile ilgili bilgileri tutan properties.plist uzantılı 

dosya da bulunmaktadır. Bu dosyanın kullanıcıya sunulmasını engellemek için 

getFileList method içerisinde uzantısı .plist olan dosya olup olmadığı kontrol 

edilmektedir. Elde edilen dosya listesi UITableViewController aracılığıyla kullanıcıya 
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sunulmaktadır. Kullanıcı bu tablo aracılığı ile yüklemek istediği dosyayı seçip ekranın 

en alt kısmında bulunan upload/yükle butonuna basar. Butona basıldıktan sonra bu 

dosyanın nereye kaydedilmesi gerektiği bilgisi seçilir ve ekranın en alt kısmında 

bulunan OK/Tamam butonuna basarak yükleme işlemini başlatır. Yükleme işlemi için 

uploadFile method kullanılır. 

 

-(BOOL) uploadFile: (IphoneFile *) file :(int) partNumber: Bu method iki adet 

parametre almaktadır. İlk parametre upload edilecek dosyanın bilgilerinin bulunduğu 

iPhoneFile sınıfından türetilmiş bir nesnedir. İkinci parametre upload edlecek dosyanın 

part numarasıdır. Bu part numarasına ilk aşamada sıfır verilir. Yükleme işlemi chunk 

adı verilen partlara ayrılır. Herhangi bir problemden dolayı yarıda kalmış bir dosya var 

ise bu parça sayısı verilir ve yükleme işlemi en baştan değilde bu parça numarsından 

başlayarak gerçekleştirilir. Bu fonksiyonun gerçekleştirdiği işlemler aşağıda maddeler 

halinde verilmiştir. 

 Dosyanın ismini alır ve telefonun documents kalsöründen dosya verisi binary 

şeklinde elde edilir. 

 Dosyanın toplam uzunluğunu hesaplar. Dosyayı chunk adı verilen parçalara 

böler. 

 Her bir parçayı sunucuya yükleme işlemi için http requestleri oluşturur. 

 Parça yüklendiği an properties.plist dosyası içerisinde gerekli güncellemeleri 

yapar. Burada hangi dosyayı nereye ve kaçıncı partı kayıt ettiğini günceler. 

 Dosyanın parça sayısı bittiği an dosyanın hash fonksiyonunu alır ve sunucuya 

gönderir. 

 Sunucuya bu dosyaları birleştirmesi için gerekli http requestini gönderir. 

 

Parçaları sunucuya yüklemek için ASIHTTPRequest kullanılmıştır. Bu kütüphane 

aracılığıyla veri paketleri sunucuya yüklenmektedir. Aşağıda veri yükleme işleminin 

ASIHTTPRequest ile yapılması gösterilmektedir. 

 

-(Void) UploadData :( NSData *) d : (NSString *) name : (NSString *) directoryPath 

{ 

    ASIFormDataRequest *request = [ASIFormDataRequest requestWithURL:[NSURL 

URLWithString:[con getUploadStreamerURL:directoryPath]]]; 
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    // Upload an NSData instance 

    request.requestMethod = @"POST";  

    [request setData:d withFileName:name andContentType:@"video/*" forKey:nil];       

    [request startSynchronous];  

} 

 

Bu method yüklenecek veriyi NSData tipinde alır. Nereye kayıt edeceğini directoryPath 

aracılığıyla verilir. Bir http requesti (istek) oluşturur. Bu requestin metodunu POST 

olarak belirleriz. Bu isteğe gönderilecek veri setData aracılığı ile verilir.  [request 

startSynchronous] verinin senkron bir biçimde gönderilmesini sağlar. 

 

 
Şekil 4.21: Upload/Yükleme işlemi iOS uygulaması ekran görüntüleri. 

 

Şekil 4.21’de geliştirilen uygulamanın ekran görüntüleri verilmektedir. Kullanıcı ekran 

aracılığıyla upload etmek istediği dosyayı seçecektir. Seçmiş olduğu dosyayı upload 

edebilmek için ekranın alt kısmında bulunan upload tuşuna basması gerekmektedir. Bu 

tuşa basıldığı zaman ekrana sunucu üzerinde upload edebileceği dizinler 

listelenmektedir. Bu dizinlerden birini seçip altta bulunan OK tuşuna bastıktan sonra 

dosya http paketleri şeklinde sunucuya gönderilecektir. 
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Upload işlemi bittikten sonra kullanıcı bilgilendirilecek ve ana menü açılacaktır. 

İndirilen dosyayı açmak için Şekil 4.23’de gösterilen “readDocument” menüsü 

kullanılabilir. Bu menü telefona indirilen dosyaları listelemektedir. Seçilen dosya için 

open tuşuna basıldığında dosya açılmaktadır. Şekil 4.22, pdf dosyasının açılmış halini 

göstermektedir. Bunun için iOS işletim sistemine özgü “QuickLook” kütüphanesi 

kullanılmıştır. Bu kütüphane aracılığıyla dosyalar Şekil 4.23’de gösterildiği gibi 

yazıcıya gönderilip çıktısı alınabilmektedir. 

 

 

Şekil 4.22: Seçilmiş olan .pdf uzantılı bir dosyanın açılması. 
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Şekil 4.23: Açılmış olan bir .pdf uzantılı dosyanın yazıcıya gönderilmesi. 

4.7. MEDYA STREAM İŞLEMİ 

4.7.1. Sunucu Uygulaması 

Müzik ya da video stream için öncelikle sunucu videoların ve müziklerin istemci 

uygulamasına listelenmesi gerekmektedir. Bunun için indirme modülünde anlatılan yapı 

bire bir kullanılmaktadır. Tek farklılık olarak kullanılan servlete ikinci parametre olarak 

verilen değer müzik formatlarının listelenmesi için kullanılmaktadır. Örnek olarak ikinci 

parametre “mp3,flac” olduğunda sadece mp3 ve flac dosyaları listelenmektedir. Ayrıca 

iOS için özel bir Streamer kullanılmaktadır. Bu Servlet'e "byte-range" parametre olarak 

verilmektedir. 

 

iOS için yazlan VideoStreamerIOS servlet'in kodları aşağıdaki şekildedir; 

 

  @Override 

    public void handleRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) { 

        logger.info("download streamer servlet sources initialized..."); 

        ServletOutputStream sos = null; 

 

        try { 
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            String fileAddress = request.getParameter("file"); 

            File file = new File(fileAddress); 

            InputStream inputStream = streamService.downloadFileStream(fileAddress); 

 

            byte data[] = new byte[(int) file.length()]; 

            inputStream.read(data); 

 

 

            sos = response.getOutputStream(); 

 

            String fileName = file.getName(); 

            long length = file.length(); 

            long lastModified = file.lastModified(); 

            String eTag = fileName + "_" + length + "_" + lastModified; 

 

            //response.reset(); 

 

            response.setHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=\"" + 

fileName + "\""); 

            response.setHeader("Accept-Ranges", "bytes"); 

            response.setHeader("ETag", eTag); 

            response.setDateHeader("Last-Modified", lastModified); 

            response.setContentType("video/mp4"); 

 

            //extract range header 

            String rangeHeader = request.getHeader("range"); 

            //parse multiple range bytes 

            ArrayList<ByteRange> ranges = parseRange(rangeHeader, data.length); 

 

            if (ranges != null) { 

                long start = -1; 

                long end = -1; 

 

                if (ranges.size() == 1) { 

                    ByteRange range = ranges.get(0); 

                    start = range.getStart(); 

                    end = range.getEnd(); 

                    response.setHeader("Content-Range", "bytes " + start + "-" + end + "/" + 

data.length); 

                    logger.info("Content-Range" + "bytes " + start + "-" + end + "/" + 

data.length); 

                    response.setStatus(response.SC_PARTIAL_CONTENT); 

                    for (long j = start; j <= end; j++) { 

                        sos.write(data[(int) j]); 

                    } 

                } else { 

                    response.setStatus(response.SC_NOT_IMPLEMENTED); 

                } 

            } else { 
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                sos.write(data); 

            } 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

            logger.error(e.getMessage(), e); 

        } catch (IOException e) { 

            logger.error(e.getMessage(), e); 

        } finally { 

            if (sos != null) { 

                try { 

                    sos.close(); 

                } catch (IOException ex) { 

                    

java.util.logging.Logger.getLogger(VideoStreamerIOS.class.getName()).log(Level.SEV

ERE, null, ex); 

                } 

            } 

        } 

 

 

4.7.2. Android Uygulaması 

Şekil 4.24’de görüldüğü gibi Müzik veya video dosyaları kullanıcıya listelendikten 

sonra kullanıcı dinlemek istediği müziği seçer. Android uygulaması seçilen bu dosyayı 

streamingService aracılığı ile Android işletim sisteminin default media playerine 

gönderir. Bundan sonra işletim sistemi Şekil 4.25’de görüldüğü gibi müzik dosyasının 

stream edilmesi sürecini devralır. 

 

Müzik için kullanılan StreamMusic fonksiyonunun kodları aşağıdaki şekildedir; 

 

public void streamMusic(RemoteFile file, Activity activity) { 

        Log.i(TAG, "stream music sources initialized."); 

        ConnectionService connectionService = ServiceManager.getConnectionService(); 

        try { 

            Intent intent = new Intent(); 

            intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

            intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW); 

 

            String type = "audio/*"; 

            

intent.setDataAndType(Uri.parse(connectionService.getDownloadStreamerUrl(file.get

FilePath()).toString()), type); 

            activity.startActivity(intent); 

            Log.i(TAG, "stream music finished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 
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        } 

    } 

 

 
Şekil 4.24: Müzik dosyalarının kullanıcıya sunulması. 

 

Video için kullanılan StreamVideo fonksiyonunun kodları şöyledir: 

 

public void streamVideo(RemoteFile file, Activity activity) { 

        Log.i(TAG, "stream video sources initialized."); 

        ConnectionService connectionService = ServiceManager.getConnectionService(); 

        try { 

            Intent intent = new Intent(); 

            intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

            intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW); 

 

            String type = "video/*"; 

            

intent.setDataAndType(Uri.parse(connectionService.getDownloadStreamerUrl(file.get

FilePath()).toString()), type); 

            activity.startActivity(intent); 

            Log.i(TAG, "stream video finished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

    } 
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Şekil 4.25: Müzik dosyalarının stream edilmesi. 

4.7.3. iOS Uygulaması 

Müzik ve Videoların listelenmesi sırasına iOS işletim sistemine özgü 

TableViewController kullanılmaktadır. Bu ekranda dosyalar tablo formatında 

kullanıcıya sunulmaktadır. Kullanıcı seçmiş olduğu dosyayı altta bulunan listen 

menüsüne basarak dinleyebilmektedir. Şekil 4.26’da müzik dosyalarının listelenmiş hali 

gösterilmektedir. 
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Şekil 4.26: Müzik listelerinin listelenmesi ve videonun izlenmesi. 

 

Kullanıcının seçmiş olduğu dosya iOS işletim sistemine özgü MPMediaPlayer 

aracılığıyla dinletilmektedir. MPMediaPlayer video/müzik dosyalarını byte-range 

request özelliğine göre stream etmektedir. Geliştirdiğimiz uygulama byte-range 

özelliğini desteklemektedir. Bu özellik serverden müzik dosyasının ilk iki partının 

istenmesiyle başlar. Daha sonra belirli aralıklarda parçalar (range) istenerek stream 

özelliği gerçekleşir. Fakat Apple stream edilecek dosyanın sıkıştırma tekniklerinden biri 

olan H.264 standartına sahip olmasını istemektedir. Kullanıcının bilgisayarında bulunan 

her bir müzik dosyasının bu özellikte olması gerekmektedir. Kullanıcıyı bu durumdan 

kurtarmak adına video ve müzik dosyaları uygulama tarafında indirilip daha sonra 

çalınmaktadır. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında, mobil cihazlar için media sharing uygulaması ve sosyal medya 

entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Media sharing uygulaması için aynı zamanda evdeki 

pc'de çalışan bir sunucu uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama sayesinde, istemci 

uygulamaları için senkronizasyon, dosya paylaşımı ve medya izleme imkanı 

sunulmaktadır. 

 

Sunucu uygulaması Windows, Mac ve Linux ortamlarında test edilmiştir. Uygulama 

için yazılmış olan Unit testler sayesinde işlevlerin her ortamda çalıştığı gözlemlenmiştir. 

Ayrıca genel kullanıcı testleri ile bu sonuçlar doğrulanmıştır. 

 

Sunucu uygulaması ile birlikte kullanılmak üzere Android ve iOS işletim sistemleri için 

olmak üzere iki istemci uygulaması geliştirilmiştir. Evlerinde femtocell bulunan ve 

gerekli işletim sistemine sahip mobil cihaza sahip kullanıcılar, geliştirilen uygulamayı 

kullanabilecektir. 

 

Uygulama sayesinde, kullanıcı eve geldiğinde ve evden ayrıldığında, Facebook ve 

Twitter üzerinde otomatik durum güncellemesi yapılabilmektedir. Kullanıcı, mobil 

cihazı üzerindeki dosyaların bilgisayarına otomatik olarak yedeklenmesini sağlayabilir. 

Bilgisayar üzerindeki dosyalarını mobil cihazına indirebilir. Video ve müzikleri 

indirmeden izleyebilir ve dinleyebilir. 

 

5.1. OPTİMİZASYON 

Sunucuya dosya aktarımında ve senkronizasyonda dosyalar 1M’lık parçalara 

bölünmektedir. Bu parçaların boyutu düştükçe aktarım süresi artmaktadır. Ancak parça 

boyutu çok büyük olur ise yarıda kesilme ihtimali artımaktadır. Ayrıca cihazın 

kapasitesini aşıp hata oluşmasına sebep olabilir. 

 

Farklı boyutlarda dosya parçaları için aktarım süreleri hesaplanmıştır. Yakkaşık 100MB 

büyüklüğünde bir dosya için bu sürelerin grafiği Şekil 5.1’de verilmiştir.  
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Şekil 5.1: Dosya Boyut-Zaman Grafiği. 

 

50 MB üzeri dosyaların aktarılmasında HTC Evo2 ile hata alınmaktadır. Hata mesajı 

şöyledir : “ java.lang.OutOfMemoryError: (Heap Size=6627KB, Allocated=4665KB)”.  

5.2. UNIT TESTLER 

 

Proje geliştirme aşaması tamamlandıktan sonra projenin test işlemlerine büyük önem 

verilmiştir. Testler saysinde projenin işlevleri doğrulanmıştır. Test işlemleri için Unit 

testler kullanılmıştır. Unit test yazılımda en temel test işlemidir. Proje içerisinde 

geliştirilen methodların doğru çalışıp çalışmadığının testlerini yapmak için kullanılır. 

Unit testlerde oluşturulan bütün testler birbirinden bağımsız çalışmakta ve her testin 

true/false olmak üzere tek bir değeri vardır. False değeri methodun yanlış çalıştığının 

true değeri methodun doğru çalıştığının göstergesidir. Unit testlerin kullanılması 

yazılımcıya hız kazandırmaktadır. Yazılım esnasında geliştirilen bir method direk 

arayüze bağlandığında hataların tespiti daha geç olmaktadır. Bazen bu yanlış çalışan 

methodun bulunması günler hatta aylar alabilmektedir. Yazılımcının bunu bulması 

hatayı gidermesi ve tekrar bu methodu arayüze eklemesi zaman kaybına neden 

olmaktadır.  

 

Unit testlerin yazılımcıya kazandırdığı avantajlar; 

 

 Kodun anlaşılmasını kolaylaştırır. 
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 Yazılım geliştirmede hız kazandırır. 

 Kodlardaki hata oranlarını düşürür. 

 Yazılan kodun her satırının başka bir test kodu tarafından otomatik olarak test 

edilmesini sağlar. 

 

Java dilinde unit test işlemleri için JUnit adı verilen kütüphane kullanılmaktadır. Ayrıca 

diğer bir tool olan Sonar kullanılmaktadır. Sonar, çeşitli metriklere göre kod kalitesini 

analiz eden araçtır. Yazılan kod satır sayısı, yorumlar, kod hataları ve test kapsamalarını 

raporlayarak geliştiriciye projenin kalitesi hakkında detaylı bilgi verir. Sonar Java 

kodları için kullanılabilmektedir. Bu yüzden server ve android uygulamaları için 

kullanılmıştır.   

 

JUnit sayesinde, kod parçalarına çeşitli parametreler verilerek doğru yanıt verip 

vermediğine göre testler yapılmaktadır. Örnek olarak yanlış bir dosya ismi 

verdiğimizde, dosyayı stream eden servlet'in içindeki fonksiyon, başarısız sonucu için 

doğrudur yanıtı vermelidir. Başarılı sonucu için yanlıştır sonucunu vermektedir. Tüm 

testler hatasız tamamlandığında sistemin başarılı olarak çalıştığını tespit etmiş oluruz. 

Sadece server uygulaması için JUnit testleri yazılmıştır. 

 

JUnit sayesinde sunucu uygulamasındaki servislerin tamamı test edilmektedir. Testler 

uygulama her çalıştırıldığında otomatik olarak çalışır. Bunu maven sağlamaktadır. Her 

değişiklik sonrasında testlerin çalıştırılması sayesinde yapılan değişiklik bir probleme 

sebep oluyor ise bu anında tespit edilebilir. Örnek olarak browsing service test kodları 

şu şekildedir; 

 

@Test 

    public void testBrowsingWithDirectorySuccess() throws Exception { 

        File f = getTempDirectory(); 

        getFileOperationService().browsingService(f.getPath(), null); 

    } 
 

Yukarıdaki test fonksiyonu, çağırdığı fonksiyonun başarılı olarak tamamlanmasını 

beklemektedir. Eğer fonksiyon bir istisna gönderir ise başarısız sayılacaktır. Testlerden 

birisi başarısız olur ise proje çalıştırılamaz. 
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        @Test(expected = FileNotFoundException.class) 

    public void testBrowsingWithFile() throws Exception { 

        File f = getTempFile(); 

        getFileOperationService().browsingService(f.getPath(), null); 

    } 

 

  @Test(expected = FileNotFoundException.class) 

    public void testBrowsingWithException() throws JAXBException, 

UnsupportedEncodingException, FileNotFoundException { 

        getFileOperationService().browsingService("wrongFile", null); 

    } 

 

Yukarıdaki iki test fonksiyonu, çağırdığı fonksiyonun başarısız olarak tamamlanmasını 

beklemektedir. Eğer fonksiyon FileNotFoundException istisnası gönderir ise başarılı 

sayılacaktır. 

 

5.3. SONAR 

 

Sonar ile kod kalitesini otomatik olarak ölçebiliyoruz. Web projemizi Sonar'a 

yükledikten sonra aldığımız sonuçlar şu şekildedir; 

 

Şekil 5.2'de gösterildiği gibi, sunucu uygulaması için 1489 satır kod yazılmıştır. Ayrıca 

toplam 10 paket, 30 sınıf ve 102 metod kullanılmıştır. 

 

Şekil 5.2: Sunucu uygulamasında yazılmış kod satır ve sınıf miktarı. 

 

Şekil 5.3'de gösterildiği gibi, sunucu uygulaması kodlarında %2 yorum sataırı 

yazılmıştır. Bu yorumlar az görünse de loglar sayesinde kod anlaşılabilir durumdadır. 

Ayrıca %2.5 kod tekrarı görünmekte ve bu çok iyi bir oran olarak söylenebilir. 
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Şekil 5.3: Sunucu uygulaması kodlarında bulunan yorum satırı oranı ve kod tekrarı oranı. 

 

Şekil 5.4'de gösterildiği gibi, roje %75 ile standartlara uygun görünmektedir. Hataların 

detayına bakıldığında bunların çoğunun kullanılan hazır MD5 sınıfından kaynaklandığı 

görünmektedir. Bu sınıf kaldırılsa oran bi hayli artacaktır. Ayrıca Blocker ve Kritik hata 

bulunmamaktadır. 

 

Şekil 5.4: Sunucu uygulamasında kalite standartlarına uyum oranı. 

 

Şekil 5.5'de gösterildiği gibi; Projede 27 unit test bulunmaktadır. Bunlar projenin 

%34.8'ini kapsamaktadır. Servis sınıflarının neredeyse tamamı kapsanmaktadır. 

 

Şekil 5.5: Sunucu uygulamasında test kapsama oranı ve teslerin başarı oranı. 

 

Şekil 5.6'da görüldüğü üzere, Servis paketlerinde %64 test kapsama oranı 

bulunmaktadır. Bu oran ekip tarafından belirlenen hedef olarak %60'ın üzerindedir. 
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Şekil 5.6: Sunucu uygulamasında bulunan paketlerin coverage oranları. 

 

Şekil 5.7'de görüldüğü gibi, Android uygulamasında 6411 satır kod bulunmaktadır. 

Ayrıca 13 paket, 88 sınıf ve 864 metot bulunmaktadır. 

Şekil 5.7: Android uygulamasında bulunan kod miktarı. 

 

Şekil 5.8'de görüldüğü gibi, Rapora göre android uygulaması %91.2 oranında 

standartlara uygundur. 

 

Şekil 5.8: Android uygulamasının kalite standartlarına uyumu. 

 

5.4. SONUÇ 

Bu tez kapsamında gerçekleştirilen proje; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

San-Tez programı ile desteklenmiştir. San-Tez sayesinde Alcatel-Lucent Teletaş 

Telekomünikasyon A.Ş firması ile iş birliğine gidilmiştir. Uygulama, Alcatel-Lucent 

Teletaş Telekomünikasyon A.Ş’nin sağladığı Femtocell laboratuarında test edilmiştir. 

Laboratuar ortamında elde edilen sonuçlar başarılıdır. 
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Gelecekte, bu uygulama gerçekleştirilirken öğrenilmiş bilgiler kullanılarak çok sayıda 

yayın hazırlanması ve farklı projeler geliştirilmesi mümkündür. Kısa zamanda 

Femtocell’lerin her eve girebileceği göz önünde bulundurduğumuzda geniş bir araştırma 

alanı ortaya çıktığı görülmektedir.  

 

Ayrıca bu tez kapsamında ortaya çıkan uygulama kullanılarak Femtocell’in performansı 

ve güvenilirliği ile ilgili gerçek veriler elde edilebilir. Bu veriler kullanılarak nelerin 

optimize edilebileceği ile ilgili detaylı bir araştırma yapmak mümkün olabilir.  
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EKLER 

Sunucu Uygulaması Kodları 

 

 

package com.alcatel.lucent.tr.femto.service.impl; 

 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.fileoperation.FemtoFile; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.fileoperation.FemtoFileTypeEnum; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.security.MD5; 

import java.io.File; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.FileOperationService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.util.StreamUtils; 

import java.io.ByteArrayOutputStream; 

import java.io.FileFilter; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Collections; 

import java.util.List; 

import javax.xml.bind.JAXBContext; 

import javax.xml.bind.JAXBException; 

import javax.xml.bind.Marshaller; 

import org.apache.commons.io.filefilter.AbstractFileFilter; 

import org.apache.log4j.Logger; 

import org.springframework.stereotype.Service; 

 

@Service("fileOperationService") 

public class FileOperationServiceImpl implements FileOperationService { 

 

    private static final Integer MEGABYTE = 1048576; 

    private final Logger logger; 

 

    public FileOperationServiceImpl() { 

        this.logger = Logger.getLogger(FileOperationServiceImpl.class); 

    } 

 

    @Override 

    public Boolean reasseblyFile(String filePath) { 

        logger.info("reassebly file sources initialized."); 

        logger.debug("file path = " + filePath); 

 

        try { 

            File file = new File(filePath); 

            String hash = getFileHash(filePath); 

 

            FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file); 
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            int i = 0; 

            byte[] buff = new byte[MEGABYTE]; 

            List<File> files = new ArrayList<File>(); 

 

            while (true) { 

                String partName = filePath + ".part" + (i + 1); 

                logger.debug("part name = " + partName); 

 

                File partFile = new File(partName); 

                if (!partFile.exists()) { 

                    logger.warn("part does not exists"); 

                    break; 

                } 

 

                FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(partFile); 

                Integer byteCount = fileInputStream.read(buff, 0, MEGABYTE); 

                logger.debug("bytes read = " + byteCount); 

 

                fileOutputStream.write(buff, 0, byteCount); 

                fileInputStream.close(); 

                logger.debug("bytes written = " + byteCount); 

 

                files.add(partFile); 

                i++; 

            } 

            fileOutputStream.close(); 

 

            String newHash = MD5.getHashString(file); 

            logger.debug("new hash = " + newHash); 

 

            for (File partFile : files) { 

                logger.debug("part file deleted =  " + partFile.getName()); 

                partFile.delete(); 

            } 

 

            if (hash != null && !hash.equals(newHash)) { 

                logger.warn("File Hashes does not match"); 

                file.renameTo(new File(file.getPath() + ".corrupted")); 

                return false; 

            } else { 

                logger.info("File Hashes match"); 

                return true; 

            } 

        } catch (Exception ex) { 

            logger.error(ex.getMessage(), ex); 

            return null; 

        } 

    } 

 

    private String getFileHash(String filePath) { 

        logger.info("get file hash sources initialized."); 

 

        try { 
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            String hashFileName = filePath + ".hash"; 

            logger.debug("hash file name = " + hashFileName); 

 

            File file = new File(hashFileName); 

            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(file); 

 

            String hash = StreamUtils.convertInputStreamToString(fileInputStream); 

            logger.debug("hash = " + hash); 

            file.delete(); 

            logger.debug("hash file deleted"); 

            logger.info("get file hash is finished successfully."); 

            return hash; 

        } catch (FileNotFoundException ex) { 

            logger.error(ex.getMessage(), ex); 

            return null; 

        } catch (IOException ex) { 

            logger.error(ex.getMessage(), ex); 

            return null; 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public Integer getLatestPartNumber(String filePath) { 

        try { 

            int i = 0; 

            while (true) { 

                File partFile = new File(filePath + ".part" + (i + 1)); 

                if (!partFile.exists()) { 

                    return i; 

                } 

                i++; 

            } 

        } catch (Exception ex) { 

            logger.error(ex.getMessage(), ex); 

            return 0; 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public String browsingService(String parentAddress, String extensions) throws 

FileNotFoundException { 

        logger.info("browsing service sources initialized."); 

        FemtoFile femtoFile; 

        if (parentAddress == null || parentAddress.trim().equals("")) { 

            logger.debug("browsing roots = " + parentAddress); 

            femtoFile = browseRoots(); 

        } else { 

            logger.debug("browsing directory"); 

            List<String> exts = null; 

            if (extensions != null && !extensions.trim().equals("")) { 

                exts = new ArrayList<String>(); 

                for (String s : extensions.split(",")) { 

                    exts.add(s.toLowerCase()); 

                } 
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            } 

            femtoFile = browseFile(parentAddress, exts); 

        } 

        String xml = null; 

        try { 

            Collections.sort(femtoFile.getFiles()); 

            xml = getXml(femtoFile); 

            logger.info("brosing service is finished successfully."); 

        } catch (JAXBException ex) { 

            logger.error(ex.getStackTrace()); 

        } catch (UnsupportedEncodingException ex) { 

            logger.error(ex.getStackTrace()); 

        } 

        return xml; 

    } 

 

    private FemtoFile browseRoots() { 

        logger.info("browse roots sources initialized."); 

        FemtoFile femtoFile = new FemtoFile(); 

        femtoFile.setFiles(new ArrayList<FemtoFile>()); 

        File[] files = File.listRoots(); 

        logger.debug("Root Files " + files); 

        for (File file : files) { 

            try { 

                femtoFile.getFiles().add(getFemtoFile(file, false)); 

            } catch (FileNotFoundException ex) { 

                logger.error(ex, ex); 

            } 

        } 

        logger.info("brosing roots finished successfully."); 

        return femtoFile; 

    } 

 

    private FemtoFile browseFile(String parentAddress, final List<String> extensions) throws 

FileNotFoundException { 

        File rootFile = new File(parentAddress); 

        if (!rootFile.isDirectory()) { 

            throw new FileNotFoundException(parentAddress + " is not a directory"); 

        } 

        FemtoFile femtoFile = getFemtoFile(rootFile, true); 

        femtoFile.setFiles(new ArrayList<FemtoFile>()); 

        File[] files; 

        if (extensions != null && extensions.size() > 0) { 

            FileFilter filter = new AbstractFileFilter() { 

 

                @Override 

                public boolean accept(File file) { 

                    if (file.isHidden()) { 

                        return false; 

                    } else if (file.isDirectory()) { 

                        return true; 

                    } else if (file.isFile()) { 

                        String fileName = file.getName(); 

                        String extension = fileName.substring(fileName.lastIndexOf('.') + 1); 
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                        return extensions.contains(extension.toLowerCase()); 

                    } else { 

                        return false; 

                    } 

                } 

            }; 

            files = rootFile.listFiles(filter); 

        } else { 

            FileFilter filter = new AbstractFileFilter() { 

 

                @Override 

                public boolean accept(File file) { 

                    return !file.isHidden(); 

                } 

            }; 

            files = rootFile.listFiles(filter); 

        } 

        if (files != null) { 

            for (File file : files) { 

                femtoFile.getFiles().add(getFemtoFile(file, false)); 

            } 

        } 

        return femtoFile; 

    } 

 

    private String getXml(FemtoFile femtoFile) throws JAXBException, 

UnsupportedEncodingException { 

        logger.debug("creating xml for " + femtoFile.getFilePath()); 

        JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance(FemtoFile.class); 

        ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream(); 

        Marshaller marshaller = jc.createMarshaller(); 

        marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_ENCODING, "UTF-8"); 

        marshaller.marshal(femtoFile, os); 

        return os.toString("UTF-8"); 

    } 

 

    private FemtoFile getFemtoFile(File file, Boolean isAddParent) throws 

FileNotFoundException { 

        logger.info("get femto file sources initialized."); 

        if (file == null || !file.exists()) { 

            throw new FileNotFoundException(); 

        } 

 

        FemtoFile femtoFile = new FemtoFile(); 

        femtoFile.setFileName(file.getName()); 

        femtoFile.setFilePath(file.getPath()); 

        femtoFile.setFilelenght(file.length()); 

        femtoFile.setFileLastModified(file.lastModified()); 

        File parent = file.getParentFile(); 

        if (isAddParent && parent != null && parent.exists()) { 

            FemtoFile femtoFileParent = new FemtoFile(); 

            femtoFileParent.setFileName(parent.getName()); 

            femtoFileParent.setFilePath(parent.getPath()); 

            femtoFileParent.setFilelenght(parent.length()); 
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            femtoFileParent.setFileLastModified(parent.lastModified()); 

            femtoFile.setParent(femtoFileParent); 

        } 

 

        if (file.isDirectory()) { 

            femtoFile.setFileTypeEnum(FemtoFileTypeEnum.Directory); 

        } else { 

            int dotPos = file.getName().lastIndexOf("."); 

            if (dotPos < 0) { 

                femtoFile.setFileTypeEnum(FemtoFileTypeEnum.File); 

            } else { 

                String extension = file.getName().substring(dotPos + 1); 

                if (FemtoFileTypeEnum.Video.getExtensions().contains(extension)) { 

                    femtoFile.setFileTypeEnum(FemtoFileTypeEnum.Video); 

                } else if (FemtoFileTypeEnum.Audio.getExtensions().contains(extension)) { 

                    femtoFile.setFileTypeEnum(FemtoFileTypeEnum.Audio); 

                } else { 

                    femtoFile.setFileTypeEnum(FemtoFileTypeEnum.File); 

                } 

            } 

        } 

        logger.info("get femto file finished successfully."); 

        return femtoFile; 

    } 

} 

package com.alcatel.lucent.tr.femto.service.impl; 

 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.StreamService; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.List; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import org.apache.commons.fileupload.FileItem; 

import org.apache.commons.fileupload.FileUploadException; 

import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItemFactory; 

import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload; 

import org.apache.log4j.Logger; 

import org.springframework.stereotype.Service; 

 

@Service("streamService") 

public class StreamServiceImpl implements StreamService { 

 

    private final Logger logger; 

    private final Integer fileSizeThreshold = 1 * 1024 * 1024; 

 

    public StreamServiceImpl() { 

        this.logger = Logger.getLogger(FileOperationServiceImpl.class); 

    } 

    @Override 
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    public FileInputStream downloadFileStream(String sourceFileAddress) throws 

FileNotFoundException { 

        logger.info("download stream service sources initialized."); 

        if (sourceFileAddress == null || sourceFileAddress.trim().equals("")) { 

            throw new FileNotFoundException(); 

        } 

        logger.debug("downloadig file = " + sourceFileAddress); 

        File file = new File(sourceFileAddress); 

        if (!file.exists() || !file.isFile()) { 

            throw new FileNotFoundException(); 

        } 

        FileInputStream fis = new FileInputStream(file); 

        logger.info("download stream service is finished successfully."); 

        return fis; 

    } 

    @Override 

    public boolean uploadFileStream(String directoryAddress, HttpServletRequest request) 

throws FileNotFoundException { 

        logger.info("upload stream service sources initialized."); 

        if (directoryAddress == null || directoryAddress.trim().equals("")) { 

            throw new FileNotFoundException(); 

        } 

        File f = new File(directoryAddress); 

        if (!f.exists()) { 

            throw new FileNotFoundException(); 

        } 

 

        try { 

            DiskFileItemFactory fileItemFactory = new DiskFileItemFactory(); 

            fileItemFactory.setSizeThreshold(fileSizeThreshold); 

            fileItemFactory.setRepository(f.getParentFile()); 

            ServletFileUpload uploadHandler = new ServletFileUpload(fileItemFactory); 

            List items = uploadHandler.parseRequest(request); 

            Iterator itr = items.iterator(); 

            while (itr.hasNext()) { 

                FileItem item = (FileItem) itr.next(); 

                File file = new File(f, item.getName()); 

                item.write(file); 

                logger.debug("uploading file = " + item.getName()); 

            } 

            logger.info("upload stream service is finished successfully."); 

            return true; 

        } catch (FileUploadException ex) { 

            logger.error(ex.getStackTrace()); 

            return false; 

        } catch (Exception ex) { 

            logger.error(ex.getStackTrace()); 

            return false; 

        } 

    } 

} 

 

Android Uygulaması Kodları 
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/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.alcatel.lucent.tr.femto.service.impl; 

 

import android.content.Context; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.content.SharedPreferences.Editor; 

import android.preference.PreferenceManager; 

import android.util.Log; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.exception.ConfigurationException; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.StringList; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.SynchronizationFolderList; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.ConfigurationService; 

import com.google.gson.Gson; 

import com.google.gson.GsonBuilder; 

import com.google.gson.JsonSyntaxException; 

 

/** 

 * 

 * @author bamasyali 

 */ 

class ConfigurationServiceImpl implements ConfigurationService { 

 

    private static final String TAG = ConfigurationServiceImpl.class.getSimpleName(); 

    public void setStringPropertie(Context context, String key, String value) throws 

ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "set string propertie sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

        try { 

            SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            Editor editor = pref.edit(); 

            editor.putString(key, value); 

            editor.commit(); 

            Log.i(TAG, "set string propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

 

    public String getStringPropertie(Context context, String key) throws 

ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "get string propertie sources initialized."); 

        String value; 

        try { 

            SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            value = pref.getString(key, null); 

            Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

            Log.i(TAG, "get string propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 
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            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

        return value; 

    } 

    public void setBooleanPropertie(Context context, String key, Boolean value) throws 

ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "set boolean propertie sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

        try { 

            SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            Editor editor = pref.edit(); 

            editor.putBoolean(key, value); 

            editor.commit(); 

            Log.i(TAG, "set boolean propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

 

    public Boolean getBooleanPropertie(Context context, String key) throws 

ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "get boolean propertie sources initialized."); 

        Boolean value; 

        try { 

            SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            value = pref.getBoolean(key, false); 

            Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

            Log.i(TAG, "get boolean propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

        return value; 

    } 

 

    public void setIntegerPropertie(Context context, String key, Integer value) throws 

ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "set integer propertie sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

        try { 

            SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            Editor editor = pref.edit(); 

            editor.putInt(key, value); 

            editor.commit(); 

            Log.i(TAG, "set integer propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

 

    public Integer getIntegerPropertie(Context context, String key) throws 

ConfigurationException { 
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        Log.i(TAG, "get integer propertie sources initialized."); 

        Integer value; 

        try { 

            SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            value = pref.getInt(key, 0); 

            Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

            Log.i(TAG, "get integer propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

        return value; 

    } 

 

    public void setFloatPropertie(Context context, String key, Float value) throws 

ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "set float propertie sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

        try { 

            SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            Editor editor = pref.edit(); 

            editor.putFloat(key, value); 

            editor.commit(); 

            Log.i(TAG, "set float propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

 

    public Float getFloatPropertie(Context context, String key) throws ConfigurationException 

{ 

        Log.i(TAG, "get float propertie sources initialized."); 

        Float value; 

        try { 

            SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            value = pref.getFloat(key, 0); 

            Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

            Log.i(TAG, "get float propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

        return value; 

    } 

 

    public void setLongPropertie(Context context, String key, Long value) throws 

ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "set long propertie sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

        try { 

            SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            Editor editor = pref.edit(); 

            editor.putLong(key, value); 
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            editor.commit(); 

            Log.i(TAG, "set long propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

 

    public Long getLongPropertie(Context context, String key) throws ConfigurationException 

{ 

        Log.i(TAG, "get long propertie sources initialized."); 

        SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

        Long value; 

        try { 

            value = pref.getLong(key, 0); 

            Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + value); 

            Log.i(TAG, "get long propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

        return value; 

    } 

 

    public void removePropertie(Context context, String key) throws ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "remove propertie sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "key = " + key); 

        try { 

            SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

            Editor editor = pref.edit(); 

            editor.remove(key); 

            editor.commit(); 

            Log.i(TAG, "remove propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

 

    private <T extends Object> T getJson(Context context, String key, Class<T> clazz) { 

        SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

        String value = pref.getString(key, null); 

        GsonBuilder gsonb = new GsonBuilder(); 

        Gson gson = gsonb.create(); 

        T t = gson.fromJson(value, clazz); 

        Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + t); 

        Log.i(TAG, "get string propertie fnished successfully."); 

        return t; 

    } 

 

    private <T extends Object> void setJson(Context context, String key, T value, Class<T> 

clazz) { 

        SharedPreferences pref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context); 

        Editor editor = pref.edit(); 
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        GsonBuilder gsonb = new GsonBuilder(); 

        Gson gson = gsonb.create(); 

        editor.putString(key, gson.toJson(value, clazz)); 

        editor.commit(); 

    } 

 

    public void setSynchronizationFolder(Context context, String key, 

SynchronizationFolderList values) throws ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "set string array sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + values); 

        try { 

            setJson(context, key, values, SynchronizationFolderList.class); 

            Log.i(TAG, "set string propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

 

    public SynchronizationFolderList getSynchronizationFolder(Context context, String key) 

throws ConfigurationException, JsonSyntaxException { 

        Log.i(TAG, "get string propertie sources initialized."); 

        try { 

            return getJson(context, key, SynchronizationFolderList.class); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

 

    public void setStringList(Context context, String key, StringList values) throws 

ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "set string list sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "key = " + key + ", value = " + values); 

        try { 

            setJson(context, key, values, StringList.class); 

            Log.i(TAG, "set string propertie fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

 

    public StringList getStringList(Context context, String key) throws ConfigurationException, 

JsonSyntaxException { 

        Log.i(TAG, "get string list sources initialized."); 

        try { 

            return getJson(context, key, StringList.class); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new ConfigurationException(e); 

        } 

    } 

} 
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/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.alcatel.lucent.tr.femto.service.impl; 

 

import android.content.Context; 

import android.net.wifi.WifiManager; 

import android.telephony.TelephonyManager; 

import android.util.Log; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.exception.ConfigurationException; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.exception.ConnectionException; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.exception.FacebookException; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.ConnectionStatus; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.ReassemblerActionTypeEnum; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.ConfigurationService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.ConnectionService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.FacebookService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.TwitterService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.util.StreamUtils; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.net.InetSocketAddress; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.Socket; 

import java.net.URI; 

import java.net.URISyntaxException; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLEncoder; 

import java.net.UnknownHostException; 

import java.text.Format; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

 

/** 

 * 

 * @author bamasyali 

 */ 

class ConnectionServiceImpl implements ConnectionService { 

 

    private static final String TAG = ConnectionServiceImpl.class.getSimpleName(); 

    private static String hostIp; 

    private static Integer hostPort; 

    private static ConnectionStatus connectionStatus; 

 

    static { 

        hostIp = null; 

        hostPort = null; 

        connectionStatus = null; 

    } 
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    protected ConnectionServiceImpl() { 

    } 

 

    private Boolean isConfigured() throws ConfigurationException { 

        if (hostIp == null || hostPort == null) { 

            throw new ConfigurationException(); 

        } 

        return true; 

    } 

 

    public void loadConfiguration(Context context) throws ConfigurationException { 

        Log.i(TAG, "load configuration sources initialized."); 

        try { 

            ConfigurationService configurationService = 

ServiceManager.getConfigurationService(); 

            hostIp = configurationService.getStringPropertie(context, Constants.HOST_IP); 

            hostPort = Integer.parseInt(configurationService.getStringPropertie(context, 

Constants.HOST_PORT)); 

            Integer connectionStatusId = configurationService.getIntegerPropertie(context, 

Constants.CONNECTION_STATUS); 

            connectionStatus = ConnectionStatus.getConnectionStatus(connectionStatusId); 

            if (connectionStatus == null) { 

                connectionStatus = ConnectionStatus.Disconnected; 

            } 

            Log.i(TAG, "load configuration fnished successfully."); 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } 

    } 

 

    private InputStream getInputStreamFromUrl(URL url) throws IOException { 

        Log.d(TAG, "url = " + url); 

        return url.openStream(); 

    } 

 

    private URL getURL(String path, String query) throws URISyntaxException, 

MalformedURLException, UnsupportedEncodingException { 

        URL url = new URI("http", null, hostIp, hostPort, path, query, null).toURL(); 

        Log.d(TAG, url.toExternalForm()); 

        Log.d(TAG, url.toString()); 

        return url; 

    } 

 

    public URL getDownloadStreamerUrl(String filePath) throws ConnectionException { 

        try { 

            isConfigured(); 

            return getURL("/servlet/downloadStreamer", "file=" + URLEncoder.encode(filePath, 

"UTF-8") + "&encode=true"); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 
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            throw new ConnectionException(ex); 

        } 

 

    } 

 

    public URL getFileBrowsingUrl(String directoryPath, String extensions) throws 

ConnectionException { 

        try { 

            isConfigured(); 

            return getURL("/servlet/fileBrowsing", "file=" + URLEncoder.encode(directoryPath, 

"UTF-8") + "&ext=" + extensions + "&encode=true"); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } 

    } 

 

    public URL getUploadStreamerUrl(String directoryPath) throws ConnectionException { 

        try { 

            isConfigured(); 

            return getURL("/servlet/uploadStreamer", "file=" + URLEncoder.encode(directoryPath, 

"UTF-8") + "&encode=true"); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } 

    } 

 

    public URL getFileReassemblerUrl(String directoryPath, ReassemblerActionTypeEnum 

action) throws ConnectionException { 

        try { 

            isConfigured(); 

            return getURL("/servlet/fileReassembler", "action=" + action.getValue() + "&file=" + 

URLEncoder.encode(directoryPath, "UTF-8") + "&encode=true"); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } 

    } 

 

    public InputStream getDownloadStreamer(String filePath) throws ConnectionException { 

        try { 

            return getInputStreamFromUrl(getDownloadStreamerUrl(filePath)); 

        } catch (MalformedURLException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } catch (IOException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } 

    } 

 

    public InputStream getFileBrowsing(String directoryPath, String extensions) throws 

ConnectionException { 
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        try { 

            return getInputStreamFromUrl(getFileBrowsingUrl(directoryPath, extensions)); 

        } catch (MalformedURLException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } catch (IOException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } 

    } 

 

    public InputStream getUploadStreamer(String directoryPath) throws ConnectionException { 

        try { 

            return getInputStreamFromUrl(getUploadStreamerUrl(directoryPath)); 

        } catch (MalformedURLException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } catch (IOException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } 

    } 

 

    public String getFileReassembler(String directoryPath, ReassemblerActionTypeEnum 

action) throws ConnectionException { 

        try { 

            InputStream inputStream = 

getInputStreamFromUrl(getFileReassemblerUrl(directoryPath, action)); 

            return StreamUtils.convertInputStreamToString(inputStream); 

        } catch (MalformedURLException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } catch (IOException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } 

    } 

 

    public String getHostIp() { 

        return hostIp; 

    } 

 

    public void setHostIp(Context context, String ip) throws ConfigurationException { 

        try { 

            ConfigurationService configurationService = 

ServiceManager.getConfigurationService(); 

            configurationService.setStringPropertie(context, Constants.HOST_IP, ip); 

            hostIp = ip; 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Logger.getLogger(ConnectionServiceImpl.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

    } 
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    public Integer getHostPort() { 

        return hostPort; 

    } 

 

    public void setHostPort(Context context, Integer p) throws ConfigurationException { 

        ConfigurationService configurationService = ServiceManager.getConfigurationService(); 

        configurationService.setStringPropertie(context, Constants.HOST_PORT, p.toString()); 

        hostPort = p; 

    } 

 

    public ConnectionStatus getConnectionStatus() { 

        return connectionStatus == null ? ConnectionStatus.Disconnected : connectionStatus; 

    } 

 

    public void setConnectionStatus(Context context, ConnectionStatus status) throws 

ConfigurationException { 

        ConfigurationService configurationService = ServiceManager.getConfigurationService(); 

        configurationService.setIntegerPropertie(context, Constants.CONNECTION_STATUS, 

status.getValue()); 

        connectionStatus = status; 

    } 

 

    public Boolean isHostReachable() { 

        try { 

            return isReachable(hostIp, hostPort); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            return false; 

        } 

    } 

 

    public Boolean isFemtoReachable(Context context) { 

        try { 

            ConfigurationService configurationService = 

ServiceManager.getConfigurationService(); 

            String name = configurationService.getStringPropertie(context, 

"OPERATOR_NAME"); 

            if (name == null) { 

                return true; 

            } 

            return name.equals(getOperatorName(context)); 

        } catch (ConfigurationException e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            return false; 

        } 

    } 

 

    private void shareOnFacebook(Context context, String message) throws FacebookException 

{ 

        FacebookService facebookService = ServiceManager.getFacebookService(); 

        Format format = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy HH:mm:ss"); 

        String date = format.format(new Date(System.currentTimeMillis())); 

        if (facebookService.isLoggedIn(context)) { 

            Log.d(TAG, "Facebook is Logged in"); 
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            facebookService.post(context, message + date); 

        } else { 

            Log.d(TAG, "Facebook is not Logged in"); 

        } 

    } 

 

    private void shareOnTwitter(Context context, String message) { 

        TwitterService twitterService = ServiceManager.getTwitterService(); 

        Format format = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy HH:mm:ss"); 

        String date = format.format(new Date(System.currentTimeMillis())); 

        try { 

            twitterService.post(message + date); 

            Log.d(TAG, "Twitter Posted"); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage()); 

        } 

    } 

 

    public void detectConnection(Context context) { 

        Log.i(TAG, "detect connection sources initialized."); 

        try { 

            Log.d(TAG, "Connection Status = " + connectionStatus); 

            if (isWifiEnabled(context)) { 

                Log.d(TAG, "Femto Connection is successfull."); 

                if (getConnectionStatus().equals(ConnectionStatus.Disconnected)) { 

                    Log.d(TAG, "Facebook Status Connected"); 

                    setConnectionStatus(context, ConnectionStatus.Connected); 

                    shareOnFacebook(context, "Femto Connected at "); 

                    shareOnTwitter(context, "Femto Connected at "); 

                } 

 

            } else { 

                Log.d(TAG, "Femto Connection is NOT successfull."); 

                if (getConnectionStatus().equals(ConnectionStatus.Connected)) { 

                    Log.d(TAG, "Facebook Stats Disconnected"); 

                    setConnectionStatus(context, ConnectionStatus.Disconnected); 

                    shareOnFacebook(context, "Femto Disconnected at "); 

                    shareOnTwitter(context, "Femto Disconnected at "); 

                } 

            } 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

        Log.i(TAG, "detect connection finished successfully."); 

    } 

 

    private Boolean isWifiEnabled(Context context) { 

        WifiManager wifi = (WifiManager) context.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE); 

        return wifi.isWifiEnabled(); 

    } 

 

    private String getOperatorName(Context context) { 

        try { 
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            TelephonyManager telephonyManager = ((TelephonyManager) 

context.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE)); 

            String name = telephonyManager.getNetworkOperatorName(); 

            Log.d(TAG, "Operator Name = " + name); 

            return name; 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            return null; 

        } 

    } 

 

    private Boolean isReachable(String ip, int port) { 

        Log.i(TAG, "is reachable sources initialized."); 

        try { 

            if (ip == null || ip.trim().equals("")) { 

                return false; 

            } 

            Log.d(TAG, "IP = " + ip); 

            Socket socket = new Socket(); 

            socket.connect(new InetSocketAddress(ip, port), 3000); 

            return socket.isConnected(); 

        } catch (UnknownHostException ex) { 

            Log.e(ex.getMessage(), ex.getCause().toString(), ex); 

            return false; 

        } catch (IOException ex) { 

            Log.e(ex.getMessage(), ex.getCause().toString(), ex); 

            return false; 

        } finally { 

            Log.i(TAG, "onCreate fnished successfully."); 

        } 

    } 

} 

/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.alcatel.lucent.tr.femto.service.impl; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.util.Log; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.exception.FacebookException; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.FacebookService; 

import com.facebook.android.AsyncFacebookRunner; 

import com.facebook.android.DialogError; 

import com.facebook.android.Facebook; 

import com.facebook.android.Facebook.DialogListener; 

import com.facebook.android.FacebookError; 

import com.facebook.android.Util; 

import com.facebook.android.listeners.BaseRequestListener; 
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import com.facebook.android.session.SessionEvents; 

import com.facebook.android.session.SessionEvents.AuthListener; 

import com.facebook.android.session.SessionEvents.LogoutListener; 

import com.facebook.android.session.SessionStore; 

import java.io.IOException; 

import java.net.MalformedURLException; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

/** 

 * 

 * @author bamasyali 

 */ 

class FacebookServiceImpl implements FacebookService { 

 

    private static final String TAG = FacebookServiceImpl.class.getSimpleName(); 

    private final Facebook mFacebook; 

    private final AsyncFacebookRunner mAsyncRunner; 

    private Boolean isInit = false; 

    private Handler mHandler; 

    private String userName; 

 

    protected FacebookServiceImpl() { 

        this.mFacebook = new Facebook(Constants.APP_ID); 

        this.mAsyncRunner = new AsyncFacebookRunner(mFacebook); 

        this.mHandler = new Handler(); 

        this.userName = "Not Logged In"; 

 

    } 

 

    @Override 

    public Facebook getFacebook() { 

        return mFacebook; 

    } 

 

    public Boolean init(Context context) { 

        Log.i(TAG, "init sources initialized."); 

        SessionStore.restore(mFacebook, context.getApplicationContext()); 

        isInit = true; 

        return true; 

    } 

 

    public void login(Activity activity) throws FacebookException { 

        Log.i(TAG, "login sources initialized."); 

        try { 

            SessionListener sessionListener = new SessionListener(activity); 

            SessionEvents.addAuthListener(sessionListener); 

            SessionEvents.addLogoutListener(sessionListener); 

            mFacebook.authorize(activity, new String[]{"publish_stream", "offline_access"}, new 

LoginDialogListener()); 

            Log.i(TAG, "login fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new FacebookException(e); 
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        } 

    } 

 

    public void post(Context context, String message) throws FacebookException { 

        Log.i(TAG, "post sources initialized."); 

        try { 

            Log.d(TAG, "Message : " + message); 

            if (!isInit) { 

                init(context); 

            } 

            if (mFacebook.getAccessToken() == null) { 

                Log.w(TAG, "facebook access token is null."); 

                isInit = false; 

                return; 

            } 

            publish(message); 

            Log.i(TAG, "post fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new FacebookException(e); 

        } 

    } 

 

    public void logout(Context context) throws FacebookException { 

        Log.i(TAG, "logout sources initialized."); 

        try { 

//            if (!isInit) { 

//                init(context); 

//            } 

            Log.i(TAG, "post fnished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new FacebookException(e); 

        } 

    } 

 

    public Boolean isLoggedIn(Context context) throws FacebookException { 

        Log.i(TAG, "is logged in sources initialized."); 

        try { 

//            Boolean value = init(context); 

            Log.i(TAG, "is logged in fnished successfully."); 

            return true; 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new FacebookException(e); 

        } 

    } 

 

    public String getUserName(Context context) throws FacebookException { 

        Log.i(TAG, "is logged in sources initialized."); 

        try { 

            if (!isInit) { 

                init(context); 

            } 
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            getInfo(); 

            Log.i(TAG, "is logged in fnished successfully."); 

            return userName; 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            throw new FacebookException(e); 

        } 

    } 

 

    private void getInfo() { 

        Bundle params = new Bundle(); 

        params.putString(Facebook.TOKEN, mFacebook.getAccessToken()); 

        mAsyncRunner.request("me", params, "GET", new BaseRequestListener() { 

 

            public void onComplete(String response, Object state) { 

                try { 

                    final JSONObject json = new JSONObject(response); 

                    Log.i("max", json.toString()); 

                    mHandler.post(new Runnable() { 

 

                        public void run() { 

                            try { 

                                userName = json.getString("first_name") + json.getString("last_name"); 

                            } catch (Exception e) { 

                                Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

                            } 

                        } 

                    }); 

                } catch (Exception e) { 

                    Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

                } 

            } 

        }, null); 

    } 

 

    private void publish(String message) throws MalformedURLException, IOException { 

        Bundle params = new Bundle(); 

        params.putString("message", message); 

        params.putString(Facebook.TOKEN, mFacebook.getAccessToken()); 

        mAsyncRunner.request("me/feed", params, "POST", new WallPostRequestListener(), 

null); 

    } 

 

    private class WallPostRequestListener extends BaseRequestListener { 

 

        public void onComplete(final String response, final Object state) { 

            Log.d(TAG, "Got response: " + response); 

            String message = "<empty>"; 

            try { 

                JSONObject json = Util.parseJson(response); 

                message = json.getString("message"); 

            } catch (JSONException e) { 

                Log.w(TAG, "JSON Error in response"); 

            } catch (FacebookError e) { 
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                Log.w(TAG, "Facebook Error: " + e.getMessage()); 

            } 

            final String text = "Your Wall Post: " + message; 

            Log.i(TAG, text); 

        } 

    } 

 

    private class SessionListener implements AuthListener, LogoutListener { 

 

        private Activity activity; 

 

        public SessionListener(Activity activity) { 

            this.activity = activity; 

        } 

 

        public void onAuthSucceed() { 

            Log.i(TAG, "onAuthSucceed"); 

            SessionStore.save(mFacebook, activity.getApplicationContext()); 

        } 

 

        public void onAuthFail(String error) { 

            Log.i(TAG, "onAuthFail" + error); 

        } 

 

        public void onLogoutBegin() { 

            Log.i(TAG, "onLogoutBegin"); 

        } 

 

        public void onLogoutFinish() { 

            Log.i(TAG, "onLogoutFinish"); 

            SessionStore.clear(activity.getApplicationContext()); 

        } 

    } 

 

    private class LoginDialogListener implements DialogListener { 

 

        public void onComplete(Bundle values) { 

            SessionEvents.onLoginSuccess(); 

        } 

 

        public void onFacebookError(FacebookError error) { 

            SessionEvents.onLoginError(error.getMessage()); 

        } 

 

        public void onError(DialogError error) { 

            SessionEvents.onLoginError(error.getMessage()); 

        } 

 

        public void onCancel() { 

            SessionEvents.onLoginError("Action Canceled"); 

        } 

    } 

} 
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package com.alcatel.lucent.tr.femto.service.impl; 

 

import android.app.Activity; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.Context; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.util.Log; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.R; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.exception.ConfigurationException; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.exception.ConnectionException; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.exception.ServerUnreachableException; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.FemtoFileTypeEnum; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.ReassemblerActionTypeEnum; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.RemoteFile; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.StringList; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.SynchronizationFolder; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.SynchronizationFolderList; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.security.MD5; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.ConfigurationService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.ConnectionService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.FileOperationService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.util.StreamUtils; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.xml.FemtoFileParser; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.xml.model.FemtoFile; 

import com.google.gson.JsonSyntaxException; 

import java.io.*; 

import java.net.URISyntaxException; 

import org.apache.http.HttpEntity; 

import org.apache.http.HttpResponse; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.entity.mime.MultipartEntity; 

import org.apache.http.entity.mime.content.FileBody; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.protocol.BasicHttpContext; 

import org.apache.http.protocol.HttpContext; 

 

class FileOperationServiceImpl implements FileOperationService { 

 

    private static final String TAG = FileOperationServiceImpl.class.getSimpleName(); 

    private final FemtoFileParser femtoFileParser; 

    private final ConnectionService connectionService; 

    private final ConfigurationService configurationService; 

 

    protected FileOperationServiceImpl() { 

        this.femtoFileParser = new FemtoFileParser(); 

        this.connectionService = ServiceManager.getConnectionService(); 

        this.configurationService = ServiceManager.getConfigurationService(); 

    } 
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    public FemtoFile browseFiles(RemoteFile directory, String extensions) throws 

ServerUnreachableException, FileNotFoundException { 

        Log.i(TAG, "browse files sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "directory = " + directory.getFilePath() + ", ext = " + extensions); 

        InputStream is = null; 

        try { 

            is = connectionService.getFileBrowsing(directory.getFilePath(), extensions); 

            FemtoFile femtoFile = femtoFileParser.parseXml(is); 

            Log.i(TAG, "browse files fnished successfully."); 

            return femtoFile; 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ServerUnreachableException(ex); 

        } finally { 

            try { 

                if (is != null) { 

                    is.close(); 

                } 

            } catch (IOException ex) { 

                Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            } 

        } 

    } 

 

    public Boolean uploadFile(final Activity activity, File sourceFile, RemoteFile 

destinationFile) { 

        final ProgressDialog mProgressDialog = new ProgressDialog(activity); 

        mProgressDialog.setMessage("Dosya Gönderiliyor"); 

        mProgressDialog.setIndeterminate(false); 

        mProgressDialog.setMax(100); 

        mProgressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL); 

 

        try { 

            mProgressDialog.show(); 

            ProgressDialogUpdater dialogUpdater = new ProgressDialogUpdater(mProgressDialog); 

            uploadFile(sourceFile, destinationFile, dialogUpdater); 

            return true; 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            return false; 

        } finally { 

            mProgressDialog.dismiss(); 

        } 

    } 

 

    public Boolean uploadFile(File sourceFile, RemoteFile destinationFile, 

ProgressDialogUpdater dialogUpdater) throws ServerUnreachableException, 

FileNotFoundException { 

        Log.i(TAG, "upload files sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "source = " + sourceFile.getPath() + ", dest = " + 

destinationFile.getFilePath()); 

 

        Integer i = 0; 
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        try { 

 

            String part = connectionService.getFileReassembler(destinationFile.getFilePath() + 

File.separator + sourceFile.getName(), ReassemblerActionTypeEnum.getLatestPart); 

            if (part != null) { 

                Integer partNumber = Integer.parseInt(part); 

                i = partNumber; 

                Log.d(TAG, "Continued from part " + i); 

            } 

        } catch (ConnectionException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

        } catch (NumberFormatException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage()); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage()); 

        } 

 

        try { 

            uploadHash(sourceFile, destinationFile); 

            Log.d(TAG, "Hash file uploaded."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

        Integer partSize = Integer.MAX_VALUE; 

        try { 

            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(sourceFile); 

            partSize = fileInputStream.available() / Constants.MEGABYTE; 

            fileInputStream.close(); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage()); 

        } 

 

        while (true) { 

            try { 

                Log.d(TAG, "Uploading part " + i); 

                uploadPart(sourceFile, i, destinationFile); 

                if (dialogUpdater != null) { 

                    dialogUpdater.updateProgress(100 * i / partSize); 

                } 

                i++; 

            } catch (IOException e) { 

                Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

                break; 

            } catch (ConnectionException e) { 

                Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

                return false; 

            } catch (UploadFinishedException e) { 

                Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

                break; 

            } 

        } 

        Log.d(TAG, "All parts uploaded"); 

        try { 
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            connectionService.getFileReassembler(destinationFile.getFilePath() + File.separator + 

sourceFile.getName(), ReassemblerActionTypeEnum.reassemby); 

            Log.d(TAG, "File reasseblied"); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

            return false; 

        } 

        Log.i(TAG, "upload files fnished successfully."); 

        return true; 

    } 

 

    private void uploadHash(File sourceFile, RemoteFile destinationFile) throws 

ConnectionException, IOException { 

        File hashFile = null; 

        try { 

            Log.i(TAG, "upload hash sources initialized."); 

 

            String hash = MD5.getHashString(sourceFile); 

            Log.d(TAG, "Hash = " + hash); 

 

            String hashFileName = sourceFile.getAbsolutePath() + ".hash"; 

            hashFile = new File(hashFileName); 

 

            BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter(hashFile)); 

            out.write(hash); 

            out.close(); 

            Log.d(TAG, "Hash file created"); 

 

            uploadPart(hashFile, destinationFile); 

            Log.d(TAG, "Hash file uploaded"); 

 

            Log.i(TAG, "upload hash finished successfully."); 

        } catch (ConnectionException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw ex; 

        } catch (IOException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw ex; 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } finally { 

            if (hashFile != null && hashFile.exists()) { 

                hashFile.delete(); 

                Log.d(TAG, "Hash file deleted"); 

            } 

        } 

 

    } 

 

    private void uploadPart(File sourceFile, Integer partNumber, RemoteFile destinationFile) 

throws IOException, UploadFinishedException, ConnectionException { 

        Log.i(TAG, "upload files sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "part number = " + partNumber); 
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        File partFile = null; 

        try { 

            String partName = sourceFile.getAbsolutePath() + ".part" + (partNumber + 1); 

            partFile = new File(partName); 

            if (partFile.exists()) { 

                partFile.delete(); 

            } 

            Log.d(TAG, "part file name = " + partName); 

 

            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(sourceFile); 

            FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(partFile); 

 

            byte[] buff = new byte[Constants.MEGABYTE]; 

 

            Integer bytesSkipped = partNumber * Constants.MEGABYTE; 

            fileInputStream.skip(bytesSkipped); 

            Log.d(TAG, "bytes skipped = " + bytesSkipped); 

 

            if (fileInputStream.available() < 1) { 

                throw new UploadFinishedException("Upload Finished"); 

            } 

 

            Integer byteCount = fileInputStream.read(buff, 0, Constants.MEGABYTE); 

            fileOutputStream.write(buff, 0, byteCount); 

            Log.d(TAG, "bytes writed"); 

 

            fileInputStream.close(); 

            fileOutputStream.close(); 

 

            uploadPart(partFile, destinationFile); 

            Log.d(TAG, "part uploaded"); 

 

            Log.i(TAG, "upload part finished successfully."); 

        } catch (IOException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw ex; 

        } catch (UploadFinishedException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw ex; 

        } catch (ConnectionException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw ex; 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConnectionException(ex); 

        } finally { 

            if (partFile != null && partFile.exists()) { 

                partFile.delete(); 

                Log.d(TAG, "part deleted"); 

            } 

        } 

    } 
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    private void uploadPart(File partFile, RemoteFile destinationFile) throws IOException, 

ConnectionException, URISyntaxException { 

        HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

        HttpPost post = new 

HttpPost(connectionService.getUploadStreamerUrl(destinationFile.getFilePath()).toURI()); 

        FileBody bin = new FileBody(partFile); 

        HttpContext localContext = new BasicHttpContext(); 

        MultipartEntity reqEntity = new MultipartEntity(); 

        reqEntity.addPart("bin", bin); 

        post.setEntity(reqEntity); 

        HttpResponse response = client.execute(post, localContext); 

        HttpEntity resEntity = response.getEntity(); 

        if (resEntity != null) { 

            resEntity.consumeContent(); 

        } 

    } 

 

    public void downloadFile(File targetFile, RemoteFile sourceRemoteFile) { 

        Log.i(TAG, "download files sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "target = " + targetFile + ", remote = " + sourceRemoteFile.getFilePath()); 

        try { 

            InputStream is = 

connectionService.getDownloadStreamer(sourceRemoteFile.getFilePath()); 

            OutputStream out = new FileOutputStream(targetFile); 

            StreamUtils.transfer(is, out, Constants.DOWNLOAD_BUFFER); 

            Log.i(TAG, "download files fnished successfully."); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

        } 

    } 

 

    public void downloadFile(final Activity activity, final File targetFile, final RemoteFile 

sourceRemoteFile) throws ServerUnreachableException { 

        final ProgressDialog mProgressDialog = new ProgressDialog(activity); 

        mProgressDialog.setMessage(activity.getText(R.string.downloading)); 

        mProgressDialog.setIndeterminate(false); 

        mProgressDialog.setMax(100); 

        mProgressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL); 

        Downloader downloader = new Downloader() { 

            @Override 

            protected void onProgressUpdate(Integer... values) { 

                mProgressDialog.setProgress(values[0]); 

                mProgressDialog.show(); 

                super.onProgressUpdate(values); 

            } 

 

            @Override 

            protected void onPostExecute(String result) { 

                mProgressDialog.dismiss(); 

 

                final AlertDialog.Builder b = new AlertDialog.Builder(activity); 

                b.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert); 

                b.setTitle(activity.getText(R.string.open_file)); 

                b.setMessage(activity.getText(R.string.open_file_detailed)); 
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                b.setPositiveButton(android.R.string.yes, new DialogInterface.OnClickListener() { 

                    public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) { 

                        Intent intent = new Intent(); 

                        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

                        intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW); 

                        String mimeType = null; 

                        String ext = 

sourceRemoteFile.getFileName().substring(sourceRemoteFile.getFileName().lastIndexOf('.') + 

1).toLowerCase(); 

                        for (FemtoFileTypeEnum fileType : FemtoFileTypeEnum.values()) { 

                            if (fileType.getExtensions().contains(ext)) { 

                                mimeType = fileType.getMimeType(); 

                                break; 

                            } 

                        } 

                        intent.setDataAndType(Uri.fromFile(targetFile), mimeType); 

                        activity.startActivity(intent); 

                    } 

                }); 

                b.setNegativeButton(android.R.string.no, null); 

                b.show(); 

            } 

        }; 

        downloader.execute(sourceRemoteFile.getFilePath(), targetFile.getPath(), 

sourceRemoteFile.getFileLenght().toString()); 

    } 

 

    public Boolean synchronizeFolder(Context context, File sourceDirectory, RemoteFile 

destinationDirectory) throws ServerUnreachableException, FileNotFoundException { 

        Log.i(TAG, "synchronize folder sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "source = " + sourceDirectory.getPath() + ", remote = " + 

destinationDirectory.getFilePath()); 

        StringList successfullFiles = null; 

        try { 

 

            successfullFiles = configurationService.getStringList(context, 

Constants.SUCCESSFULL_FILES); 

            Long lastSynchronizationTime = configurationService.getLongPropertie(context, 

Constants.LAST_SYNCHRONIZATION_TIME); 

            if (lastSynchronizationTime == null) { 

                lastSynchronizationTime = (long) 0; 

            } 

            Log.d(TAG, "lastSdynchronizationTime = " + lastSynchronizationTime); 

            for (File file : sourceDirectory.listFiles()) { 

                if (file != null && file.isFile() && file.lastModified() > lastSynchronizationTime && 

!successfullFiles.contains(file.getPath())) { 

                    if (uploadFile(file, destinationDirectory, null)) { 

                        successfullFiles.add(file.getPath()); 

                    } 

                } 

            } 

            Log.i(TAG, "synchronize folder fnished successfully."); 

            return true; 

        } catch (ConfigurationException ex) { 
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            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            return false; 

        } finally { 

            try { 

                if (successfullFiles != null) { 

                    configurationService.setStringList(context, Constants.SUCCESSFULL_FILES, 

successfullFiles); 

                } 

            } catch (ConfigurationException ex) { 

                Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            } 

        } 

    } 

 

    public void synchronizeAllFolders(Context context) throws ServerUnreachableException, 

FileNotFoundException, ConfigurationException { 

        try { 

            Log.i(TAG, "synchronizeAllFolders sources initialized."); 

            SynchronizationFolderList list = this.listSynchronizeFolder(context); 

 

            Boolean success = true; 

            if (configurationService.getStringList(context, Constants.SUCCESSFULL_FILES) == 

null) { 

                configurationService.setStringList(context, Constants.SUCCESSFULL_FILES, new 

StringList()); 

            } 

 

            for (SynchronizationFolder synchronize : list) { 

                File localFile = new File(synchronize.getLocalFolder()); 

                RemoteFile remoteFile = new RemoteFile("", synchronize.getRemoteFolder(), 

FemtoFileTypeEnum.Directory, null); 

                success = success && synchronizeFolder(context, localFile, remoteFile); 

            } 

            if (success) { 

                configurationService.setLongPropertie(context, 

Constants.LAST_SYNCHRONIZATION_TIME, System.currentTimeMillis()); 

                configurationService.setStringList(context, Constants.SUCCESSFULL_FILES, new 

StringList()); 

            } 

            Log.i(TAG, "synchronizeAllFolders fnished successfully."); 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (ServerUnreachableException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ServerUnreachableException(ex); 

        } catch (FileNotFoundException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw ex; 

        } catch (JsonSyntaxException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 
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            throw new ConfigurationException(ex); 

        } 

    } 

 

    public void addSynchronizeFolder(Context context, SynchronizationFolder 

synchronizationFolder) throws ConfigurationException { 

        try { 

            SynchronizationFolderList list = 

configurationService.getSynchronizationFolder(context, 

Constants.SYNCHRONIZATION_FOLDER); 

            if (list == null) { 

                list = new SynchronizationFolderList(); 

            } 

            list.add(synchronizationFolder); 

            configurationService.setSynchronizationFolder(context, 

Constants.SYNCHRONIZATION_FOLDER, list); 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (JsonSyntaxException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } 

    } 

 

    public void removeSynchronizeFolder(Context context, SynchronizationFolder 

synchronizationFolder) throws ConfigurationException { 

        try { 

            SynchronizationFolderList list = 

configurationService.getSynchronizationFolder(context, 

Constants.SYNCHRONIZATION_FOLDER); 

            if (list == null) { 

                list = new SynchronizationFolderList(); 

            } 

            list.remove(synchronizationFolder); 

            configurationService.setSynchronizationFolder(context, 

Constants.SYNCHRONIZATION_FOLDER, list); 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (JsonSyntaxException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } 

    } 

 

    public SynchronizationFolderList listSynchronizeFolder(Context context) throws 

ConfigurationException { 
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        try { 

            SynchronizationFolderList list = 

configurationService.getSynchronizationFolder(context, 

Constants.SYNCHRONIZATION_FOLDER); 

            if (list == null) { 

                list = new SynchronizationFolderList(); 

            } 

            return list; 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (JsonSyntaxException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } catch (Exception ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            throw new ConfigurationException(ex); 

        } 

    } 

 

    private class UploadFinishedException extends Exception { 

 

        public UploadFinishedException(Throwable throwable) { 

            super(throwable); 

        } 

 

        public UploadFinishedException(String detailMessage, Throwable throwable) { 

            super(detailMessage, throwable); 

        } 

 

        public UploadFinishedException(String detailMessage) { 

            super(detailMessage); 

        } 

 

        public UploadFinishedException() { 

        } 

    } 

} 

 

/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.alcatel.lucent.tr.femto.service.impl; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Environment; 

import android.os.Handler; 

import android.util.Log; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.exception.ServerUnreachableException; 
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import com.alcatel.lucent.tr.femto.model.RemoteFile; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.ConnectionService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.FileOperationService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.StreamingService; 

import java.io.File; 

 

/** 

 * 

 * @author bamasyali 

 */ 

class StreamingServiceImpl implements StreamingService { 

 

    private static final String TAG = StreamingServiceImpl.class.getSimpleName(); 

    private final Handler handler; 

 

    protected StreamingServiceImpl() { 

        this.handler = new Handler(); 

    } 

 

    public void streamMusic(RemoteFile file, Activity activity) { 

        Log.i(TAG, "stream music sources initialized."); 

        ConnectionService connectionService = ServiceManager.getConnectionService(); 

        try { 

            Intent intent = new Intent(); 

            intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

            intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW); 

 

            String type = "audio/*"; 

            

intent.setDataAndType(Uri.parse(connectionService.getDownloadStreamerUrl(file.getFilePath

()).toString()), type); 

            activity.startActivity(intent); 

            Log.i(TAG, "stream music finished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

    } 

 

    public void downloadAndPlayMusic(RemoteFile file, Activity activity) { 

        Log.i(TAG, "download and play music sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "file = " + file.getFilePath()); 

        Intent intent = new Intent(); 

        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

        intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW); 

        File root = Environment.getExternalStorageDirectory(); 

        String simpleFileName = 

file.getFileName().substring(file.getFileName().lastIndexOf(File.separator) + 1); 

        File f = new File(root, simpleFileName); 

        if (f.exists()) { 

            f.delete(); 

            Log.d(TAG, "file already exists. Deleted!"); 

        } 

        FileOperationService fileOperationService = ServiceManager.getFileOperationService(); 

        try { 
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            fileOperationService.downloadFile(f, file); 

            Log.d(TAG, "file downloaded"); 

        } catch (ServerUnreachableException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            return; 

        } 

        String type = "audio/*"; 

        intent.setDataAndType(Uri.fromFile(f), type); 

        activity.startActivity(intent); 

        Log.i(TAG, "download and play music finished successfully."); 

    } 

 

    public void streamVideo(RemoteFile file, Activity activity) { 

        Log.i(TAG, "stream video sources initialized."); 

        ConnectionService connectionService = ServiceManager.getConnectionService(); 

        try { 

            Intent intent = new Intent(); 

            intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

            intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW); 

 

            String type = "video/*"; 

            

intent.setDataAndType(Uri.parse(connectionService.getDownloadStreamerUrl(file.getFilePath

()).toString()), type); 

            activity.startActivity(intent); 

            Log.i(TAG, "stream video finished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

    } 

 

    public void downloadAndPlayVideo(RemoteFile file, Activity activity) { 

        Log.i(TAG, "download and play video sources initialized."); 

        Log.d(TAG, "file = " + file.getFilePath()); 

        Intent intent = new Intent(); 

        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

        intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW); 

        File root = Environment.getExternalStorageDirectory(); 

        String simpleFileName = 

file.getFileName().substring(file.getFileName().lastIndexOf(File.separator) + 1); 

        File f = new File(root, simpleFileName); 

        if (f.exists()) { 

            f.delete(); 

            Log.d(TAG, "file already exists. Deleted!"); 

        } 

        FileOperationService fileOperationService = ServiceManager.getFileOperationService(); 

        try { 

            fileOperationService.downloadFile(f, file); 

            Log.d(TAG, "file downloaded"); 

        } catch (ServerUnreachableException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

        } 

        String type = "video/*"; 

        intent.setDataAndType(Uri.fromFile(f), type); 
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        activity.startActivity(intent); 

        Log.i(TAG, "download and play video finished successfully."); 

    } 

} 

 

package com.alcatel.lucent.tr.femto.service.impl; 

 

import android.app.Activity; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.exception.ConfigurationException; 

import twitter4j.AsyncTwitter; 

import twitter4j.AsyncTwitterFactory; 

import twitter4j.TwitterException; 

import twitter4j.auth.AccessToken; 

import twitter4j.auth.RequestToken; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Handler; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.webkit.CookieManager; 

import android.webkit.WebView; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.ConfigurationService; 

import com.alcatel.lucent.tr.femto.service.TwitterService; 

import twitter4j.Status; 

import twitter4j.TwitterAdapter; 

import twitter4j.TwitterListener; 

 

public class TwitterServiceImpl implements TwitterService { 

 

    private static final String TAG = TwitterServiceImpl.class.getSimpleName(); 

    private static final String PREF_ACCESS_TOKEN = "accessToken"; 

    private static final String PREF_ACCESS_TOKEN_SECRET = "accessTokenSecret"; 

    private static final String PREF_OAUTH_VERIFIER = "oauthVerifier"; 

    private static final String PREF_LOGGED_IN = "userLoggedIn"; 

    private static final String CONSUMER_KEY = "w6jbRDhz6ZUE5FtLq47u7Q"; 

    private static final String CONSUMER_SECRET = 

"o3qIESJ24C4BRNVKWryZzkg15xQQErqZqXj9i0oqM"; // XXX 

    private static final String CALLBACK_URL = "tweet-to-twitter-blundell-01-android:///"; 

    private ConfigurationService configurationService; 

    private AsyncTwitter twitter; 

    private RequestToken requestToken; 

    private AccessToken accessToken; 

    private WebView webView; 

    private Handler handler = new Handler(); 

 

    @Override 

    public void init(Context context) { 

        Log.i(TAG, "init sources initialized"); 

 

        configurationService = ServiceManager.getConfigurationService(); 

        twitter = new AsyncTwitterFactory().getInstance(); 
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        Log.d(TAG, "Twitter initialized"); 

 

        twitter.setOAuthConsumer(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET); 

 

        try { 

            if (this.isLoggedIn(context)) { 

                requestToken = twitter.getOAuthRequestToken(CALLBACK_URL); 

            } 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, "Twitter getoauth error, probably internet connection error", e); 

        } 

 

        try { 

            String token = configurationService.getStringPropertie(context, 

PREF_ACCESS_TOKEN); 

            String secret = configurationService.getStringPropertie(context, 

PREF_ACCESS_TOKEN_SECRET); 

 

            accessToken = new AccessToken(token, secret); 

            twitter.setOAuthAccessToken(accessToken); 

 

        } catch (Exception e) { 

            Log.w(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public boolean isLoggedIn(Context context) { 

        try { 

            return configurationService.getBooleanPropertie(context, PREF_LOGGED_IN); 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

            return false; 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void login(Activity activity) { 

        try { 

            Log.i(TAG, "Request App Authentication"); 

            Log.i(TAG, "Starting Webview to login to twitter"); 

            requestToken = twitter.getOAuthRequestToken(CALLBACK_URL); 

            webView = new WebView(activity); 

            webView.requestFocus(View.FOCUS_DOWN | View.FOCUS_UP | 

View.FOCUSABLES_TOUCH_MODE); 

            webView.getSettings().setLightTouchEnabled(true); 

            webView.loadUrl(requestToken.getAuthenticationURL()); 

            activity.setContentView(webView); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

    } 

 

    public void logout(Context context) { 
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        try { 

            Log.i(TAG, "Logout Pressed"); 

            twitter.shutdown(); 

            twitter.setOAuthAccessToken(null); 

            clearCookie(); 

            clear(context.getApplicationContext()); 

            Log.i(TAG, "logout finished successfully."); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void post(final String message) throws TwitterException { 

        handler.post(new Runnable() { 

            @Override 

            public void run() { 

                Log.i(TAG, "Tweet Pressed"); 

                try { 

                    twitter.addListener(new TwitterAdapter() { 

                        @Override 

                        public void updatedStatus(Status statuses) { 

                            Log.i(TAG, statuses.getText() + " " + statuses.toString()); 

                        } 

                    }); 

                    twitter.updateStatus(message); 

                } catch (Exception e) { 

                    Log.e(TAG, "Cannot Toast"); 

                } 

            } 

        }); 

 

    } 

 

    private void clearCookie() { 

        CookieManager cookieManager = CookieManager.getInstance(); 

        cookieManager.removeAllCookie(); 

        Log.i("clearCooike", "Cleared"); 

    } 

 

    public void clear(Context context) { 

        try { 

            configurationService.removePropertie(context, PREF_ACCESS_TOKEN); 

            configurationService.removePropertie(context, PREF_ACCESS_TOKEN_SECRET); 

            configurationService.removePropertie(context, PREF_LOGGED_IN); 

            configurationService.removePropertie(context, PREF_OAUTH_VERIFIER); 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

        } 

    } 

 

    private void authoriseNewUser(Context context, String oauthVerifier) { 

        try { 

            this.accessToken = twitter.getOAuthAccessToken(requestToken, oauthVerifier); 
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            twitter.setOAuthAccessToken(accessToken); 

            saveAccessToken(context, accessToken, oauthVerifier); 

        } catch (TwitterException e) { 

            Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

        } 

    } 

 

    private void saveAccessToken(Context context, AccessToken at, String oauthVerifier) { 

        try { 

            String token = at.getToken(); 

            String secret = at.getTokenSecret(); 

            configurationService.setStringPropertie(context, PREF_ACCESS_TOKEN, token); 

            configurationService.setStringPropertie(context, PREF_ACCESS_TOKEN_SECRET, 

secret); 

            configurationService.setStringPropertie(context, PREF_OAUTH_VERIFIER, 

oauthVerifier); 

            configurationService.setBooleanPropertie(context, PREF_LOGGED_IN, true); 

        } catch (ConfigurationException ex) { 

            Log.e(TAG, ex.getMessage(), ex); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void dealWithTwitterResponse(Context context, Intent intent) { 

        Uri uri = intent.getData(); 

        if (uri != null && uri.toString().startsWith(CALLBACK_URL)) { 

            // If the user has just logged in 

            String oauthVerifier = uri.getQueryParameter("oauth_verifier"); 

            String denied = uri.getQueryParameter("denied"); 

            if (denied != null) { 

                clearCookie(); 

            } else { 

                authoriseNewUser(context, oauthVerifier); 

            } 

        } 

    } 

} 
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