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Hızlı Başlangıç Adımları
1. KnowYourX® SDK’sını projenize entegre edin.

2. SDK’yı başlatın.

3. İşlem senaryolarınızı belirleyin.

4. KVKK Aydınlatma metnini onaylatın.

5. Belgeleri işlemeye başlayın. (Okutma)

6. MRZ okutun.

7. RFID çip ile belgeyi doğrulayın.

8. Belge içindeki bilgileri alın.

9. Sesli ve görüntülü olarak istediğiniz metni doğrulatın.

10. İşlem sonuçlarını alın.
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KnowYourX ® iOS Kütüphanesi Kurulumu
1. Zorunlu Adımlar

1.1. Projeye eklenecek olan güncel KnowYourX® iOS kütüphanesi olan “
KnowYourX_SDK.framework” dosyası KnowYourX® tarafından temin
edilmelidir.

1.2. XCode’da “General” tabındaki “Frameworks, Libraries, and Embedded
Content ” alt bölümünde KnowYourX ® iOS kütüphanesinin
(“KnowYourX_SDK.framework” dosyasının) aşağıdaki gibi eklenmesi
gerekmektedir. (Ekran görüntüsü 1)

1.3. KnowYourX® iOS kütüphanesi, Tesseract teknolojisini kullanmaktadır. 
Bu nedenle KnowYourX® kütüphanesinin içerisinde bulunan
libc++.tbd, libtesseract.xcframework, libz.tbd dosyalarının da projeye
eklenmesi gerekmektedir. (Ekran görüntüsü 2)

Ekran Görüntüsü 1

knowyourx.io



1.4. Projenize AppName.entitlements adında bir dosya Eklemeniz
gerekmektedir. Bu dosya size KnowYourX® tarafından hazır sunuluyor
olacaktır. İsterseniz kendiniz de oluşturabilirsiniz. (Ekran görüntüsü 3)

1.5. Info.plist dosyasına aşağıdaki izinlerin eklenmesi gerekmektedir. 
Eklenecek olan izinlerin değerleri istenilen şekilde doldurulabilir. Burada
girilen değerler özelleştirilebilen uygulama tarafından kullanıcıdan izin
istenirken mesaj olarak gösterilmektedir (ISO7816 kısmı hariç). (Ekran
görüntüsü 4)

Bu kısım NFC destekleyen, kimlik, pasaport ve ehliyet belgelerinin NFC ile
haberleşmesi için gerekmektedir.

<key>NFCReaderUsageDescription</key> <string>This app needs to scan NFC 
tags.</string>
<key>com.apple.developer.nfc.readersession.iso7816.select-identifiers</key>
<array>
<string>A0000002471001</string>
<string>00000000000000</string>
<string>D4100000030001</string> </array>

2. Kütüphanenin Kullanımı
KnowYourX® iOS kütüphanesi projeye eklendikten sonra Digital Onboarding 
işlemlerini gerçekleştirmek için kod içerisinde yapılması gereken adımlar
aşağıda paylaşılmaktadır. 

Kullanmak istediğiniz işlemleri kişiselleştirebilirsiniz. Fakat seçeceğiniz
operasyon tipinde kaldırılamaz bağımlılıklar olabilir. Örneğin herhangi bir
belge tipinin ön yüzünü doğrulamak istiyorsanız çağıracağınız view 
controller içerisindeki timer, previewView vb. gibi nesneleri
özelleştirebilirsiniz. Fakat kaldıramazsınız. 
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let setParamVC = NavigationViewController()

Username ve Password setParams metodu içinde verebilecekler
setParamVC.setParameters(customerMail: nil,

customerPassword: nil,
baseUrl: nil,
buttonBackgroundColor: nil,
buttonTitleColor: nil,
labelTextColor: nil,
viewBackgroundColor: nil,
privacyPolicy: nil)

let bundle = Bundle(identifier: "com.ddtech.KnowYourX")
let storyBoard : UIStoryboard = UIStoryboard(name: "KnowYourX_Storyboard", 

bundle:bundle)
let controller = storyBoard.instantiateViewController(withIdentifier: 

"NavigationViewController") as? NavigationViewController
controller?.modalPresentationStyle = .overFullScreen

Örnek olarak kullanmak istediğiniz işlem LivenessCheck ise delegate olarak
bağlayıp view controlleri çağırın. Elinizdeki SDK’da protocol fonksiyonları
yazılmıştır. Çağıracağınız kodun delegate fonksiyonunu ister extension 
isterseniz kullandığınız class içerisinde return değerlerinin dönmesini
beklemelisiniz.

extension ViewController: KYXResult {

func didFinishVerifier(result: KnowYourX_SDK.ResultKYX) {
print("Result:\(result)")
print("Transaction Token:\(result.transactionToken)")
print("Message:\(result.message)")
print("Code:\(result.code)")
print("Status:\(result.status)")
print("Base Url:\(String(describing: result.baseUrl))")

}
}

Bu değişkene atayarak bu metoda ulaşabilirsiniz.
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Gereksinimler
• En Son Xcode Sürümü. (Monterey - Majove)
• Minimum target: iOS 13.0.

3. İşleme Başlama
İlk olarak SDK içinden Digital Onboarding sürecine başlanacaksa
NavigationViewController açılmalıdır.

Bu açılacak View controller size atadığınız değişkene bağlı olarak
.setParameters olarak UI için sizden özelleştirilebilir alanların parametrelerini
isteyecektir.

StoryBoard ismini ve kullanmanız gerek bundleId’yi aşağıdaki gibi yapınız. 
(Ekran görüntüsü 6)

iOS SDK API Services
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Bu parametreler sizden baştan sonra Digital Onboarding süreci için giriş
yapacağınız mail ve şifreden başlayarak KVKK için onaylatmak istediğiniz
PDF dokümanı dahil olacak şekilde soracaktır.

Ekran arka plan rengi, butonların arka plan rengi, textlerin rengi gibi daha
pek çok UI özelliklerini de uygulamanızın ana hatlarını bozmadan
düzenleyebilirsiniz.

4. Fonksiyonların Ayrı Bir Şekilde Çağrılması
Kütüphanemizin bütün özellikleri ayrı olarak uygulamanıza adapte olabilir.
Örneğin sadece Kimlik Kartlarının arka yüzlerindeki MRZ alanını okutmak ve
yeni aynı kartın kesilmiş görüntüsünü almak istiyorsunuz.

Bunun için kullanmak istediğiniz ekrana KnowYourX_SDK’yı import edip
KYXMRZScannerViewDelegate kullanmanız gerekir.

Bu fonksiyonu kullandıktan sonra otomatik olarak protocol fonksiyonu olan
mrzScannerView gelecektir. (Ekran görüntüsü 7)

Bu ekrana tanımlanmış bir View’a KYXMRZScannerView() tanımlanmalıdır. 
Örneğin; let mrzView = KYXMRZScannerView()
Bu mrzView’ı view’da gösterdikten sonra mrzView.delegate = self satırını
viewDidLoad içerisinde yazabiliriz.

Daha sonra kameranın açılması ve kapanması için aşağıdaki gibi yazmamız
gereklidir. (Ekran görüntüsü 8)
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5. Sonuç Alma
Baştan sona başlatılan bir Digital Onboarding ile işlemin en son aşamada
SDK kapanırken ana uygulamaya döneceği bir Result Modeli vardır. Bu 
model statüs,code,baseUrl,transactionId,transactionToken,message gibi
daha birçok ana uygulamanızda sonucuna göre işlem yapabileceğiniz veri
döner. ResultViewControllerDelegate yazarak didFinishProcess
protokolünün içinde neler döndüğünü görebilirsiniz.

Ekran görüntüsü 8
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