WordPress : Omówienie I Instalacja
Na początek, dlaczego byłbyś zainteresowany wykorzystaniem WordPressa razem z PhoneGap?
Zapytałbym: "Dlaczego byś nie?" Moim zdaniem WordPress jest jednym z najłatwiejszych w obsłudze
systemów zarządzania treścią z wymaganymi wbudowanymi podstawowymi funkcjami, które
obejmują rejestrację, panel administracyjny, zarządzanie postami i tak dalej. Co ważniejsze, możesz go
rozszerzyć prawie w dowolny sposób chcesz przez użycie wtyczek i motywów. Jak to się dzieje w
PhoneGap? Używanie WordPress z PhoneGap oznacza, że wszystkie formy typowych problemów z
zarządzaniem treścią mogą być obsługiwane za pomocą WordPressa, a wszystko, co musisz zrobić, aby
się skupić , jest używanie PhoneGap do wyświetlania tej treści. To proste. Zanim zaczniemy, upewnij
się, że Twój komputer jest w stanie uruchomić PHP i MySQL. Powinieneś także zainstalować
phpMyAdmin dla łatwego zarządzania bazami danych MySQL. Powinieneś także mieć dostęp do
swojego serwera sieciowego (lokalnego lub zdalnego) za pomocą powłoki lub FTP edytora tekstu,
klienta FTP i dowolnej przeglądarki internetowej. Jeśli nie masz działającego serwera WWW na swoim
komputerze, możesz odwiedzić i pobrać odpowiednie dystrybucje / pakiety pokazane w następnych
podsekcjach dla twojego komputera.
Mac
MacOS jest dostarczany z Apache i PHP. MySQL będzie musiał być skompilowany do uruchomienia
natywnie, a to może być uciążliwe. Jeśli masz ograniczone doświadczenie w zakresie umiejętności
sysadmin, możesz pobrać i zainstalować wstępnie skonfigurowane pakiety PHP-MySQL, takie jak:



MAMP: Można to pobrać i zainstalować z http://www.mamp.info
XAMPP: Można go pobrać i zainstalować z http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

Windows
Istnieje wiele opcji instalacji i konfiguracji środowiska. Niektóre z opcji są następujące:




XAMPP: Można go pobrać i zainstalować http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
WAMP: Można go pobrać i zainstalować z http://www.wampserver.com
EasyPHP: Można go pobrać i zainstalować http://www.easyphp.org

Instalacja WordPressa
1. Przejdź do strony http://WordPress.org/download/ i pobierz WordPress w formacie .zip lub .tar.gz.
Rozpakuj WordPress i umieść go w wybranej lokalizacji na lokalnym serwerze sieciowym.
2. Następnie stwórzmy bazę danych WordPress na twojej stronie. Nazwijmy ją wordpress_phonegap.
W tym przypadku utworzymy bazę danych wordpress_phonegap przy pomocy phpMyAdmin:

3.Wpisz wordpress_phonegap i kliknij Create
4.Teraz przejdź do katalogu głównego folderu WordPress i powinieneś zobaczyć plik o nazwie wpconfiig-sample.php. Otwórz plik w wybranym edytorze tekstu i poszukaj tych linii: define ('DB_NAME',
'database_name_here') ;, define ('DB_USER' i 'username_here') ;, define ('DB_PASSWORD',
'password_here' ); Zmień database_name_here, username_here, i password_here na odpowiednie
wartości i zapisz plik jako wp-config.php.
5. Teraz otwórz przeglądarkę i przejdź do miejsca, w którym umieściłeś swoją instalację WordPress

Teraz wprowadź informacje dotyczące pól Nazwa witryny, Nazwa użytkownika, Hasła i Twoja poczta email. Po zakończeniu kliknij przycisk Zainstaluj WordPress. Na nasze potrzeby nazwałam tę witrynę jako
WordPress i aplikacje Mobile PhoneGap, a jako nazwę użytkownika używam administratora. Po
pomyślnym zainstalowaniu WordPressa powinieneś zobaczyć w przeglądarce:

Szybkie Wprowadzenie Do WordPressa
WordPress to darmowy i popularny system CMS (Open Content Management System)

które zaczęło życie jako prosty system blogowania. Rozwijał się przez lata i wygląd, i możliwości można
łatwo rozszerzyć dzięki motywom i wtyczkom. Szybko przejdziemy przez możliwości WordPress i
zobaczymy, jak możemy wykorzystać WordPress do tworzenia aplikacji mobilnych. Dwie główne
możliwości WordPress, na które możemy się oprzeć to: motywy i wtyczki.
Motywy
Motywy w ogólności kontrolują wygląd i działanie dowolnej instalacji WordPress. Przejdź do
http://WordPress.org/extend/themes/, zobaczysz szeroki wybór motywów, które możesz pobrać i
wypróbować za darmo (przez większość czasu). Na początek przejdź do swojej witryny WordPress w
przeglądarce internetowej. Jeśli nie wprowadziłeś żadnych zmian na stronie, na ekranie powinieneś
zobaczyć coś takiego:

Wcześniejszy zrzut ekranu to domyślny motyw WordPress. Teraz zaloguj się do swojego witryny
WordPress i przejdź do Wygląd. Powinieneś zobaczyć Dostępne Motywy ,opcja zapewnia inny motyw
do gry, zwany Twenty Ten. Kliknij .Włącz ponownie i przejdź do strony głównej. Powinieneś zobaczyć:

Wygląd i sposób działania witryny WordPress został zmieniony. Z szeroką gamą motywów, możesz
szybko i łatwo wprowadzać zmiany w wyglądzie witryny i dzieje się to w zaledwie kilka sekund. Zauważ,
że możemy łatwo utworzyć mobilną witrynę internetową za pomocą WordPressa, używając motywu
lub motywów mobilnych, które obsługują urządzenia mobilne. Może to być szybki i łatwy sposób na
tworzenie aplikacji mobilnych z WordPress, ale nie zapewnia natywnego interfejsu dla aplikacji
Wtyczki
Podobnie jak w przypadku wszystkich dobrych systemów CMS, WordPress zapewnia interfejs
programowania aplikacji (API), który pozwala programistom szybko i łatwo rozszerzyć funkcjonalność
witryny WordPress. Przykłady zastosowań wtyczek to dodawanie popularnego przycisku "Lubię to" do
każdego z Twoich postów i rozszerzanie strony administracyjnej WordPressa, na przykład zarządzanie
użytkownikami i dodawanie do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek możliwości do twojego
WordPressa. Chociaż my nie będziemy się zajmować wtyczkami, dobrze jest zrozumieć ich możliwości.
Sprawdźmy to na wtyczce BuddyPress
1. Zaloguj się do swojej witryny WordPress i przejdź do wtyczek | Dodaj nowe.
2. Wyszukaj BuddyPress.
3. Możesz zainstalować aplikację BuddyPress, klikając przycisk Zainstaluj teraz, a za chwilę uzyskasz
działającą witrynę społecznościową.

To jest moc wtyczek do WordPressa. U nas sprawdzi się niesamowicie wtyczka o nazwie JSON API
(http://WordPress.org/extend/plugins/json-api/), którą można łatwo dostosować i wykorzystać do
rozszerzenia naszej witryny WordPress.
Podsumowanie
Do tej pory masz działającą instalację WordPress. Powinieneś także zrozumieć w jaki sposób można
wykorzystać motywy i wtyczki do rozszerzenia WordPressa. W następnej części zobaczysz, jak możemy
dodać możliwości geograficzne do twojej witryny WordPress za pomocą Motyw GeoPlaces.

Dodawanie Geograficznych Możliwości poprzez Motyw GeoPlaces
W tej części dodamy możliwości geograficzne do naszej witryny WordPress poprzez wykorzystanie
tematu GeoPlaces. Przypomnijmy z poprzedniej części, że możemy ulepszyć możliwości WordPressa
dzięki wykorzystaniu motywów i wtyczek. Na początek użyjemy motywu premium o nazwie GeoPlaces,
autorstwa Templatic. W chwili pisania tego tekstu licencja dla jednego użytkownika kosztuje 99 USD,
a licencja dla programisty kosztuje 179 USD. Nie martw się, jeśli nie chcesz kupować ani używać tego
tematu, ponieważ będziemy demonstrować techniki mamy open source o nazwie Twenty Ten, w
ostatniej części. W dalszej części użyjemy motywu GeoPlaces, aby wykonać większość funkcji
geograficznych, ponieważ Mapy Google są wbudowane bezpośrednio w motyw GeoPlaces. Główne
tematy, które omówimy to:
• Wprowadzenie do tematu GeoPlaces
• Zapełnianie witryny przykładowymi danymi z GeoPlaces
• Zarządzanie listami lokacji od strony frontendowej, a także strony administratora strony
Zanim oficjalnie przejdziemy do tej części, możesz się zastanawiać, dokąd nas to zaprowadzi. Przede
wszystkim, ponieważ zawartość naszej aplikacji mobilnej zależy od naszej witryny WordPress, musimy
dodać do niej podstawowe treści (w tym przypadku zamieścić aukcje i inne informacje podobne do
artykułów).
Przedstawiamy motyw GeoPlaces
Motyw GeoPlaces (http://templatic.com/app-themes/geo-places-citydirectory-WordPress-theme /)
autorstwa Templatic (http://templatic.com) to fajny motyw, który pozwala tworzyć i zarządzać stroną
z katalogiem miejskim.
Przegląd motywu GeoPlaces
Motyw GeoPlaces jest tworzony jako gotowe rozwiązanie dla katalogu miejskiego strony internetowe.
Pozwala użytkownikom końcowym przesyłać miejsca i wydarzenia do Twojej witryny. Najlepszy ze
wszystkich, możesz nawet zarabiać na stronie, pobierając opłatę za wpis. Niektóre z potężnych funkcje
obejmują:
• Strona główna z widżetami
• Widżety menu
• Wyróżnione wydarzenia i aukcje
• Pola niestandardowe
• Opcje płatności
• Widok strony pakietów cenowych
Przejdźmy teraz do konfiguracji tematu.
Konfigurowanie motywu GeoPlaces
Zaczniemy od instalacji motywu GeoPlaces.
Instalacja
Kroki instalowania kompozycji GeoPlaces są następujące:

1. Najpierw będziesz musiał zakupić i pobrać swój motyw (w folderze zip) z Templatic.
2. Rozpakuj spakowany plik i umieść folder GeoPlaces w folderze wp-content / themes.
3. Zaloguj się do swojej witryny WordPress, którą przygotowaliśmy w pierwszym rozdziale, oraz
aktywuj motyw. Możesz też przesłać motyw, przesyłając folder zip w temacie za pośrednictwem
interfejsu administratora, przechodząc do Wygląd Zainstaluj motywy | Przekazać plik.
4. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinieneś zobaczyć na pasku nawigacyjnym swojej strony
administratora : GeoPlaces
5. Jeśli widzisz poprzedni zrzut ekranu w nawigacji, możesz przejść do następnego kroku.
Zapełnianie witryny przykładowymi danymi
Po udanej instalacji motywu możesz zacząć zabawę z witryną, tworząc przykładowe dane. Motywy
GeoPlaces mają znakomitą funkcję, która pozwala wypełnić Twoją witrynę przykładowymi danymi.
Przejdź do wp-admin / themes.php. Zwróć uwagę na okno komunikatu z pytaniem, czy chcesz
zainstalować i zapełnić witrynę przykładowe dane. Kliknij duży zielony przycisk, a dane przykładowe
zostaną automatycznie wyświetlone i będą wyświetlone. Możesz usunąć przykładowe dane, jeśli
chcesz. Ale na razie odejdźmy przykładowe dane do celów przeglądania.
Odtwarzanie z przykładowymi danymi
Teraz, gdy wypełniliśmy witrynę przykładowymi danymi, czas na jej zbadanie.
Sprawdzanie miast
Dzięki naszej witrynie wypełnionej przykładowymi danymi, weźmy naszą witrynę WordPress na spin:
1. Najpierw przejdź do swojej strony głównej; powinieneś powitać stronę powitania to wygląda
tak, jak następuje
2. Teraz wybierz Nowy Jork, a zostaniesz przeniesiony na stronę z Mapą Google
3. GeoPlaces wykorzystuje interfejs API Map Google, aby zapewnić możliwości geograficzne
kompozycji.
4. Kliknij mapę i inne miejsca, takie jak Madison Square Park.
5. Jeśli klikniesz na Madison Square Park, zobaczysz stronę opisującą Madison Square Park.
Zwróć uwagę na wiersz adresu? Adres pochodzi z interfejsu API Map Google. Jak to działa? Spróbujmy
dodać miejsce do odkrycia.
Dodawanie miejsca z nakładki
Oto jak możemy dodać "miejsce" z frontendu strony:
1. Aby dodać miejsce, musisz się najpierw zalogować. Zaloguj się na bieżącej stronie, klikając link
Zaloguj się znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
2. Zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń. Zauważ, że pozostajesz na interfejsie witryny, a nie po
stronie administracyjnej. Teraz kliknij link Dodaj miejsce znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
3. Powita Cię długa strona internetowa, która wymaga wypełnienia różnych pól, które są wymagane
do wystawienia strony.

4. Spróbuj wpisać Małe Włochy w polu Adres i kliknij przycisk Ustaw adres na mapie. Powinieneś
zauważyć, że mapa jest teraz oznaczona, a pola Adres szerokości i długości geograficznej są teraz
wypełnione.
5. Pola geograficznie powiązane są teraz wypełnione.
6. Kontynuuj wypełnianie innych pól, takich jak opis tego wpisu, typ widoku mapy Google, oferty
specjalne, adres e-mail, strona internetowa i inne pola związane z mediami społecznościowymi.
Wykonując te kroki, powinieneś mieć nowy wpis o miejscu w krótkim czasie.
Dodanie miejsca do strony administratora
To, co właśnie zrobiłeś, jest dodawane do listy miejsc z nakładki jako użytkownik końcowy (chociaż
jesteś zalogowany jako administrator). A więc, jak dodać listę miejsc ze strony administracyjnej twojej
witryny WordPress
1. Po pierwsze musisz zalogować się do swojej witryny, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
2. Następnie przejdź do strony głównej administratora i przejdź do Miejsca | Dodaj miejsce. Zobaczysz
stronę przypominającą stronę Utwórz nowy post.
3. Przewiń dalej i zwróć uwagę, że wypełnione tutaj formularze są dokładnie takie same, jak te, które
widzisz w interfejsie witryny.
Dodawanie miasta ze strony administratora
Aby dodać miasto, wystarczy zalogować się do strony administracyjnej witryny za pomocą / wpadmin.
Po zalogowaniu przejdź do GeoPlaces | Zarządzaj miastem i kliknij Dodaj miasto. Stamtąd będziesz
mógł wypełnić szczegóły miasta.

Rozszerzanie WordPressa za pomocą JSON-API
W tej części dowiemy się, jak rozszerzyć WordPress za pomocą JSON-API. Oto kilka rzeczy, które
będziemy robić z wtyczką JSON-API:
• Rozszerz WordPress, eksponując punkty końcowe JSON za pośrednictwem WordPress
• Manipuluj danymi za pośrednictwem tych punktów końcowych za pomocą takich technik, jak
czytanie i tworzenie danych
Pamiętaj, że dodaliśmy kilka przykładowych danych do naszej witryny WordPress za pośrednictwem
motywu GeoPlaces? Aby ustawić etap, te przykładowe dane będą manipulowane przy użyciu punktów
końcowych JSON-API. Przedstawiamy wtyczkę JSON-API. Wtyczkę JSON-API można pobrać z
https://github.com/Achillefs/wp-json-api. Dokumentacja API znajduje się pod adresem
http://wordpress.org/extend/plugins/json-api/other_notes/.
Pamiętaj, że nie używamy oficjalnej wtyczki, ponieważ nie obsługuje ona tworzenia danych z aplikacji
innej firmy. Pozwól nam szybko zacząć, instalując wtyczkę.
Instalacja
Oto jak możemy zainstalować wtyczkę:
1. Odwiedź URL podany w poprzednim akapicie i pobierz wtyczkę. Po pobraniu wtyczki rozpakuj i wgraj
zawartość do katalogu / wp-contents / plugins /.
2. Przejdź do strony głównej administratora i przejdź do strony wtyczek. Aktywuj wtyczka JSON-API.
Teraz przejdź do Ustawienia | JSON API
3. Aktywuj kontroler Posts, ponieważ będziemy go potrzebować później. Teraz, kiedy już mamy
pomyślnie zainstalowałem wtyczkę, przejdźmy do następnego kroku.
Odkrywanie wtyczki JSON-API
Na początek kliknij link get_author_index; powinieneś zobaczyć:

Zakładając, że mamy dokładnie taką samą konfigurację, powinieneś również uzyskać powyższe dane
JSON. Fajnie, prawda? Ta wtyczka udostępnia dane WordPress w formacie JSON. Możemy także pobrać
informacje o poście. Spróbuj kliknąć get_post, a otrzymasz:

To, co musimy zrobić, to podać identyfikator w naszym adresie URL. Zakładając, że mamy dokładnie
taką samą konfigurację, spróbujmy dodać & id = 18 na końcu adresu URL w pasku adresu, zmieniając
go z /? Json = get_post i dev = 1 na /? Json = get_post & dev = 1 & id = 18. Powinieneś teraz uzyskać na
ekranie następujące elementy:

Ups, co się stało tym razem? Ten błąd jest spowodowany faktem, że wtyczka obsługuje domyślne posty
WordPress; motyw GeoPlaces będzie wymagał innego adresu URL argumentu. Teraz, jeśli pierwszy raz
widzisz motyw GeoPlaces, nie krępuj się wróć do poprzedniej części i przejdź przez niego. Teraz zmień
/? Json = get_post i dev = 1 & id = 18 na /? Json = get_post i dev = 1 & p = 18. Zwróć uwagę, że zamiast
identyfikatora używamy p. Teraz odśwież swoją przeglądarkę .
Prosta aplikacja internetowa do odczytu danych
W tej sekcji napiszemy prostą, jednostronicową aplikację JavaScript do manipulowania dane. Ta
aplikacja ma dwie podstawowe operacje: czytanie i tworzenie postów. To Wniosek będzie podstawą
do końca tego tekstu.
Czytanie posta na blogu
Zaczniemy od wykonania prostej czynności: przeczytanie wpisu na blogu.
Tworzenie aplikacji Hello World JavaScript
Zaczniemy od pierwszej nauki, jak wyświetlić wpis blogu "Hello World" w naszej prostej aplikacji
JavaScript. Będziemy intensywnie korzystać z jQuery, aby wykonać zaawansowane operacje Ajax.
1. Najpierw skopiuj poniższy kod do pliku app.html:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<header>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/
jquery.min.js"></script>
<script>
jQuery(document).ready(function() {
jQuery("#title").html("<h1>Hello World</h1>");
});

</script>
</header>
<body>
<div id="main">
<div id="title"></div>
</div>
</body>
</html>
2. Zapisz ten plik jako app.html. Otwórz ten plik używając ulubionej przeglądarki internetowej a na
ekranie pojawi się następujący komunikat:

"Hello World" jest tworzony przy użyciu JavaScript. Zauważ, że uwzględniliśmy jQuery przez
korzystanie z hosta bibliotek JavaScript języka Google Content Delivery Network (CDN). Po obejrzeniu
poprzedniej wiadomości przejdź do następnego kroku.
Konsumpcja kanałów JSON
Teraz przejdziemy do spożywania kanału JSON. Napiszemy funkcję readSinglePost (), która wykona
żądanie GET.
1. Najpierw skopiuj i wklej następujący kod pod otwierającym tag <script>:
function readSinglePost (url,target_div) {
var URL = url
jQuery.ajax({
url: URL,
dataType: 'json',
success: function(data) {
jQuery(target_div).html(data.post.content);
}
});
}
2. Wcześniejszy kod przyjmuje adres URL, który zwraca odpowiedź JSON, i dołącza odpowiedź do
elementu div #contents. Dla uproszczenia dołączymy treść postu na blogu.

3. Aby użyć wcześniejszej funkcji, teraz wywołujemy funkcję z dwoma argumentami: adresem URL i
elementem docelowym div, który w tym przypadku to #contents. Teraz dodaj zaznaczony kod w
następujący sposób:
jQuery(document).ready(function() {
jQuery("#title").html("<h1>Hello World</h1>");
// you might have to change this url
varurl = "http://localhost/public_html/wordpress_
phonegap/?json=get_post&dev=1&p=1";
vartarget_div = "#contents";
readSinglePost(url, target_div);
});
Zwróć uwagę, że musisz zmienić adres URL, jeśli używasz innego katalogu. Teraz zapisz plik i otwórz go
w ulubionej przeglądarce.
Za pomocą wtyczki JSON-API i korzystania z kilku linii JavaScript, możemy wyświetlić zawartość z
twojego bloga na zewnętrznej aplikacji. Teraz skomentuj linię jQuery ("# title"). Html ("<h1> Hello
World </ h1>"); dodaj następujący wyróżniony kod w funkcji readSinglePost (), jak pokazano:
function readSinglePost (url,target_div) {
var URL = url//+"&callback=?";
console.log(URL);
jQuery.ajax({
url: URL,
dataType: 'json',
success: function(data) {
console.log(data);
jQuery(target_div).append("<h1>"+data.post.title+"</h1>");
jQuery(target_div).append(data.post.content);jQuery(target_div).
append("<small>"+data.post.date+"</small>");
console.log(data.post.content);
}
});
}
Podświetlone wiersze kodu przechwytują tytuł, treść i atrybut daty. Dodać do swojej target_div Teraz
zapisz plik i odśwież przeglądarkę

Stronicowanie przez posty na blogu
Widzieliśmy, jak zbudować naprawdę prosty i prosty przykład, który wykorzystuje proste instrukcje
GET do pobierania danych, które stworzyliśmy na naszej witrynie WordPress
W tym nieco bardziej zaawansowanym przykładzie będziemy opierać się na pojęciach, które
wykorzystaliśmy w poprzednim przykładzie. W poprzednim przykładzie użyliśmy metody ajax jQuery
do załadowania treści JSON do aplikacji internetowej. W tym przykładzie będziemy go używać w
podobny sposób, ale dodamy dodatkową funkcjonalność, która umożliwi stronicowanie blogów w tej
aplikacji. Skopiuj i wklej następujący kod do pliku app_advanced.html:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<header>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/
jquery.min.js"></script>
</header>
<body>
<div id="main">
<button type="button" id="previous">Previous</button>
<button type="button" id="next">Next</button>
<div id="title"></div>
<div id="contents"></div>
</div>
</body>
</html>
Zapisz ten plik w katalogu projektu i otwórz go w ulubionej przeglądarce internetowej. Przyciski Next i
Prevous będą używane do wyświetlania stron w blogach. A teraz pozwól nam dodaj więcej funkcji do
tej aplikacji; skopiuj i wklej następujący kod wcześniej znacznik </ header>:

vartarget_div = "#contents";
varnextID = null;
varprevID = null;
// remember to change the urls in this example
varapi_read_url = "http://localhost/public_html/wordpress_
phonegap/?json=get_post&dev=1&p=";
varinit_url = "http://localhost/public_html/wordpress_

phonegap/?json=get_post&dev=1&p=1";
function getID(url) {
varstr = new String(url)
var x = str.split("=");
var id = x[1];
return id;
}
function readSinglePost (url,target_div) {
var URL = url//+"&callback=?";
console.log(URL);
jQuery.ajax({
url: URL,
dataType: 'json',
success: function(data) {
jQuery(target_div).html("");
try {
jQuery(target_div).append("<h1>"+data.post.title+"</h1>");
jQuery(target_div).append(data.post.content);
jQuery(target_div).append("<small>"+data.post.date+"</small>");
}
catch (e) {
; // powinieneś dołączyć część swojego własnego kodu obsługi błędów lub
wiadomości tutaj.
}
try {
nextID = getID(data.next_url);
}
catch (e) {
; powinieneś dołączyć część swojego własnego kodu obsługi błędów lub
wiadomości tutaj.}
try {

prevID = getID(data.previous_url);
}
catch (e) {
; // powinieneś dołączyć część swojego własnego kodu obsługi błędów lub wiadomości tutaj.
}
}
});
}
function getNext() {
jQuery("#next").click(function() {
var id = nextID;
varnextURL = api_read_url + id;
readSinglePost(nextURL, target_div);
});
}
function getPrevious() {
jQuery("#previous").click(function() {
var id = prevID;
varprevURL = api_read_url + id;
readSinglePost(prevURL, target_div);
});
}
jQuery(document).ready(function() {
readSinglePost(init_url, target_div);
getNext();
getPrevious();
});
</script>
Zwróć uwagę, że być może będziesz musiał zmienić adres URL, jeśli zainstalowałeś WordPress w innym
katalogu niż ja. Poprzedni kod JavaScript powinien wyglądać znajomo. Używamy funkcji readSinglePost
(), która w zasadzie robi to samo, co poprzedni przykład, z tym, że dodaliśmy do tej funkcji trzy bloki
try-catch. Funkcja getID () służy do pobierania identyfikatora następnego lub poprzedniego posta na

blogu. Funkcje getNext () i getPrevious () pomagają nam uzyskać następny lub poprzedni wpis blogu
po kliknięciu przycisków Next i Previous. Teraz zapisz plik i otwórz go w swojej ulubionej przeglądarce.
Fajnie, prawda? Możesz spróbować kliknąć te przyciski, a zobaczysz post na blogu zostanie załadowany
zgodnie z jego post ID. Jeśli klikniesz przycisk Poprzedni, gdy jest włączony pierwszy post lub przycisk
Dalej podczas ostatniego postu, nic się nie wydarzy. Tak jest ponieważ przykład nie obsługuje obsługi
błędów w tej sytuacji. Teraz, gdy nasza aplikacja może czytać posty na blogach, nadszedł czas, aby
zobaczyć, jak możemy tworzyć nowe posty na blogu. Przejdźmy do następnej sekcji i zobaczmy, jak
możemy to zrobić.
Tworzenie wpisu na blogu
Tworzenie postów na blogu składa się z dwóch kroków: po pierwsze potrzebujemy tokena z naszego
WordPressa stronę internetową, a po drugie, musimy opublikować treść do punktu końcowego JSON.
Punkt końcowy dla uzyskania naszego tokenu to /? json = get_nonce, a punktem końcowym dla
utworzenia postu jest /? json = posts / create_post. Zobaczmy więc, jak możemy to zrobić ręcznie.
Ręczne tworzenie postów
W celu utworzenia posta na blogu za pomocą JSON-API, WordPress wymaga otrzymania tokena
znanego jako nonce. Oto sposób ręcznego tworzenia postów przez JSON-API:
1. Zaloguj się do administratora WordPress i przejdź do Ustawienia | JSON-API. Spójrz na łącze
create_post, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

2. Kliknij link create _post i powinieneś zobaczyć poniższy komunikat twój ekran:

Teraz na ekranie append & controller = post & method = create_post do adresu URL na pasku adresu.
Teraz powinieneś zobaczyć na ekranie:

Twoja wartość jednorazowa może być inna niż moja. Teraz przejdź do swojej strony głównej WordPress
i dołącz na adres URL następujące elementy: /? Json = posts / create_post & dev = 1 & nonce =
5db25f8e1e & title = testing & status = publish. Pamiętaj, aby użyć wartości swojego numeru. Teraz
załaduj ponownie stronę; powinieneś zobaczyć coś takiego, jeśli wszystko przebiega poprawnie:

To jest twój nowy wpis na blogu, utworzony ręcznie. Teraz, gdy zrozumieliśmy, w jaki sposób tworzenie
postów na blogu może być wykonane ręcznie przy użyciu JSON-API, tym razem my zobaczymy, jak
możemy to zrobić za pomocą naszej aplikacji
Automatyczne tworzenie postów
W celu tworzenia postów programowo aktualizujemy naszą aplikację. Teraz zobaczmy jak możemy
tworzyć posty programowo:
1. Skopiuj i wklej zaznaczone linie do app_advanced.html:
..// kod przycięty
<body>
<div id="main">
<button type="button" id="previous">Previous</button>
<button type="button" id="next">Next</button>
<button type="button" id="create">Create</button>
<div id="form" style="display:none">
Title: <br /><input type="text" name="post_title" id="post_title"
/><br />

Content: <br />
<textarea name="post_contents" id="post_contents"></textarea>
<br />
<input type="submit" value="Submit" id="create_post"/>
</div>
<div id="title"></div>
<div id="contents"></div>
</div>
</body>
Zapisz swoją aplikację i otwórz ją w swojej ulubionej przeglądarce.
2. Teraz powróć do kodu, skopiuj i wklej następujące funkcje JavaScript do swojego znacznika <script>:
// kod powyżej przyciętego
function createButton() {
jQuery("#create").click(function(){
jQuery("#form").toggle();
});
}
function addContent(data) {
// post the content to wordpress
//alert(nounce);
var username = "&author=admin"; // change "admin" to something
else if you are using a different username
varpwd = "&user_password=123456"; // change "123456" to something
else if you are using a different password.
var title = "&title="+jQuery("#post_title").val();
var content = "&content="+jQuery("#post_contents").val();
var post = "http://localhost/public_html/wordpress_
phonegap/?json=posts/create_post&dev=1&status=publish"+pwd+usernam
e+title+content+"&nonce="+data.nonce;
console.log(post);
jQuery.ajax({

url: post,
type: "POST",
dataType: 'json',
success: function(data) {
console.log(data); }
});
}
function getNonce() {
// retrieve nonce token
varget_nounce_url = "http://localhost/public_html/wordpress_
phonegap/?json=get_nonce&dev=1&controller=posts&method=create_
post";
varnonuce;
jQuery.ajax({
url: get_nounce_url,
type: "GET",
dataType: 'json',
success: addContent
});
}
function submitClick() {
jQuery("#create_post").click(function(){
getNonce();
})
}
Zwróć uwagę, że możesz chcieć zmienić swoją nazwę użytkownika i hasło na coś innego, jeśli nie
używasz tej samej konfiguracji, co ja. Funkcja getNonce () pobiera token z WordPress. Następnie
wywoływana jest funkcja addContent () w celu utworzenia nowego posta na blogu. Pamiętaj, aby
zainicjować funkcje createButton () i submitClick (), jak pokazano w podświetlonych liniach kodu. Teraz
zapisz kod i odśwież go w przeglądarce.
3. Kliknij przycisk Utwórz, a na ekranie powinien pojawić się formularz:

Jeśli widzisz poprzedni zrzut ekranu, oznacza to, że w tym momencie wszystko dzieje się poprawnie.
Teraz wpisz coś w polach Tytuł i Treść, a następnie kliknij Prześlij. Powinieneś zobaczyć komunikat
Success pod przyciskiem Submit, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Jeśli zobaczysz komunikat o sukcesie, oznacza to, że został utworzony nowy wpis na blogu. W moim
przypadku wpisałem ci hej! i tak, ty! odpowiednio dla pól Tytuł i Treść. Aby upewnić się, że nasz blog
został utworzony, kliknij przycisk Dalej kilka razy. Powinieneś natknąć się na post, który wygląda
następująco:

I to wszystko! Nasz nowy blog jest teraz tworzony programowo.

Budowanie aplikacji mobilnych przy użyciu PhoneGap
W tej części skupimy się na budowaniu aplikacji mobilnych za pomocą PhoneGap. Oto kilka ważnych
kwestii, zanim będziesz kontynuować:
• Upewnij się, że masz działającą instalację zestawu SDK systemu Android. Możesz zapoznać się z
http://developer.android.com/sdk/installing/index.html dla omówienie sposobu instalacji Androida.
• IDE, którego używam, to Eclipse Indigo.
• Będziemy korzystać z PhoneGap 1.9.
Podczas gdy używamy Androida jako przykładu w tej książce, techniki pokazane w tej książce można
zastosować do innych platform mobilnych. Więc zacznijmy.
Przedstawiamy PhoneGap
PhoneGap (http://phonegap.com/)jest mobilnym środowiskiem open source, które pozwala
programistom na tworzenie natywnych aplikacji mobilnych przy użyciu technologii internetowych,
takich jak HTML 5, JavaScript i CSS w Eclipse IDE. Obsługuje również do siedmiu głównych platform
mobilnych, w tym iOS Android, Web OS i innych głównych platform. Dzięki temu programiści mogą
niezwykle łatwo tworzyć natywne aplikacje mobilne, pakując natywne API za pomocą JavaScript.
Pierwsze kroki
Zacznijmy od PhoneGap:
1. Pobierz pakiet PhoneGap pod adresem http://phonegap.com/download/.
2. Teraz utwórz nowy projekt aplikacji Android w swoim IDE Eclipse, przechodząc do Plik | Nowy |
Projekt. Powinieneś zobaczyć poniższy zrzut ekranu:

3. Wybierz Dalej i nazwij nową aplikację HelloWorld. Powinieneś zobaczyć coś podobnego do
następującego zrzutu ekranu:

4. Zwróć uwagę, że powinieneś również wybrać odpowiednie zestawy Build SDK i minimum
wymaganych SDK, jak pokazano na poprzednim zrzucie ekranu.
5. Zauważ, że opcja Build SDK to Android 4.1, a opcja Minimalna wymagana SDK to Android 2.2.
Wybierz Dalej, a my będziemy musieli utworzyć nowe działanie za pomocą kreatora Nowe puste
działanie:

6. Nazwa działania, której będziemy używać, to HelloWorldMainActivity. Kliknij Dalej i powinno być
zrobione.
7. Teraz w głównym katalogu twojego projektu będziesz musiał utworzyć dwa nowe katalogi /
biblioteki i / assets / www. Skopiuj plik cordova-1.9.0.js do folderu assets / www i skopiuj plik cordova1.9.0.jar do folderu / libs z wcześniejszego pobrania pakietu PhoneGap. Skopiuj folder xml do / res.
8. Upewnij się, że plik cordova-1.9.0.jar znajduje się na ścieżce zbudowanej dla twojego projektu; kliknij
prawym przyciskiem myszy folder / libs i przejdź do opcji Buduj ścieżkę / | Skonfiguruj ścieżkę
budowania .... | Ścieżka .... Następnie w zakładce Biblioteki kliknij przycisk Dodaj JARY i dodaj cordova1.9.0.jar do projektu. Po dodaniu cordova-1.9.0 naciśnij F5, aby odświeżyć projekt.
9. Edytuj główny plik Java projektu znajdujący się w folderze src w środowisku Eclipse:
°° Dodawanie importorg.apache.cordova. *;
°° Zmieniając rozszerzenie klasy z Activity na DroidGap
°° Zastąpienie linii setContentView () super.
loadUrl ("file: ///android_asset/www/index.html");
Twój główny plik Java (HelloWorldMainActivity.java) powinien teraz wyglądać następująco:

10. Otwórz plik AndroidManifest.xml, który znajduje się w katalogu głównym projektu. Być może
trzeba będzie otworzyć ten plik za pomocą edytora tekstowego. Ewentualnie możesz edytować plik w
swoim IDE Eclipse, otwierając plik w Eclipse IDE, a następnie klikając kartę AndroidManifest.xml. Teraz
skopiuj poniższy kod między znacznikami <uses-sdk ... /> i <application ... /> do pliku
AndroidManifest.xml:
<supports-screens
android:largeScreens="true"
android:normalScreens="true"
android:smallScreens="true"
android:resizeable="true"
android:anyDensity="true" />
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_
LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_
LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_
EXTRA_COMMANDS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_
STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />

<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_
SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_CONTACTS"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_
STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_
STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_
STICKY" />
11. Aby dodać obsługę orientacji urządzenia, skopiuj i wklej następujący kod
wewnątrz znacznika <activity>:
android: configChanges = "orientation | keyboardHidden | screenSize"
Tworzenie aplikacji Hello World
Teraz zabierzmy się za zakodowanie aplikacji Hello World:
1. Utwórz plik index.html w folderze assets / www, a następnie skopiuj i wklej
następujący kod:
<! DOCTYPE HTML>
<html>
<głowa>
<title> Hello World </ title>
<script type = "text / javascript" charset = "utf-8" src = "cordova-1.9.0.js"> </ script>
</ head>
<body>
<h1> Hello World </ h1>
</ body>
</ html>
2. Zapisz plik i kliknij prawym przyciskiem myszy na projekcie HelloWorld. Idź do Run As |

Android Application. Zostaniesz poproszony o wybranie odpowiedniego systemu Android
Urządzenie wirtualne (AVD), jeśli nie zostało wybrane.
3. Jeśli nie masz urządzenia AVD, zostaniesz poproszony o jego utworzenie. Aby utworzyć urządzenie
AVD, możesz postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie
http://developer.android.com/tools/devices/index.html.
Nie przejmuj się, jeśli emulator Androida zabiera dużo czasu (np. kilka minut), aby rozpocząć; czasami
tak się dzieje. Jeśli wszystko działa płynnie, zobaczysz następujący zrzut ekranu:

4. Gratulacje! Twój przykład Hello World jest już uruchomiony
Używanie jQuery w PhoneGap
Używanie jQuery w aplikacjach PhoneGap jest niezwykle proste; skopiuj i wklej
podświetlona linia zgodnie z następującym kodem:
<! DOCTYPE HTML>
<html>
<głowa>
<title> Hello World </ title>
<script type = "text / javascript" charset = "utf-8" src = "cordova1.9.0.js "> </ script>
<script src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/

jquery.min.js "> </ script>
<script src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/
jquery.min.js "> </ script>
</ head>
<body>
<h1> Hello World </ h1>
</ body>
</ html>
To jest to! Właśnie zainstalowałeś jQuery. Wydaje się to łatwe, prawda? Chociaż może wydaje się, że
są pewne zastrzeżenia:
1. Zakładamy, że aplikacja ma dostęp mobilny, a tym samym dostęp do hostowanego pliku jQuery. Jeśli
nie ma dostępu mobilnego, jQuery nie zostanie pobrany.
2. Ta metoda ignoruje białą listę, szczególnie w przypadku iOS (jeśli zamierzasz zastosować techniki w
tej książce do aplikacji mobilnych na iOS), która zapewnia brak zdalnego dostępu, chyba że zostanie
jawnie nadpisana przez użytkownika.
Wykonywanie żądania RESTful GET w aplikacji PhoneGap
Ponieważ wykorzystamy wtyczkę JSON-API do rozszerzenia naszego bloga WordPress, zbudujmy tutaj
przykładowy przykład; będziemy realizować żądanie RESTful GET w naszej aplikacji PhoneGap, aby
otrzymać wpis Hello World z naszego bloga WordPress, które stworzyliśmy wcześniej.
1. Wracając do naszego przykładu w części 3, otwórz plik app.html i skopiuj następujący fragment kodu:
<div id = "main">
<div id = "title"> </ div>
<div id = "contents"> </ div>
</ div>
2. Teraz wklej go do głównego pliku index.html aplikacji PhoneGap, następująco:
<! DOCTYPE HTML>
<html>
<głowa>
<title> Hello World </ title>
<script type = "text / javascript" charset = "utf-8" src = "cordova1.9.0.js "> </ script>
<script src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/
jquery.min.js "> </ script>

</ head>
<body>
<h1> Hello World </ h1>
<div id = "main">
<div id = "title"> </ div>
<div id = "contents"> </ div>
</ div>
</ body>
</ html>
3. Następnie wróć do pliku app.html i skopiuj następujący kod JavaScript:
<script>
function getNextID(url) {
varstr = new String(url)
alert(str.charAt( str.length-1 ));
return;
}
function readSinglePost (url,target_div) {
var URL = url//+"&callback=?";
console.log(URL);
jQuery.ajax({
url: URL,
dataType: 'json',
success: function(data) {
console.log(data);
jQuery(target_div).append("<h1>"+data.post.title+"</h1>");
jQuery(target_div).append(data.post.content);
jQuery(target_div).append("<small>"+data.post.date+"</small>");
console.log(data.post.content);
}
});
}

jQuery(document).ready(function() {
// jQuery("#title").html("<h1>Hello World</h1>");
// you might have to change this url
varurl = "http://localhost/public_html/wordpress_
phonegap/?json=get_post&dev=1&p=1";
vartarget_div = "#contents";
readSinglePost(url, target_div);
getNextID(url);
});
</script>
4. Wklej go w <scriptsrc = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"> </
script> w głównym pliku index.html w PhoneGap aplikacja i zmień linię varurl = "http: // localhost /
public_html / wordpress_phonegap /? json = get_post & dev = 1 & p = 1"; to varurl =
"http://10.0.2.2/public_html/ wordpress_phonegap /? json = get_post & dev = 1 & p = 1" ;.
5. Zauważ, że localhost został zmieniony na 10.0.2.2; to dlatego, że 10.0.2.2 to adres IP, pod którym
można uzyskać dostęp do lokalnego hosta z emulatora Androida. Ważnym punktem, na który należy
zwrócić uwagę, są wspomniane wcześniej zmiany działa tylko na emulatorach Androida. Jeśli używasz
prawdziwego Androida wniosek, będziesz musiał zmienić localhost na adres IP lub domenę nazwa
twojej aplikacji. Inną kwestią, o której należy pamiętać, jest to, że URL http://10.0.2.2/public_html /
wordpress_phonegap /? json = get_post i dev = 1 & p = 1 powinny być zmieniono, aby odzwierciedlić
Twoje ustawienia.
6. Teraz zapisz główny plik index.html i uruchom swój projekt jako Android podanie. Jeśli wszystko
pójdzie poprawnie, otrzymasz coś takiego następujący zrzut ekranu na emulatorze Androida:

Pamiętaj, że treść z twojego wpisu "Hello World" jest teraz przechwytywana i pokazywana w naszej
aplikacji PhoneGap. Gratulacje! Twoja aplikacja PhoneGap może teraz realizować żądanie RESTful GET.
Jest to ważny element do końca tekstu. Teraz pozwól nam szybko sprawdzić interfejs API geolokalizacji
PhoneGap.
Przechwytywanie geolokalizacji za pomocą interfejsu API PhoneGap
W tej sekcji szybko prześledzimy, jak możemy przechwytywać informacje o geolokalizacji za pomocą
interfejsu API PhoneGap. Będziemy modyfikować niektóre kody z oficjalnej dokumentacji PhoneGap
na
http://docs.phonegap.com/en/1.9.0/cordova_geolocation_geolocation.md.html#geolocation.getCur
rentPosition.
Zobaczmy, jak możemy zacząć:
1. Utwórz nowy plik HTML i nazwij go phonegap.html. Zapisz go w swoim folderze assets / www.
Skopiuj i wklej następujący kod do pliku phonegap.html:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Device Properties Example</title>
<script type="text/javascript" charset="utf-8"src="cordova1.9.0.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
// Wait for Cordova to load
//document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false );
// Cordova is ready
//
function onDeviceReady() {
navigator.geolocation.getCurrentPosition(onSuccess, onError, {
maximumAge: 3000, timeout: 5000, enableHighAccuracy: true });
}
// onSuccessGeolocation
//function onSuccess(position) {
var element = document.getElementById('geolocation');
element.innerHTML = 'Latitude: ' + position.coords.latitude + '<br
/>' +
'Longitude: ' + position.coords.longitude + '<br />' +

'Altitude: ' + position.coords.altitude + '<br />' +
'Accuracy: ' + position.coords.accuracy + '<br />' +
'Altitude Accuracy: ' + position.coords.altitudeAccuracy + '<br
/>' +
'Heading: ' + position.coords.heading + '<br />' +
'Speed: ' + position.coords.speed + '<br />' +
'Timestamp: ' + position.timestamp + '<br />';
}
// onError Callback receives a PositionError object
//function onError(error) {
alert('code: ' + error.code + '\n' +
'message: ' + error.message + '\n');
}
</script>
</head>
<body>
<p id="geolocation">Finding geolocation...</p>
</body>
</html>
2. Zapisz plik. Teraz przejdź do pliku HelloWorldMainActivity.java i zmień super.loadUrl ("file:
///android_asset/www/index.html");na super.loadUrl ("file: ///android_asset/www/phonegap.html")
;.
3. Teraz uruchom swój projekt jako aplikację na Androida. Powinieneś zobaczyć kilka informacje o
geolokalizacji na emulatorze Androida:

4. Jeśli widzisz komunikaty pokazane na wcześniejszym zrzucie ekranu, to gratulacje; właśnie
przechwyciłeś informacje geolokalizacyjne za pomocą interfejsu API PhoneGap. Jeśli odwiedziłeś ten
link
http://docs.phonegap.com/en/1.9.0/cordova_geolocation_geolocation.md.html#geolocation.getCur
rentPosition)
o którym wspomniano wcześniej, widać, że wszystkie cytaty różnią się nieznacznie od przykładu kodu
wizualnego. Różnicę można znaleźć w podświetlonej linii, w której używane są dodatkowe opcje
{maximumAge: 3000, limit czasu: 5000, enableHighAccuracy: t rue}. Opcja enableHighAccuracy: true
jest używana, ponieważ na Androidzie występuje dziwactwo, w którym informacje geolokacyjne nie
zostaną zwrócone, o ile nie zostaną ustawione na enableHighAccuracy: true. Jeśli masz problemy z
uzyskaniem informacji o geolokalizacji, możesz to zrobić musisz ustawić te informacje ręcznie:
1. Zakładając, że korzystasz z IDE Eclipse, przejdź do Windows | Open Perspective| DDMS i powinieneś
otrzymać następujące informacje :

2. Po uruchomieniu emulatora Androida powinieneś kliknąć przycisk Wyślij; spowoduje to symulację
informacji geograficznych dla aplikacji PhoneGap.

Rozszerzanie WordPressa do mobilnego świata
W ostatniej części dowiedzieliśmy się, w jaki sposób możemy tworzyć aplikacje mobilne za pomocą
PhoneGap. Teraz będziemy kontynuować budowanie aplikacji mobilnych przy użyciu PhoneGap aby
działał z naszą stroną GeoPlaces WordPress. Do tej pory powinieneś zauważyć, że interfejsy API JSON
działają jako forma "kleju", który pozwala na strony internetowe na komputery stacjonarne (w naszym
przypadku witryna WordPress) umożliwiające dwukierunkową interakcję z aplikacjami mobilnymi.
Najpierw szybko przejdziemy przez jQuery Mobile, po czym rozszerzymy naszą aplikację PhoneGap,
utworzoną w części 3 za pomocą JSON-API i budowanie aplikacji mobilnych przy użyciu PhoneGap.
Przedstawiamy jQuery Mobile
jQuery Mobile (http://jquerymobile.com/) to ujednolicony interfejs użytkownika oparty na HTML5 dla
najpopularniejszych platform urządzeń mobilnych. Opiera się na jQuery (http://jquery.com/) i jQuery
UI (http://jqueryui.com/). W tej sekcji skupiamy się na jQuery Mobile, więc zabierzmy się za ręce.
Zaczniemy od wdrożenia jQuery Mobile na przykładzie, który stworzyliśmy w części 3, Rozszerzanie
WordPressa przy użyciu JSON-API.
Instalowanie jQuery Mobile i motywów
Instalacja jQuery Mobile jest prosta i łatwa:
1. Otwórz app_advanced.html i skopiuj i wklej następujący kod bezpośrednio w tagach <head>:
<meta name = "viewport" content = "width = device-width, initialscale = 1 ">
<link rel = "stylesheet" href = "http://code.jquery.com/mobile/1.1.1/jquery.mobile-1.1.1.min.css "/>
<script src = "http://code.jquery.com/jquery-1.7.1.min.js"> </ script>
<script src = "http://code.jquery.com/mobile/1.1.1/jquery.mobile-1.1.1.min.js "></ script>
<script src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js "></ script>
2. Teraz zapisz swój kod i otwórz app_advanced.html w swoim ulubionym przeglądarka. Powinieneś
zobaczyć następujący ekran:

Wygląda na to, że strona zyskała jakąś formę, ale wygląda trochę dziwne. To dlatego, że nie
zaimplementowaliśmy różnych wymaganych elementów HTML dla jQuery Mobile.

Szablon strony jQuery Mobile
Wróćmy do app_advanced.html i trochę edytujmy. Skupmy się na elementach HTML znalezionych w
tagach <body>; zmień je tak, aby wyglądały jak poniższy fragment kodu:
<div id="main" data-role="page">
<div data-role="header">
<div data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
<a href="#" id="previous" data-role="button">Previous</a>
<a href="#" id="next" data-role="button">Next</a>
<!-- <button type="button" id="create" datarole="
button">Create</button> -->
<a href="#create_form" data-role="button" datatransition="
slide">Create</a>
</div>
</div>
<div id="contents" data-role="content"></div>
</div>
<div data-role="page" id="create_form" data-theme="c">
<div data-role="header" addBackBtn="true">
<a href="#" data-rel="back">Back</a>
<h1>Create a new Post</h1>
</div>
<div id="form" style="padding:15px;">
Title: <br /><input type="text" name="post_title" id="post_
title" /><br />
Content: <br />
<textarea name="post_contents" id="post_contents"></textarea>
<br />
<input type="submit" value="Submit" id="create_post"/>
<div id="message"></div>
</div>
</div>

Teraz zapisz kod i otwórz go w ulubionej przeglądarce. Powinieneś zobaczyć następujący ekran:

Aplikacja wygląda teraz świetnie! Kliknij przycisk Dalej i zobacz, jak działa aplikacja. Jak to wszystko
działa? Na początek sprawdź podświetlone wiersze kodu. W świecie HTML5 dodatkowe linie kodu
HTML, które napisaliśmy, takie jak data-role = "strona" lub data-theme = "c", są znane jako
niestandardowe atrybuty danych. jQuery Mobile korzysta z tych specyfikacji, aby wskazać rzeczy,
których potrzebujemy w naszej mobilnej aplikacji internetowej. Na przykład data-role = "page"
oznacza, że ten konkretny element (w naszym przypadku element div) jest komponentem strony.
Podobnie, datatheme = "c" w naszym przypadku odnosi się do konkretnego stylu CSS. Aby uzyskać
więcej informacji na temat tematu danych, zapoznaj się z http://jquerymobile.com/test/docs/content/
content-themes.html.
Efekty animacji
Teraz spróbujmy trochę z efektami animacji. Możemy tworzyć efekty animacji, wykorzystując to, co
wiemy z jQuery. A co z jQuery Mobile? Istnieje kilka efektów animacji, które różnią się od jQuery
Mobile, aw tej sekcji wypróbujemy efekty animacji w kategoriach przejść między stronami. Stworzymy
efekt przejścia strony, wykonując następujące kroki:
1. Kliknij przycisk Utwórz, a my uzyskamy efekt przejścia strony do nowego strona, na której widzimy
nasz formularz tworzenia postów.
2. W tym formularzu Utwórz nowy post, jak zwykle wpisz odpowiedni tekst w pola Tytuł i treść.
3. Na koniec kliknij przycisk Submit.
Zobaczmy, jak możemy osiągnąć efekt przejścia strony:
1. Musimy wprowadzić zmiany do naszego kodu. Dla uproszczenia usuń wszystkie kody HTML
znalezione w tagach <body> w app_advanced.html i następnie skopiuj poniższy kod do tagów <body>:
<div id = "main" data-role = "page">
<div data-role = "header">
<div data-role = "grupa kontrolna" data-type = "horizontal">
<a href="#" id="previous" data-role="Button"> Poprzedni </a>
<a href="#" id="next" data-role="przekładka"> Dalej </a>
<! - <button type = "button" id = "create" datarole = "
przycisk "> Utwórz </>> ->

<a href = "# create_form" data-role = "button" datatransition = "
slajd "> Utwórz </a>
</ div>
</ div>
<div id = "contents" data-role = "content"> </ div>
</ div>
<div data-role = "page" id = "create_form" data-theme = "c">
<div data-role = "header" addBackBtn = "true">
<a href="#" data-rel="back"> Wstecz </a>
<h1> Utwórz nowy post </ h1>
</ div>
<div id = "form" style = "padding: 15px;">
Tytuł: <br /> <input type = "text" name = "post_title" id = "post_
tytuł "/> <br />
Treść: <br />
<textarea name = "post_contents" id = "post_contents"> </
textarea>
<br />
<input type = "submit" value = "Submit" id = "create_post" />
<div id = "message"> </ div>
</ div>
</ div>
2. Zwróć uwagę, że użyliśmy atrybutu transition = "slide", więc mamy efekt "przesuwania". Aby uzyskać
więcej informacji lub opcji, odwiedź stronę http: // jquerymobile.com / test / docs / pages / pagetransitions.html.
3. Teraz zapisz kod i otwórz go w ulubionej przeglądarce. Kliknij na Utwórz przycisk, a zobaczysz
najpierw przejście slajdu, a następnie post formularz tworzenia, jak następuje:

4. Teraz wpisz jakiś tekst, a zobaczysz, że jQuery Mobile dba również o efekty CSS w tym formularzu:

5. Teraz kliknij przycisk Submit, a poniżej pojawi się komunikat Success przycisk Prześlij, jak pokazano
na poniższym zrzucie ekranu:

6. Jeśli zobaczysz komunikat Success, jak pokazano na wcześniejszym zrzucie ekranu, Gratulacje!
Możemy teraz przejść do rozszerzenia naszej aplikacji PhoneGap, którą zbudowaliśmy w rozdziale 4,
Budowanie aplikacji mobilnych przy użyciu PhoneGap.
Rozszerzanie naszej aplikacji PhoneGap
W tej sekcji będziemy naprawdę widzieć moc jQuery Mobile i PhoneGap. Teraz waby użyć kodu, który
napisaliśmy w poprzedniej sekcji, musimy tylko to zrobić, przenieś go do naszej aplikacji PhoneGap:

1. Przejdź do edytora Eclipse i otwórz główny plik Java. Jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcjami do
tego momentu, nazwa pliku powinna być HelloWorldMainActivity.java. Zmień instrukcję super.loadUrl
("file: //android_asset/www/phonegap.html") w pliku kodu na super.loadUrl ("file:
//android_asset/www/chapter5.html").
2. Następnie utwórz nowy plik o nazwie chapter5.html w folderze assets / www. Skopiuj i wklej kod z
app_advanced.html do chapter5.html. Zapisz plik.
3. Należy zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz: ponieważ będziemy uruchamiać nasz kod w emulatorze
Androida, musimy zmienić adres URL, pod którym czytamy treść lub zamieszczamy treści na naszej
witrynie WordPress. Dlatego zmień wszystkie wystąpienia http: // localhost na http://10.0.2.2, w
kodzie znalezionym w chapter5.html.
4. Gdy skończysz, zapisz chapter5.html. Rozpocznij swój projekt jako Android projekt i powinieneś
zobaczyć:

5. Kliknij Dalej, a powinieneś zobaczyć co następuje:

6. Teraz przetestuj efekt przejścia strony, klikając przycisk Utwórz. Powinieneś zobaczyć efekt przejścia
strony i zobaczyć formularz tworzenia postów, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Publikowanie danych w punkcie końcowym JSON w PhoneGap
W poprzedniej sekcji przetestowaliśmy funkcjonalności w naszej aplikacji PhoneGap, które
zakodowaliśmy w app_advanced.html. A co z wysyłaniem danych do punktu końcowego JSON? Czy to
działa? Dowiedzmy Się!
1. Kontynuując w naszym emulatorze Androida, wpiszmy tekst w Title i Content treści:

2. Teraz kliknij Submit, a powinieneś zobaczyć komunikat Success, zgodnie z tym, co widziałeś za
pomocą app_advanced.html:

3. Jeśli widzisz komunikat Successs, czas przejść. Jeśli nie, możesz sprawdzić swój kod i upewnić się, że
http: // localhost został zmieniony na http: //10.02.2.
Wszystko razem z motywem GeoPlaces
Teraz widzimy, jak możemy szybko przekonwertować prostą aplikację JavaScript / HTML do aplikacji
PhoneGap, czas zobaczyć, jak możemy połączyć te wszystkie umiejętności razem i umieścić ich używać.
Teraz spróbujemy wykonać podobne operacje w oparciu o funkcje unikalny w temacie GeoPlaces:
odczytuj dane i umieść dane w naszym miejscu Aplikacja GeoPlaces WordPress. Zanim zaczniemy,
musimy włamać się do wtyczki JSON-API, ponieważ nie obsługuje wprowadzania zmiennych
custom_fields podczas tworzenia postów.
Hakowanie wtyczki JSON-API
Wykonaj następujące kroki, aby włamać się do wtyczki JSON-API:
1. Przejdź do folderu wp-content / plugins i otwórz folder wtyczek JSON-API. Następnie przejdź do
folderu Controllers i otwórz plik posts.php.
2. Sprawdź publiczną funkcję create_post () i wyszukaj następujące wiersze kodu:
if (empty($id)) {
$json_api->error("Could not create post.");
}
3. W ramach tego bloku if dodamy następujący blok else:
else {
$geo_address_value = $_REQUEST['geo_address_value'];
$geo_latitude_value = $_REQUEST['geo_latitude_value'];
$geo_longitude_value = $_REQUEST['geo_longitude_value'];

add_post_meta($id,"geo_address", $geo_address_value);
add_post_meta($id,"geo_latitude", $geo_latitude_value);
add_post_meta($id,"geo_longitude", $geo_longitude_value);
}
Teraz zapisz ten plik i przejdź do następnego kroku.
Zasilanie aplikacji PhoneGap
Na początek utwórz nowy plik w projekcie PhoneGap w folderze assets / www. Nazwij ten plik
chapter5_advanced.html. Ogólnie rzecz biorąc, struktura kodu dla tego pliku jest bardzo podobna do
tego, co zrobiliśmy do tej pory w poprzedniej sekcji, ale z kilkoma subtelnymi zmianami. Najpierw
skopiuj i wklej kod z chapter 5.html do chapter 5_advanced.html. Zapisz ten plik. Następnie przejdź do
głównego pliku Java i zmień super. loadUrl (file: //android_asset/www/chapter5.html) instrukcja z
pliku kodu do super.loadUrl (file: //android_asset/www/chapter5_advanced.html).
Teraz wprowadźmy kilka zmian w kodzie w chapter 5_advanced.html:
1. Przejdź do sekcji <body> i wyszukaj wiersz <textarea name = "post_contents" id = "post_contents">
</ textarea> <br />. Poniżej tej linii dodaj następujący fragment kodu:
Address: <br /><input type="text" name="geo_address_value" id="geo_address_value" /><br />
Latitude: <br /><input type="text" name="geo_latitude_value"id="geo_latitude_value" /><br />
Longitude: <br /><input type="text" name="geo_longitude_value" id="geo_longitude_value" /><br />
Ten kod służy do dodawania wymaganych pól wprowadzania danych geograficznych.
2. Następnie przejdź do kodu JavaScript i poszukaj funkcji addContent (dane). Wyszukaj wiersz var
content = "& content =" + jQuery ("# post_contents"). val () ;. Pod tą linią kodu, skopiuj i wklej
następujący kod JavaScript:
Vargeo_address_value = "&geo_address_value="+jQuery("#geo_address_value").val();
vargeo_latitude_value = "&geo_latitude_value="+jQuery("#geo_latitude_value").val();
vargeo_longtitude_value = "&geo_longtitude_value="+jQuery("#geo_longitude_value").val();
varpost
=
"http://10.0.2.2/public_html/wordpress_phonegap/?json=posts/create_post&dev=1&status=publish
&type=place"+pwd+username+title+content+geo_address_value+geo_latitude_value+geo_longtitud
e_value+"&nonce="+data.nonce;
Tutaj dodajemy zmienne JavaScript do przechwytywania geograficznego informacje i umieszczenie go
naszym punkcie końcowym JSON.
3. Następną funkcją, którą zamierzamy edytować, jest funkcja readSinglePost (). Dodamy kilka linii
kodu, aby umożliwić odczyt geograficzny informacje z postów, które są typu miejsca. Dodaj więc
następujące wiersze kod pod jQuery (target_div) .append ("<p>" + data.post.content + "</ p> ") ;, który
znajduje się w bloku kodu try-catch:
jQuery(target_div).append("<p>"+data.post.custom_fields.geo_address+"</p>");

jQuery(target_div).append("<p>"+data.post.custom_fields.geo_latitude+"</p>");
jQuery(target_div).append("<p>"+data.post.custom_fields.geo_longitude+"</p>");
4. Na koniec, dokonajmy pewnych zmian w zmiennych api_read_url i init_url znajdujących się na
początku tego kodu JavaScript. Te zmienne powinny wyglądać następująco:
varapi_read_url
=
„http://10.0.2.2/public_html/wordpress_phonegap/?json=get_post&custom_fields=geo_address,ge
o_latitude,geo_longitude&dev=1&type=place&place=";varinit_url
="
http://10.0.2.2/public_html/wordpress_phonegap/?json= get_post && custom_fields = geo_address,
geo_latitude, geo_longitude & dev = 1 & p = 114 & type = place ";
5. Zapisz plik. Teraz jesteśmy gotowi przetestować te funkcje. Zacząć Projekt PhoneGap jako projekt
Android, powinieneś zobaczyć następujące na emulatorze Androida:

6. Przewiń w dół ten ekran i powinieneś zobaczyć następujące informacje geograficzne:

7. Jeśli widzisz to świetnie! Nasza funkcja czytająca posty typu miejsca działa. Spróbuj kliknąć przycisk
Dalej, a powinieneś zobaczyć inne informacje, które stworzyliśmy w poprzednich rozdziałach, na
przykład na poniższym zrzucie ekranu:

8. Wcześniejszy wpis został utworzony przez administratora WordPress (jeśli go jeszcze pamiętasz).
9. Teraz, pozwól nam kliknąć przycisk Utwórz i zobaczyć, co mamy:

10. Jeśli widzisz poprzedni zrzut ekranu w formularzu Utwórz nowy post, Jesteś na dobrej drodze. Teraz
wpiszmy kilka podstawowych informacji i kliknij na przycisku Prześlij:

11. Zgodnie z oczekiwaniami widzimy komunikat Success. Zamknij emulator Androida i uruchom
ponownie. Po załadowaniu aplikacji kliknij przycisk Dalej jeden lub dwa razy i powinieneś zobaczyć
wpis, który utworzyliśmy wcześniej, wraz z informacjami geograficznymi:

12. Jeśli widzisz poprzedni ekran, gratulacje! Aplikacja działa teraz! Możesz łatwo manipulować
przykładowym kodem tutaj, aby uzyskać dane geograficzne z Map Google lub po prostu użyć informacji
o szerokości i długości geograficznej i wprowadzić go do serwera mapowania, aby stworzyć wizualnie
przyjemną mobilną aplikację internetową.

Używanie motywów Open Source
W tej części skupimy się na zastosowaniu technik, których nauczyliśmy się w pierwszych pięciu
rozdziałach na tematy open source. Tematem, który wybraliśmy w tym rozdziale, jest domyślny motyw
Twenty Ten, który pochodzi ze wszystkimi instalacjami WordPress.
Główny pomysł
Szybko przejrzyjmy to, co zrobiliśmy, aby stworzyć aplikację PhoneGap z WordPress. Ogólnie nasza
strategia może być podsumowana w następujący sposób:
1. Zainstaluj WordPress i wtyczkę JSON-API.
2. Zbuduj aplikację internetową, która może czytać i pisać posty na blogu w naszym WordPress
instalacja. Możemy zdecydować się na zastosowanie jQuery, jQuery Mobile lub innych bibliotek
JavaScript, które ułatwiają rozwój.
3. Przekształć aplikację internetową w aplikację PhoneGap. Podczas konwertowania zwróć uwagę, że
http: // localhost musi zostać zmieniony na http://10.0.2.2, ponieważ będziemy wykonywać operacje
odczytu i zapisu z emulatora Androida.
W następnej sekcji dokładnie to zrobimy. Będziemy ponownie używać kodu jaki napisaliśmy w części
5, aby to zilustrować jak łatwo strategia może być zastosowana do innych tematów.
Tworzenie aplikacji mobilnej PhoneGap za pomocą motywu Twenty Ten
W tej sekcji zobaczymy, jak możemy zbudować aplikację mobilną, korzystając z naszych technik z
poprzednich części i zastosowaniu ich na motywie open source, Twenty Ten.
Przejście do motywu Twenty Ten
Musimy przejść do tematu Twenty Ten, wykonując następujące kroki:
1. Zaloguj się do administratora WordPressa i przejdź do Appearance | Tematy | Zarządzaj motywami.
2. Wybierz i aktywuj motyw Twenty Ten.
3. Po aktywowaniu motywu witryna WordPress powinna wyglądać następująco:

Pola niestandardowe
Jeśli korzystasz ze świeżej instalacji WordPress, pamiętaj o utworzeniu wymaganego niestandardowe
pola, które są potrzebne przed próbą utworzenia posta za pośrednictwem interfejsu JSON-API. Jeśli
śledziłeś książkę, Twoja wtyczka JSON-API obsługuje teraz niestandardowe pola, ale tylko kilka
konkretnych. Aby sprawdzić, czy masz pewne niestandardowe pola, wykonaj następujące czynności:
1. Zaloguj się na swoją stronę administratora WordPress, przejdź do Postów i kliknij dowolne posty.
2. Jeśli twoje pola niestandardowe są dostępne, a niektóre z nich są już wypełnione, powinieneś
zobaczyć następujący zrzut ekranu:

3. Jeśli twoje pola niestandardowe nie zostaną wypełnione, na przykład wpis Hello World, otrzymasz
rozwijane okno, które wyświetli listę niestandardowych pól dostępnych dla ciebie. Jeśli w ogóle nie
widzisz listy pól niestandardowych, pamiętaj, aby przewinąć do góry tej strony i zaznaczyć pole wyboru
i kliknąć pole wyboru Niestandardowe pola.
4. Jeśli chcesz zmodyfikować dowolne niestandardowe pola za pomocą interfejsu JSON-API, upewnij
się, że edytujesz kod JSON-API, jak pokazano w Rozdziale 5, Rozszerzanie WordPress do Mobile World.
Czytanie i pisanie do WordPressa
Zaczniemy od utworzenia aplikacji internetowej, która będzie czytać i pisać na WordPress. Od
koncepcja jest uderzająco podobna do tego, co zrobiliśmy dla tematu GeoPlaces, możemy skorzystaj z
kodu, który napisaliśmy w części 5. Skopiuj i wklej kod, który napisaliśmy w chapter 5_advanced.html,
do nowego pliku o nazwie chapter6_webapp.html.
Preambuła
Zanim zaczniemy publikować dane za pomocą custom_fields w naszej witrynie WordPress, musimy
wprowadzić pewne zmiany w kodzie, który napisaliśmy w rozdziale 5. Na początek, zlokalizuj
następujące wiersze:
var
api_read_url
=
"http://localhost/public_html/wordpress_phonegap/?json=get_post&custom_fields=geo_address,ge
o_latitude,geo_longitude&dev=1&type=place&place=";
var
init_url
=
"http://localhost/public_html/wordpress_phonegap/?json=get_post&&custom_fields=geo_address,
geo_latitude,geo_longitude&dev=1&p=114&type=place";

Edytuj je, aby naśladować następujący fragment kodu:
var
api_read_url
=
"http://localhost/public_html/wordpress_phonegap/?json=get_post&custom_fields=geo_address,ge
o_latitude,geo_longitude&dev=1&p=";
var
init_url
=
"http://localhost/public_html/wordpress_phonegap/?json=get_post&&custom_fields=geo_address,
geo_latitude,geo_longitude&dev=1&p=1";
Musimy również zmienić następujące linie w naszym pliku kodu:
var
post
=
"http://localhost/public_html/wordpress_phonegap/?json=posts/create_post&dev=1&status=publis
h&type=place"+pwd+username+title+content+geo_address_value+geo_latitude_value+geo_longtitu
de_value+"&nonce="+data.nonce;
Naśladuj następujący fragment kodu:
var
post
=
"http://localhost/public_html/wordpress_phonegap/?json=posts/create_post&dev=1&status=publis
h"+pwd+username+title+content+geo_address_value+geo_latitude_value+geo_longtitude_value+"&
nonce="+data.nonce;
To, co zrobiliśmy, to usunięcie atrybutu type = place, a także zmiana początkowego ID postu na 1.
Robimy to, ponieważ zamierzamy wykonywać operacje odczytu i księgowania na naszej witrynie
WordPress. Gdy skończysz, zapisz plik i przejdź do następnej sekcji.
Tworzenie postu z polami niestandardowymi
Stwórzmy kilka postów, zanim je przeczytamy. Jak zwykle, utworzymy post z polami
niestandardowymi. Spójrzmy, jak możemy to zrobić:
1. Zacznij od otwarcia chapter6.html w ulubionej przeglądarce.
2. Kliknij przycisk Utwórz, a następnie rozpocznij wypełnianie formularza.
3. Na koniec kliknij Wyślij. Powinieneś zobaczyć komunikat Successes, jak pokazano w następujący
zrzut ekranu:

Teraz sprawdźmy kod odpowiedzialny za sukces w tworzeniu posta:
function addContent(data) {
var username = "&author=admin";
var pwd = "&user_password=123456";
var title = "&title="+jQuery("#post_title").val();
var content = "&content="+jQuery("#post_contents").val();
var geo_address_value = "&geo_address_value="+jQuery("#geo_
address_value").val();
var geo_latitude_value = "&geo_latitude_value="+jQuery("#geo_
latitude_value").val();
var geo_longtitude_value = "&geo_longtitude_value="+jQuery("#geo_
longitude_value").val();
var post = "http://localhost/public_html/wordpress_
phonegap/?json=posts/create_post&dev=1&status=publish&type=place"+p
wd+username+title+content+geo_address_value+geo_latitude_value+geo_
longtitude_value+"&nonce="+data.nonce;
jQuery.ajax({
url: post,

type: "POST",
dataType: 'json',
success: function(data) {
jQuery("#message").html("<p>Success</p>");
}
});
}
Funkcja addContent () jest dokładnie taka sama, jaką używaliśmy w poprzednim rozdziale. Jedyne, co
zmieniliśmy, to adresy URL edytowane we wcześniejszej sekcji. Funkcja addContent () jest wywoływana
z funkcji getNonce (), która jest z kolei wywoływana przez funkcję submitClick (). Są to dokładnie te
same strategie i logika, które wykorzystaliśmy w rozdziale 5.
Czytanie postu z polami niestandardowymi
Po utworzeniu wpisu z danymi geograficznymi zobaczmy, czy możemy go przeczytać. Kliknij przycisk
Wstecz, który powinien przejść do pierwszego posta Twojego bloga, do Blog na blogu "Hello World".
W zależności od identyfikatora Twojego wpisu klikaj dalej, aż do widzisz następujące (zakładając, że
wpisałeś te same informacje, co ja) na swoim ekranie:

Jeśli masz poprzedni ekran, gratulacje! Masz teraz działającą aplikację internetową, która umożliwia
czytanie i publikowanie wpisów na blogu z danymi custom_fields na swoim blogu WordPress.
Następnie przenieśmy kod do naszego projektu PhoneGap, abyśmy mogli stworzyć aplikację mobilną.
Budowanie aplikacji Android PhoneGap
Przesuwanie aplikacji internetowej do PhoneGap jest bardzo proste. Zacznijmy.
Przesuwanie kodu aplikacji do PhoneGap
Zaczniemy od utworzenia chapter6_phonegap.html w folderze assets / www w projekcie PhoneGap.
Zmień linię super.loadUrl ("file: ///android_asset/www/chapter5_advanced.html"); do super.loadUrl
("file: ///android_asset/www/chapter6_phonegap.html"); w twoim głównym pliku Java
(HelloWorldMainActivity.java). Następnie skopiuj i wklej kod w rozdziale6_webapp.html do
chapter6_phonegap.html. Oto ważny krok, który zrobiliśmy wcześniej: zmień wszystkie wystąpienia
http: // localhost na http://10.0.2.2, ponieważ będziemy czytać i publikować dane z emulatora

Androida. Ponownie zwróć uwagę, że http://10.0.2.2 dotyczy tylko emulatora Androida, a nie
fizycznego urządzenia lub innej platformy. Jeśli korzystasz z Eclipse, możesz wykonać akcję "znajdź i
zamień wszystko", aby to zrobić.
Tworzenie postu z polami niestandardowymi
Stwórzmy kilka postów, zanim je przeczytamy. Jak zwykle zamierzamy stworzyć post z polami
niestandardowymi. Aby to zrobić, uruchom emulator Androida, kliknij na przycisku Utwórz, a następnie
zacznij wypełniać formularz. Na koniec kliknij Prześlij. Powinieneś zobaczyć komunikat Success, jak na
poniższym zrzucie ekranu:

Kod odpowiedzialny za wykonanie tej akcji jest dokładnie tym, czego używamy.
Czytanie postu z polami niestandardowymi
Teraz, gdy utworzyliśmy post na emulatorze Androida, spróbujmy go przeczytać. Kliknij przycisk
Wstecz, a powinieneś powitać post "Hello World". Podobnie jak w poprzedniej sekcji, będziemy musieli
kilka razy kliknąć Next i sprawdzić, czy nasz wpis może być czytany z powodzeniem. Jeśli wszystko
pójdzie gładko, powinieneś zobaczyć po (przy założeniu, że zamieściłeś te same informacje, które
zrobiłem) na twoim ekranie:

Jeśli zobaczysz coś podobnego do poprzedniego ekranu, wszystko działa idealnie.

