Android Programlama Nedir?

Android Nedir?
Android, google tarafindan cep telefonlari, tablet bilgisayarlar ve netbooklar gibi mobil cihazlar için gelistirilen
bir isletim sistemidir. Android yapi olarak linux kernel tabani üzerine yapilandirilmis GNU yazilimidir. Bu
noktada GNU hakkinda kisa bir bilgi vermekte fayda var diye düsünmekteyim.GNU çekirdegi, sistem araçlari
ve kullanici yazilimlari içeren bir isletim sistemidir. GNU ( GNU’s Not Unix) adindan da anlasilacagi üzere
yapisal olarak unix’e benzerken aslinda unix den farkli kendine özgü bir yazilimdir ve içerisinden herhangi bir
unix kodu içermemektedir.
Andorid Programlama Nedir?

Android, Google, Open Handset Alliance ve özgür yazilim toplulugu tarafindan gelistirilen, Linux tabanli, mobil
cihaz ve cep telefonlari) için gelistirilmekte olan, açik kaynak kodlu bir mobil isletim sistemidir.
Android, aygitlarin fonksiyonelligini genisleten uygulamalar yazan genis bir gelistirici grubuna sahiptir. Android
için halihazirda 250,000'den fazla uygulama bulunmaktadir. Google Play ise, Android isletim sistemi
uygulamalarinin çesitli sitelerden indirilebilmesinin yanisira, Google tarafindan isletilen kurumsal uygulama
magazasidir. Gelistiriciler, ilk olarak aygiti, Google'in Java kütüphanesi araciligiyla kontrol ederek Java dilinde
yazmislardir.
Open Handset Allience, 5 Kasim 2007'de Android'i kurdugunu duyurmustur ve ardindan 34 adet donanim,
yazilim ve telekom sirketi, mobil cihazlar için telif hakki olmayan bir isletim sisteminin teknolojinin gelisimi için
yararli oldugu konusunda hemfikir olmuslardir. 2008'de piyasaya sürüldügünde, birçok Android Isletim Sistemi
Apache free-software ve Açik Kaynak Kodu lisansiyla gelistirilmeye açik hale gelmistir.
Google'in Android Inc'yi Satin Alisi
Temmuz 2005'te Google, Android Inc.'i almis ve ufak bir baslangiç sirketini Palo Alto'da kurmustur. Android'in
kuruculari, Google'a çalismak için giden Andy Rubin (Danger'in kurucusu), Rich Miner (WildFire'in kurucusu),
Nick Sears ve Chris White'dir. (WebTV'de çalisan ilk mühendislerden biri). Bu arada, Android Inc.'in islevleri
daha önce yaptiklari mobil isletim sistemleri kadar iyi bilinmemektedir ve bu da Google'in Mobil Cihazlar
pazarina girecegi söylentisini baslatmistir. Buna karsin, bu süreç içinde pazara ne çesit ürünle çikacaklari tam
olarak belli olmamistir.
Google'da, ekip (Rubin tarafindan izin verilen) Linux tabanli, tasinabilir cihazlar için gelistirdikleri, esnek,
güncellestirilebilir Isletim Sistemini yazmislardir. Raporlara göre Google çoktan donanim serilerini, yazilim
partnerlerini ve tasinabilir cihazlarda çesitli derecelerde birlikte çalisacagi sinyalini vermistir.
Android'in Gelisimi
• Google, Android'i satin aldiktan sonra telefon üreticilerini yanina alarak Open Handset Alliance (OHA)
birligini kurdu. Android'in gelisimi OHA eliyle yönetilmeye baslandi.
• Nisan 2009'da Android 1.5 [Cupcake) yayinlandi. Bluetooth destegi, kamera kaydi, video gösterimi, yazi
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tahmin edebilen klavye ve animasyonlu ekran özellikleri Android'e kazandirildi.
Eylül 2009'da Android 1.6 (Donut) yayinlandi.Ekran çözünürlügü yükseltildi. Dogru çeviri yapma ve
okutma özelligi Android'e kazandirildi.
Ekim 2009'da Android 2.0 ve 2.1 (Eclair) yayinlandi. HTML 5 ve Bluetooth 2.1 destegi kazandirildi.
Sanal klavye ve yüksek ekran çözünürlügü destegi ile özellestirilebilen arayüz özelligi eklendi.
Mayis 2010'da Android 2.2 (Froyo) yayinlandi. 720p ekran çözünürlügü destegi eklendi.
Subat 2011'de Android 2.3 (Gingerbread) yayinlandi. Çoklu kamera ve çoklu dokunmatik destegi
eklendi.
Subat 2011'de Android 3.0 (Honeycomb) yayinlandi. Android isletim sistemi, tabletlerle uyumlu hale
getirildi.
Ekim 2011'de Android 4.0 (IceCream Sandwich) yayinlandi.Yüz tanima fonksiyonlari ve NFC ile dosya
paylasimi özellikleri eklendi.

Android isletim sistemi bes kisimdan olusur.
Çekirdek: Linux kernelidir. Güvenlik, hafiza yönetimi, süreç yönetimi, ag yiginlari ve sürücü modellerini içerir.
Android Runtime: Sanal makinedir. Dalvik Sanal Makinesini de içerir.
Kütüphaneler: Veritabani kütüphaneleri, web tarayici kütüphaneleri, grafik ve arayüz kütüphanelerini içerir.
Uygulama Çatisi: Uygulama gelistiricilere genis bir platform sunan kisimdir.
Uygulama Katmani: Dogrudan Java programlama diliyle gelistirilmis uygulamalari içerir.
Android uygulamalarini incelemek için resmi uygulamalar sitesine de göz ayabilirsiniz.

Kaynak Site: Ismail KIRBAS ile Web Sitesi Tasarimi http://www.kirbas.com
Belge Adresi: www.kirbas.com/index.php?id=486
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