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Περίληψη 

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι φορητές συσκευές έχουν συμβάλλει 

θεαματικά στη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και των 

επιχειρήσεων. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με την τεράστια ανάπτυξη των έξυπνων 

τηλεφώνων (smartphones), των λειτουργικών στα οποία βασίζονται, την εύκολη και 

γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο οι συσκευές αυτές έχουν γίνει περισσότερο 

αυτόνομες. Σήμερα τα περισσότερα smartphones είναι μόνιμα συνδεδεμένα με το 

διαδίκτυο και οι συσκευές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν standard HTTP και 

HTML. Όμως για τις περισσότερες υπηρεσίες του διαδικτύου υπάρχει και μία 

αντίστοιχη εφαρμογή που οι χρήστες πρέπει να κατεβάσουν, να εγκαταστήσουν και 

να τρέξουν. Έτσι, η χρήση των περιηγητών διαδικτύου από τις φορητές συσκευές 

περιορίζεται σημαντικά. 

Λόγω αυτού του γεγονότος οι χρήστες είναι αναγκασμένοι να έχουν 

εγκατεστημένο ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες τους. Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν συχνά ενημερώσεις και η 

κατάληξη αυτής της διαδικασίας είναι ο χρήστης να χάνει τον έλεγχο της διαχείρισης 

των εφαρμογών και να προκύπτουν διάφορα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι οι 

πληροφορίες του χρήστη γίνονται πιο ευάλωτες εξαιτίας των δικαιωμάτων 

πρόσβασης των εφαρμογών οι οποίες μπορεί να αλλάξουν με την ενημέρωση της 

εφαρμογής χωρίς ο χρήστης να το αντιληφθεί. Επίσης, είναι σύνηθες πολλές 

εφαρμογές να διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο χρήστης να 

καταλήγει με περισσότερες εφαρμογές από ότι πραγματικά χρειάζεται, οι οποίες θα 

μπορούσαν να αντικατασταθούν από μία. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, προτείνεται και υλοποιείται 

ένα σύστημα που σα σκοπό έχει να επιλύσει τα παραπάνω προβλήματα. Το σύστημα 

αποτελείται από μία web διεπαφή (web interface), κάποιες υπηρεσίες διαδικτύου 

(web services) και μία client εφαρμογή για φορητές συσκευές σε περιβάλλον 

Android. Ο διαχειριστής του συστήματος σχεδιάζει μέσω της web διεπαφής τη 

διάταξη και τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, η οποία γίνεται διαθέσιμη στην client 

εφαρμογή μέσω μίας υπηρεσίας διαδικτύου που παράγει ένα αρχείο ρυθμίσεων. Η 

client εφαρμογή αναλαμβάνει τη «μετάφραση» του αρχείου και την παρουσίαση της 

τελικής εφαρμογής στον χρήστη.  
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Summary 

 

Since the middle of 1990s mobile devices assist people in their daily life and 

business. The last few years the market of the smartphones has grown rapidly. The 

operating systems that they are built on and the fast and easy access on the Internet 

made these devices become more and more standalone. Today’s smartphones are 

permanently connected to the Internet and can support standard HTML and HTTP. 

Nevertheless, dedicated Internet applications are offered to replace generic www-

browsers. For most services in the Internet users are requested to download, install 

and run special applications. 

From user’s perspective, in order to service their needs they are forced to have 

installed too many applications which need to be updated regularly because new 

functionality is added. Because of this situation users lose control of this 

administrative process and problems arise quite often. One of them is that user’s 

personal information become vulnerable as the access rights of applications might 

change with each update without the user getting noticed for it. Moreover, it is 

common that many applications have very slight differences between them and as a 

result the user may end up having two or more applications installed assigned to 

perform the same task. These applications could eventually be replaced by one. 

Within this postgraduate project a proposed system is built in order to address the 

issues mentioned above. The system consists of a web interface, some web services 

and a client application for Android mobile devices. Through the web interface, the 

administrator of the system constructs the layout and the functionality of an 

application. This application is then available to the mobile device through a web 

service that generates a configuration file. The client application parses the 

configuration file, constructs the application dynamically and presents it to the user.  
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Εισαγωγή 

 

Σκοπός και κίνητρο εργασίας 

Τα τελευταία 20 χρόνια τα κινητά τηλέφωνα και οι φορητές συσκευές έχουν 

κάνει τη ζωή του ανθρώπου και του επιχειρηματία αισθητά πιο εύκολη. Με την 

αλματώδη ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των συσκευών αυτών αλλά και την εύκολη 

και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο οι συσκευές αυτές έχουν μετατραπεί σε έναν 

υπολογιστή τσέπης με απεριόριστες δυνατότητες. Άμεση επικοινωνία μεταξύ των 

ανθρώπων, πληροφόρηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από οποιοδήποτε σημείο, 

ψυχαγωγία, οργάνωση προσωπικού προγράμματος, άμεση διεκπεραίωση 

συναλλαγών, είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα.  

Καθώς όμως η ανάπτυξη των φορητών συσκευών ολοένα και αυξάνεται 

αντίστοιχα πληθαίνουν και οι ανάγκες που προκύπτουν. Οι χρήστες των φορητών 

συσκευών είναι απαιτητικό κοινό και αποζητούν ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες 

προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι 

να υπάρχουν χιλιάδες εφαρμογές κάθε μία από τις οποίες προσφέρει μία υπηρεσία. 

Αντί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει τον περιηγητή διαδικτύου προκειμένου να 

πλοηγηθεί σε έναν ιστότοπο κατεβάζει την αντίστοιχη εφαρμογή που υπάρχει 

προκειμένου να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία που επιθυμεί. Αυτό συμβαίνει καθώς η 

πλοήγηση μέσω ενός περιηγητή από μία φορητή συσκευή είναι συνήθως δύσκολη και 

αρκετά κουραστική. 

Με την αύξηση των εφαρμογών που έχει ένας χρήστης εγκατεστημένες στη 

συσκευή χάνει τον έλεγχο διαχείρισης τους, καθώς απαιτούνται συχνά ενημερώσεις, 

με αποτέλεσμα να ανακύπτουν προβλήματα που πολλές φορές είναι σημαντικά. 

Αρχικά, ένα από τα προβλήματα είναι ότι τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη είναι 

πιο ευάλωτα εξαιτίας των δικαιωμάτων πρόσβασης των εφαρμογών τα οποία 

μπορούν να αλλάξουν μετά από μία ενημέρωση. Πλήθος κακόβουλων εφαρμογών 

έχουν αλλοιώσει ή υποκλέψει στοιχεία χρηστών χωρίς να γίνει το παραμικρό 

αντιληπτό. Επιπλέον, η ενημέρωση τόσων εφαρμογών είναι μία χρονοβόρα και 

συνήθως κουραστική διαδικασία για τον χρήστη. Επιπροσθέτως, παρατηρείται συχνά 

το γεγονός οι χρήστες να έχουν εγκατεστημένες εφαρμογές με παρόμοια 

λειτουργικότητα οι οποίες θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από μία και να γίνει 

εξοικονόμηση πόρων στη συσκευή. 

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν κίνητρο για τη συγγραφή της παρούσας 

μεταπτυχιακής εργασίας και την υλοποίηση του προτεινόμενου συστήματος. Στόχος 

της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος που θα παράγει εύκολα και 

γρήγορα εφαρμογές για φορητές συσκευές που υποστηρίζουν την πλατφόρμα 

Android. Το σύστημα αποτελείται από μία web διεπαφή, κάποιες υπηρεσίες 

διαδικτύου και μία client εφαρμογή για την πλατφόρμα Android. O διαχειριστής του 

συστήματος έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει τη διάταξη και τη λειτουργικότητα μιας 

εφαρμογής μέσω της web διεπαφής του συστήματος. Στη συνέχεια, μέσω κάποιας 

υπηρεσίας διαδικτύου γίνεται διαθέσιμη στην client εφαρμογή μέσω ενός αρχείου 

ρυθμίσεων που παράγεται. Τέλος η εφαρμογή στη φορητή συσκευή αναλαμβάνει να 
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«μεταφράσει» το αρχείο αυτό και να παράξει δυναμικά τη διάταξη και τη 

λειτουργικότητα της εφαρμογής. 

Οργάνωση της εργασίας 

Η διπλωματική αυτή εργασία έχει οργανωθεί ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι φορητές συσκευές και αναλύονται οι 

διάφορες κατηγορίες καθώς και οι περιορισμοί τους. Επιπλέον, γίνεται μια αναφορά 

για τους τρόπους επικοινωνίας με το διαδίκτυο και παρατίθενται οι κατηγορίες 

υπηρεσιών διαδικτύου μέσω των οποίων μπορούν να επικοινωνούν με 

απομακρυσμένους εξυπηρετητές. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μία επισκόπηση της πλατφόρμας 

Android. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της και τονίζονται τα βασικά στοιχεία των 

εφαρμογών που αναπτύσσονται γι’ αυτή. Στο τέλος της ενότητας γίνεται σύγκριση 

της πλατφόρμας με άλλες αντίστοιχες που υπάρχουν για φορητές συσκευές. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται διάφορα καταστήματα εφαρμογών για τις 

πλατφόρμες των φορητών συσκευών και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά τους. Επίσης, αναλύεται ο όρος data entry και παρουσιάζονται 

εφαρμογές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μία τεχνική περιγραφή της υλοποίησης του 

συστήματος. Αναφέρονται οι λειτουργικές απαιτήσεις, απεικονίζεται η αρχιτεκτονική 

του συστήματος και παρουσιάζονται τα εργαλεία τα οποία συνετέλεσαν στην 

υλοποίησή του. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά η υλοποίηση του συστήματος 

και όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας του. Παρατίθεται η διάρθρωση του κώδικα του 

συστήματος και αναλύονται λεπτομερώς όλες οι λειτουργίες με χρήση εικόνων και 

σχημάτων. 

Στο έκτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μία σύγκριση μεταξύ κάποιων native 

εφαρμογών για φορητές συσκευές και των αντίστοιχών τους που έχουν δημιουργηθεί 

μέσω του συστήματος που αναπτύχθηκε για την εργασία. 
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Κεφάλαιο 1 – Φορητές συσκευές 

 

1.1 Ορισμός και χρήση φορητών συσκευών 

Με τον όρο φορητή συσκευή εννοούμε μία μικρή υπολογιστική συσκευή σε 

μέγεθος τσέπης έχοντας συνήθως μία οθόνη αφής οπτικής απεικόνισης και/ή ένα 

μικρό πληκτρολόγιο προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να δίνει είσοδο στη συσκευή. 

Στην περίπτωση των προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) η είσοδος και η έξοδος 

συνδυάζονται συνήθως σε μια διεπαφή οθόνης αφής. Τα smartphones και τα PDAs 

είναι δημοφιλή ανάμεσα σε εκείνους που έχουν ανάγκη τη βοήθεια και την ευκολία 

ορισμένων πτυχών ενός συμβατικού υπολογιστή σε περιβάλλοντα όπου η μεταφορά 

του δεν είναι δυνατή. Οι επιχειρησιακοί ψηφιακοί βοηθοί μπορούν να επεκτείνουν 

περαιτέρω τις διαθέσιμες λειτουργίες για έναν επιχειρηματία προσφέροντας 

ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας συσκευές όπως αναγνωριστικά 

για barcodes, ραδιοσυχνότητες και κάρτες. 

Οι φορητές συσκευές έχουν γίνει ανθεκτικές για χρήση στο πεδίο των κινητών σε 

καταστάσεις διαχείρισης και καταγραφής πληροφοριών. Χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη ενός πλήθους εργασιών[1] με σκοπό την αύξηση της απόδοσής τους. 

Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι η ψηφιοποίηση των σημειώσεων που κρατάει 

κάποιος, η αποστολή και λήψη τιμολογίων, η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, η 

καταγραφή υπογραφών, η διαχείριση ανταλλακτικών, η σάρωση barcodes, κλπ. Οι 

φορητοί υπολογιστές που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία έχουν τροποποιηθεί 

κατά της πάροδο του χρόνου και έχουν μετατραπεί σε smartphones, PDAs χειρός, 

Tablet PCs και laptops. 

1.2 Τύποι φορητών συσκευών 

1.2.1 Personal Digital Assistant (PDA) 

Ένα PDA, γνωστό και ως palmtop, είναι μια φορητή συσκευή που λειτουργεί σαν 

ένας διαχειριστής προσωπικών πληροφοριών. Τα σύγχρονα PDAs συχνά έχουν τη 

δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο. Συνήθως, έχουν μία ηλεκτρονική οπτική 

απεικόνιση με τη δυνατότητα συμπερίληψης ενός περιηγητή διαδικτύου ενώ μερικά 

καινούρια μοντέλα έχουν δυνατότητες αναπαραγωγής ήχου, κάτι που τους δίνει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σαν κινητά τηλέφωνα ή φορητά media player. 

Πολλά PDAs μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Internet (όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω) και σε Intranets (ιδιωτικά δίκτυα υπολογιστών, π.χ. στο δίκτυο 

υπολογιστών μιας επιχείρησης) μέσω Wi-Fi ενώ τέλος πολλά μοντέλα έχουν 

ενσωματωμένη τεχνολογία multi-touch. 
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Σχήμα 1 - To P50 PDA της BenQ 

Ένα τυπικό PDA έχει μία οθόνη αφής για εισαγωγή, μία κάρτα μνήμης για 

αποθήκευση δεδομένων και υπέρυθρες, Bluetooth και/ή Wi-Fi. Παρακάτω 

αναλύονται μερικά από τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός PDA: 

 Οθόνη αφής 

Πολλά από τα αρχικά PDAs, όπως το Apple Newton ή το Palm Pilot, είχαν 

οθόνη αφής για την αλληλεπίδραση με τον χρήστη και μόνο λίγα κουμπιά τα 

οποία συνήθως ήταν συντομεύσεις για συχνά χρησιμοποιούμενα 

προγράμματα. Τα PDAs με οθόνη αφής, συμπεριλαμβάνων και των Windows 

Mobile συσκευών, μπορεί να διαθέτουν μία αποσπώμενη γραφίδα για τη 

διευκόλυνση της πραγματοποίησης επιλογών. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με τη 

συσκευή κτυπώντας ελαφρά την οθόνη. Στις τυπικές μεθόδους εισαγωγής 

κειμένου σε ένα PDA με οθόνη αφής συμπεριλαμβάνονται εικονικά 

πληκτρολόγια, εξωτερικά πληκτρολόγια συνδεδεμένα μέσω USB, Bluetooth ή 

υπερύθρων, αναγνωρίσεις χειρογράφων καθώς και αναγνωρίσεις κάποιων 

συνόλων κτυπημάτων πάνω στην οθόνη αφής. Τα πιο σύγχρονα μοντέλα των 

PDAs, όπως το HTC HD2, έχουν δυνατότητα multi-touch και επιτρέπουν πιο 

εξελιγμένα και πιο ευέλικτα περιβάλλοντα διεπαφής. 

 Κάρτα μνήμης 

Παρά το γεγονός ότι τα πρώτα PDAs δεν είχαν υποδοχές για κάρτα μνήμης, οι 

σημερινές συσκευές έχουν υποδοχές της μορφής Secure Digital (SD) ή 

CompactFlash (και τα δύο είναι τύποι μνήμης για την αποθήκευση 

δεδομένων). Αν και αρχικά σχεδιασμένες για τη μνήμη, οι Secure Digital 

Input/Output και CompactFlash κάρτες μπορούν να προσφέρουν διάφορα 

οφέλη, όπως την χρησιμοποίησή τους από Wi-Fi ή από ψηφιακές κάμερες αν 

φυσικά η συσκευή τα υποστηρίζει. Επίσης, μερικά PDAs έχουν θύρα USB 

(Universal Serial Bus) κυρίως για την υποδοχή USB μνήμης flash. Μερικά 
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PDAs χρησιμοποιούν microSD κάρτες που είναι ηλεκτρονικά συμβατές με τις 

SD κάρτες αλλά είναι πολύ μικρότερες σε μέγεθος. 

 Ενσύρματη σύνδεση 

Ενώ τα πρώτα PDAs συνδεόταν σε έναν προσωπικό υπολογιστή μέσω 

σειριακής θύρας ή άλλης κατάλληλης σύνδεσης, τα περισσότερα σήμερα 

συνδέονται μέσω καλωδίου USB. Επιπλέον, στην πληθώρα των περιπτώσεων 

δύο PDAs δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω USB, καθώς το USB 

απαιτεί η μία από τις δυο συσκευές να μπορεί να «φιλοξενήσει» την άλλη, 

κάτι για το οποίο τα PDAs δεν έχουν σχεδιαστεί. Επιπροσθέτως, τα αρχικά 

PDAs είχαν τη δυνατότητα να συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω ενός 

εξωτερικού modem, είτε μέσω της σειριακής θύρας που είχαν, είτε 

χρησιμοποιώντας μία κάρτα επέκτασης που παρείχε θύρα Ethernet. 

 Ασύρματη σύνδεση 

Τα περισσότερα σύγχρονα PDAs υποστηρίζουν Bluetooth το οποίο είναι ένα 

δημοφιλές ασύρματο πρωτόκολλο για τις φορητές συσκευές. Το Bluetooth 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση πληκτρολογίων, ακουστικών, 

δεκτών GPS και άλλων παρεμφερών αξεσουάρ. Επιπλέον, υπάρχει η 

δυνατότητα μεταφοράς αρχείων μεταξύ των PDAs που υποστηρίζουν το 

πρωτόκολλο. Η πλειοψηφία των σημερινών PDAs έχουν τη δυνατότητα 

ασύρματης σύνδεσης μέσω Wi-Fi που τους επιτρέπει τη σύνδεση σε Wi-Fi 

hotspots. Αντίθετα, τα πιο παλαιάς τεχνολογίας PDAs είχαν μία θύρα 

υπερύθρων που τους επέτρεπε σύνδεση μεταξύ τους σε κοντινή απόσταση και 

χωρίς την παρουσία κάποιου φυσικού εμποδίου ενδιάμεσα. 

 Συγχρονισμός 

Τα περισσότερα PDAs έχουν τη δυνατότητα να συγχρονίζουν τα δεδομένα 

τους με τις εφαρμογές στον υπολογιστή ενός χρήστη. Αυτό επιτρέπει στον 

χρήστη να ενημερώνει τις επαφές, το χρονοδιάγραμμα ή οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία στον υπολογιστή μέσω ειδικού λογισμικού. Έτσι, μπορεί να έχει 

τα ίδια ακριβώς δεδομένα και στο PDA του ή να μεταφέρει ενημερωμένα 

δεδομένα από το PDA πίσω στον υπολογιστή του. Έτσι καταργείται η ανάγκη 

ενημέρωσης των δεδομένων από τον χρήστη από δύο διαφορετικά σημεία. 

Ακόμα, ο συγχρονισμός αποτρέπει τυχόν απώλεια δεδομένων που έχουν 

αποθηκευτεί στη συσκευή αν αυτή χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί. Όταν το 

PDA επισκευαστεί ή αντικατασταθεί τότε μπορεί να γίνει η επαναφορά των 

δεδομένων (συγχρονισμός) από τον υπολογιστή. Ο συγχρονισμός των 

δεδομένων μπορεί να γίνει και ασύρματα αν η συσκευή υποστηρίζει αυτή τη 

δυνατότητα. 

1.2.2 Κινητό τηλέφωνο 

Το κινητό τηλέφωνο (ή κυψελωτό τηλέφωνο) είναι μία ηλεκτρονική συσκευή 

που χρησιμοποιείται για αμφίδρομη τηλεπικοινωνία πάνω από ένα κυψελωτό δίκτυο 

απαρτιζόμενο από σταθμούς που λέγονται και κυψελωτές περιοχές. Τα κινητά 

τηλέφωνα διαφέρουν από τα ασύρματα καθώς τα τελευταία προσφέρουν μόνο 
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υπηρεσίες τηλεφώνου μέσα σε μια περιορισμένη ακτίνα δράσης από τη βάση του 

τηλεφώνου. Τα πιο απλά τηλέφωνα συνήθως αναφέρονται με τον όρο 

χαρακτηριστικά τηλέφωνα ενώ τα πιο εξελιγμένα που προσφέρουν μεγαλύτερη 

υπολογιστική ικανότητα αναφέρονται σαν smartphones. 

 

Σχήμα 2 - Το κινητό Sony Ericsson W610 

Ένα κινητό επιτρέπει στον χρήστη να πραγματοποιεί και να λαμβάνει 

τηλεφωνικές κλήσεις από και προς ένα δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που περιλαμβάνει 

και άλλα κινητά και σταθερά τηλέφωνα σε όλον τον κόσμο. Αυτό γίνεται καθώς το 

τηλέφωνο συνδέεται σε ένα κυψελωτό δίκτυο[2] που ανήκει σε κάποιον φορέα 

εκμετάλλευσης κινητού δικτύου. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του κυψελωτού 

δικτύου είναι ότι επιτρέπει απρόσκοπτα τηλεφωνικές κλήσεις, ακόμα και όταν ο 

χρήστης κινείται γύρω από μεγάλες περιοχές, μέσω μιας διαδικασίας γνωστής σαν 

handoff [7]. 

 
Σχήμα 3 - Αναπαράσταση κυψελωτού δικτύου 

Μία γεωγραφική περιοχή χωρίζεται σε εξαγωνικές κυψέλες, που η κάθε μία έχει 

ένα σταθμό βάσης, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3. Κάθε κυψέλη του δικτύου 

λειτουργεί σε ένα φάσμα συχνοτήτων και οι κυψέλες που είναι κοντά η μία στην 
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άλλη δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες συχνότητες λόγω πιθανής 

παρεμβολής. Κυψέλες που τις χωρίζει μεγάλη απόσταση μπορούν να χρησιμοποιούν 

τις ίδιες συχνότητες χωρίς πρόβλημα. Κάθε κινητό στο δίκτυο καταχωρείται σε ένα 

Κέντρο Κινητών Μεταγωγών (Mobile Switching Center ή MSC) το οποίο είναι μέρος 

του τηλεφωνικού δικτύου και αναλαμβάνει την ενημέρωση και τη δρομολόγηση των 

πληροφοριών στην περιοχή που είναι υπεύθυνο, την ασφάλεια, την χρέωση, κλπ. Σε 

περίπτωση κλήσης, όταν το κινητό μετακινείται σε άλλη περιοχή τότε ενημερώνεται 

το MSC που διατηρεί την τοποθεσία του κινητού προκειμένου να μπορεί να 

προωθηθεί η κλήση στο καινούριο MSC που είναι υπεύθυνο για την καινούρια 

περιοχή στην οποία εισήλθε το κινητό. 

Τα κοινά θεμελιώδη στοιχεία όλων των κινητών τηλεφώνων είναι τα εξής: 

 Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία που αποτελεί την πηγή ενέργειας που 

χρειάζεται το κινητό για να λειτουργήσει. 

 Ένας μηχανισμός εισόδου και απεικόνισης για να μπορούν οι χρήστες να 

αλληλεπιδρούν με τη συσκευή. 

 Βασικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν στους χρήστες να 

πραγματοποιούν κλήσεις και να στέλνουν γραπτά μηνύματα. 

 Μία SIM κάρτα. 

 Ταυτοποίηση κινητού τηλεφώνου μέσω αριθμού IMEI. 

1.2.3 Smartphone 

Το smartphone είναι ένα κινητό τηλέφωνο που προσφέρει μεγαλύτερη 

υπολογιστική ισχύ και συνδεσιμότητα από ένα απλό κινητό. Μπορεί να θεωρηθεί ότι 

τα smartphones είναι φορητοί υπολογιστές ενσωματωμένοι σε ένα κινητό τηλέφωνο. 

Τα σημερινά μοντέλα, προσφέρουν δυνατότητες αναπαραγωγής πολυμέσων, λήψης 

φωτογραφιών και βίντεο σε υψηλή ανάλυση, πλοήγησης μέσω GPS (Global Position 

System) και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή 3G τεχνολογίας. Τα 

συμβατικά κινητά είναι ικανά να τρέξουν εφαρμογές βασισμένες σε πλατφόρμες 

όπως η Java Micro Edition (JME) και η BREW (Binary Runtime Environment for 

Wireless) ενώ τα smartphones επιτρέπουν στον χρήστη να εγκαταστήσουν και να 

τρέξουν πιο προηγμένες εφαρμογές βασισμένες σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. 

Επιπροσθέτως, τα smartphones «τρέχουν» ολόκληρο λειτουργικό σύστημα 

προσφέροντας μια πλατφόρμα την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

προγραμματιστές για να αναπτύξουν εφαρμογές. Τα πιο κοινά λειτουργικά 

συστήματα για smartphones είναι το Android, το BlackBerry, το iOS, το Symbian 

OS, το Windows Phone και διάφορες ενσωματωμένες Linux διανομές όπως το 

Maemo και το MeeGo. To Android είναι και αυτό χτισμένο πάνω στο Linux ενώ το 

iOS έχει προέλθει από τα λειτουργικά συστήματα BSD και NeXTSTEP τα οποία 

βασίζονται στο Unix.  
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Σχήμα 4 - Το smartphone Samsung Galaxy S3 

Όλα τα smartphones έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά[13] που τα 

κάνουν να ξεχωρίζουν από τα απλά κινητά τηλέφωνα: 

 Λειτουργικό σύστημα 

Σε γενικές γραμμές, ένα smartphone είναι βασισμένο σε ένα λειτουργικό 

σύστημα (σαν αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω) που του επιτρέπει να τρέχει 

προηγμένες εφαρμογές. 

 Λογισμικό 

Αν και σχεδόν όλα τα κινητά τηλέφωνα έχουν κάποιο είδος λογισμικού, 

(ακόμα και τα πιο παλιά μοντέλα) ένα smartphone θα έχει πάντα την 

ικανότητα να πραγματοποιεί περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, μπορεί 

να επιτρέπει τη δημιουργία και ανάγνωση Office εγγράφων, το κατέβασμα 

εφαρμογών, την επεξεργασία φωτογραφιών, τη δημιουργία λίστας τραγουδιών 

ή ακόμα και την παροχή οδηγιών για το πώς θα φτάσει ο χρήστης σε μια 

περιοχή μέσω GPS. 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Η πλειοψηφία των smartphones μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, και 

μάλιστα με υψηλές ταχύτητες, χάρη στη μεγάλη ανάπτυξη των 3G δικτύων 

και την προσθήκη υποστήριξης Wi-Fi σε πολλά από αυτά. Ακόμα και αν δεν 

προσφέρουν πρόσβαση με υψηλές ταχύτητες, όλα προσφέρουν κάποιο είδος 

πρόσβασης έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να επισκεφθεί τους αγαπημένους 

του ιστότοπους. 

 QWERTY πληκτρολόγιο 

Όλα τα smartphones περιλαμβάνουν ένα QWERTY πληκτρολόγιο. Αυτό 

σημαίνει ότι τα πλήκτρα είναι διατεταγμένα με τον ίδιο τρόπο που είναι σε 

ένα πληκτρολόγιο ενός προσωπικού υπολογιστή. Αντίθετα, στα κινητά τα 

πλήκτρα είναι διατεταγμένα σε αλφαβητική σειρά σε ένα αριθμητικό 

πληκτρολόγιο όπου κάθε φορά που πραγματοποιείται πάτημα του πλήκτρο 

αλλάζει το γράμμα που θα εισαχθεί. Το πληκτρολόγιο μπορεί να αποτελείται 

από πραγματικά κουμπιά ή να είναι εικονικό πάνω σε μια οθόνη αφής. 
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 Μηνύματα 

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να στείλουν και να λάβουν γραπτά 

μηνύματα, όμως ένα smartphone είναι ικανό να διαχειρίζεται και e-mails. 

Επιπλέον, μπορεί να συγχρονίσει τον προσωπικό και επαγγελματικό e-mail 

λογαριασμό του χρήστη. Μερικά μπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλούς e-

mail λογαριασμούς ενώ άλλα παρέχουν πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες 

άμεσων μηνυμάτων όπως το MSN Messenger και το Skype. 

1.2.4 Personal Navigation Assistant (PNA) 

Ένα PNA γνωστό και ως Personal Navigation Device (PND) είναι μια φορητή 

ηλεκτρονική συσκευή που συνδυάζει την ικανότητα εντοπισμού θέσης (π.χ. μέσω 

GPS) μαζί με λειτουργίες πλοήγησης. Τα πρώτα PNAs ήταν GPS μονάδες χειρός τα 

οποία απεικόνιζαν τη θέση του χρήστη πάνω σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη. Σε αυτές τις 

μονάδες συμπεριλήφθηκαν απλές λειτουργίες πλοήγησης και δημιουργήθηκαν τα 

σημερινά PNAs. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο PNA που κατασκευάστηκε ποτέ 

χρησιμοποιήθηκε από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. 

 

Σχήμα 5 - PNA MLS Destinator 3855C 

1.2.5 Tablet 

Ένα tablet είναι μία φορητή συσκευή, μεγαλύτερη από ένα κινητό τηλέφωνο ή 

ένα PNA, ενσωματωμένη σε μία επίπεδη οθόνη αφής μέσω της οποίας 

πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση του χρήστη με αυτή. Διαθέτουν συνήθως ένα 

εικονικό πληκτρολόγιο και/ή μία αποσπώμενη γραφίδα. Τα tablets μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όταν τα notebooks είναι μη-πρακτικά ή δυσκίνητα ή δεν παρέχουν 

την απαραίτητη για την περίσταση κάθε φορά λειτουργικότητα. Οι δυνατότητές τους, 

από άποψη λειτουργικότητας, είναι όμοιες με αυτές ενός προσωπικού υπολογιστή 

ενώ επιπλέον διαθέτουν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, πλοήγηση μέσω GPS, 
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λήψη εικόνας και βίντεο κ.α. Ένα τυπικό tablet ζυγίζει περίπου 1 – 1.5 κιλό ενώ η 

μπαταρία του έχει διάρκεια ζωής από τρεις έως δέκα ώρες. 

 

Σχήμα 6 - Το iPad της Apple  

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των tablets είναι πολύ υποκειμενικά. 

Αυτό που απευθύνεται σε έναν χρήστη μπορεί να είναι ακριβώς ό,τι απογοητεύει έναν 

άλλο. Τα ακόλουθα πάντως αποτελούν συνήθεις απόψεις για την πλατφόρμα των 

tablets: 

Πλεονεκτήματα 

 Χρήση σε περιβάλλοντα που δεν ευνοούν την χρήση πληκτρολογίου και 

ποντικιού, όπως για παράδειγμα όταν κάποιος είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, 

στέκεται όρθιος ή χειρίζεται τη συσκευή με το ένα χέρι. 

 Μικρότερο βάρος, μοντέλα μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης που 

μπορούν να έχουν την ίδια λειτουργικότητα με συσκευές ανάγνωσης όπως το 

Kindle της Amazon. 

 Το περιβάλλον διεπαφής κάνει την πλοήγηση πιο εύκολη από τη συμβατική 

χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού ή του touch pad σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπως στον χειρισμό μιας εικόνας ή ενός παιχνιδιού που είναι 

αναγκαία η ύπαρξη ποντικιού. 

 Η ψηφιακή ζωγραφική και η επεξεργασία εικόνας ενισχύεται και είναι πιο 

ρεαλιστική από τη ζωγραφική ή τη σχεδίαση με τη βοήθεια ενός ποντικιού. 

 Ευκολότερη και γρηγορότερη εισαγωγή διαγραμμάτων, μαθηματικών 

συμβολισμών και συμβόλων. 

 Μερικοί χρήστες πιστεύουν ότι είναι πιο φυσικό και πιο διασκεδαστικό να 

χρησιμοποιούν γραφίδα για να επιλέγουν αντικείμενα στην οθόνη αντί για 

ποντίκι. 
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Μειονεκτήματα 

 Υψηλότερο κόστος 

 Ταχύτητα εισαγωγής εισόδου – το γράψιμο με τη γραφίδα είναι αρκετά πιο 

αργό από την πληκτρολόγηση 

 Υψηλός κίνδυνος ζημιάς της οθόνης καθώς για οποιαδήποτε εργασία θέλει να 

πραγματοποιήσει ο χρήστης αλληλεπιδρά με αυτήν κτυπώντας την ελαφρά. 

Έτσι η οθόνη είναι ευάλωτη σε οποιοδήποτε είδος κακομεταχείρισης και ο 

χρήστης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. 

 Κακή εργονομία – ένα tablet δε διαθέτει εξαρτήματα για ξεκούραση 

πληκτρολόγηση και αναγκάζει τον χρήστη να μετακινεί το χέρι του συνεχώς, 

κάτι που είναι αρκετά εξαντλητικό. 

 Περιορισμένες δυνατότητες για αναπαραγωγή βίντεο καθώς τα περισσότερα 

tablets είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένους επεξεργαστές γραφικών αντί 

για ξεχωριστές κάρτες. 

1.3 Περιορισμοί φορητών συσκευών 

Παρά το γεγονός ότι οι φορητές συσκευές διευκολύνουν τους χρήστες στην 

επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών εν κινήσει, πολλοί από αυτούς 

απογοητεύονται όταν προσπαθούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές ηλεκτρονικού 

εμπορίου μέσω των φορητών συσκευών τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

οι φορητές συσκευές μπήκαν στην καθημερινότητά των χρηστών σχετικά πρόσφατα 

και η τεχνολογία που σχετίζεται με αυτές τις συσκευές συνεχώς εξελίσσεται. Θα 

χρειαστεί αρκετός χρόνος προτού αυτοί οι περιορισμοί αντιμετωπιστούν. Παρακάτω 

αναλύονται οι κυριότεροι από αυτούς τους περιορισμούς[14]: 

 Περιορισμένη μνήμη 

Η πλειοψηφία των φορητών συσκευών έχει περιορισμένη χωρητικότητα σε 

μνήμη. Το πρόβλημα έχει αμβλυνθεί μέσω της επέκτασης της μνήμης με 

εξωτερικές κάρτες μεγάλης χωρητικότητας (π.χ. 8 GB) αλλά παραμένει 

ακόμα. Συνήθως οι εφαρμογές αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της 

συσκευής (σε κάποιες πλατφόρμες επιτρέπεται και η εγκατάσταση στην 

εξωτερική μνήμη, π.χ. στην πλατφόρμα Android από την έκδοση 2.2 και 

έπειτα), για λόγους ασφαλείας, η οποία είναι αισθητά μικρότερη. Επίσης, 

πολλές εφαρμογές κατεβάζουν δεδομένα από το διαδίκτυο (π.χ. φωτογραφίες) 

οι οποίες αποθηκεύονται στην εξωτερική μνήμη της συσκευής. Τέλος, 

υπάρχουν και εφαρμογές, συνήθως παιχνίδια, που είναι πολύ μεγάλες σε 

χωρητικότητα με το μέγεθός τους φτάνει ή και ξεπερνάει τα 300 MB. Όλα 

αυτά συντελούν στην εξάντληση της μνήμης της συσκευής αρκετά γρήγορα. 

 Περιορισμένη υπολογιστική ισχύς 

Πολλές από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου, όπως παιχνίδια, 

μουσική και βίντεο, απαιτούν γρηγορότερες μηχανές και υψηλότερα επίπεδα 

μνήμης που πολλές συσκευές, ιδιαίτερα οι πιο οικονομικές, δε διαθέτουν. 

Πάντως, η κυκλοφορία καινούριων επεξεργαστών και μνημών έχουν οδηγήσει 
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τον τελευταίο χρόνο στην παραγωγή πολύ ισχυρών φορητών συσκευών 

προσφέροντας πολύ καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και υποστήριξη 

ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών εφαρμογών απροβλημάτιστα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το smartphone Samsung Galaxy S3 που 

κυκλοφόρησε πρόσφατα και διαθέτει έναν τετραπύρηνο επεξεργαστή 

χρονισμένο στα 1.4 GHz και μνήμη RAM 1GB. 

 Διαφορετικές τεχνολογίες και πρότυπα 

Μέχρι στιγμής, οι προμηθευτές ανταγωνίζονται για την παροχή φορητών 

συσκευών χωρίς την ύπαρξη κάποιου συγκεκριμένου προτύπου. Αυτό στο 

μέλλον θα αλλάξει καθώς οι κατασκευαστές των φορητών συσκευών έχουν 

αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι είναι προς το συμφέρον τους να 

συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν ένα ανοιχτό τεχνολογικό πρότυπο. 

 Μικρά πληκτρολόγια και μέθοδοι εισαγωγής 

Οι περισσότερες φορητές συσκευές διαθέτουν μόνο ένα αριθμητικό 

πληκτρολόγιο και ένα μικρό αριθμό από βελάκια κατεύθυνσης. Το γεγονός 

αυτό περιορίζει την χρήση τους και δυσκολεύει τους χρήστες στην 

αλληλεπίδρασή τους με μεγάλο όγκο δεδομένων. Λόγω αυτών των 

δυσκολιών, η αλληλεπίδραση μέσω πληκτρολογίου και ποντικιού τείνει να 

αντικατασταθεί με φωνητική αλληλεπίδραση και με αλληλεπίδραση μέσω 

κάποιας γραφίδας. 

 Μέγεθος οθόνης και χρώματα 

Ενώ η ανάλυση της οθόνης συνεχίζει να βελτιώνεται και οι έγχρωμες οθόνες 

τείνουν να γίνουν ο κανόνας, το μέγεθος των οθονών πιθανόν να παραμείνει 

μικρό δεδομένου ότι οι χρήστες προτιμούν τις μικρές φορητές συσκευές. Παρ’ 

όλα αυτά, ίσως αυτό να αλλάξει στο μέλλον όταν οι ηλεκτρονικές εφημερίδες 

γίνουν διαθέσιμες. Η ηλεκτρονική εφημερίδα είναι ένα λεπτό φύλλο που 

μοιάζει με χαρτί κατασκευασμένο από χιλιάδες μικροκάψουλες που είναι 

ηλεκτρικά φορτισμένες και απεικονίζουν οποιοδήποτε ζευγάρι χρωμάτων για 

την καλύτερη ανάγνωση της εφημερίδας. Όταν αυτή η τεχνολογία 

εμπορευματοποιηθεί θα φέρει και την επανάσταση στη βιομηχανία των 

φορητών συσκευών, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές εφημερίδες μπορούν να 

διπλωθούν και να χωρέσουν μέσα σε μια μικρή τσέπη. 

 Κατανάλωση μπαταρίας 

Οι μπαταρίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της φορητότητας των συσκευών 

και ταυτόχρονα την αχίλλειο πτέρνα τους. Οι μπαταρίες εξαντλούνται 

γρήγορα στις περισσότερες συσκευές. Η τεχνολογία των μπαταριών δεν έχει 

προχωρήσει το ίδιο σε σχέση με την τεχνολογία των επεξεργαστών και της 

μνήμης με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλέον πολύ καλές φορητές συσκευές από 

άποψη υπολογιστικής ισχύος που υστερούν όμως στη διάρκεια ζωής της 

μπαταρίας. Πέρα από την έρευνα για τεχνολογική ανάπτυξη νέου τύπου 

μπαταριών, πραγματοποιούνται και προσπάθειες από τις εταιρείες που 

κατασκευάζουν τις συσκευές για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 

αύξησης του χρόνου ζωής τους. 
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 Απλότητα του περιβάλλοντος διεπαφής 

Όταν ο χρήστης βρίσκεται εν κινήσει δεν έχει τη δυνατότητα να διαβάσει 

οδηγίες ή εγχειρίδια που απαιτούνται για την εκπλήρωση κάποιων 

συγκεκριμένων λειτουργιών. Η δυνατότητα να υπάρχει πρόσβαση στις 

εφαρμογές και στα δεδομένα τους με όσο το δυνατόν λιγότερα πατήματα 

κουμπιών είναι πολύ σημαντική στις φορητές συσκευές. Τα περιβάλλοντα 

διεπαφής πρέπει να είναι φιλικά προς τον χρήστη και ελκυστικά. 

 Περιορισμένος ρυθμός μετάδοσης 

Καθώς ο αριθμός των χρηστών που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές 

αυξάνεται θα υπάρξει και μεγαλύτερη ζήτηση για τη διαμοιραζόμενη 

ασύρματη χωρητικότητα. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά στον τομέα της 

ανάπτυξης που πρέπει να γίνει προκειμένου οι περιορισμοί των φορητών 

συσκευών να μειωθούν και ο ρυθμός μετάδοσης του δικτύου να αυξηθεί. Νέες 

τεχνολογίες, όπως το Wi-Fi5, που βασίζεται σε πρότυπα υψηλών ταχυτήτων 

και παρέχει δυνατότητες μετάδοσης έως 54 Mbps ήδη έχουν αρχίσει να 

διεισδύουν στην αγορά. 

 Σταθερότητα, διακοπές και συνδεσιμότητα 

Για τους περισσότερους χρήστες που βρίσκονται εν κινήσει, η συνδεσιμότητα 

είναι κάτι πολύ σημαντικό. Προκειμένου να διατηρείται η συνδεσιμότητα και 

να μειώνονται οι διακοπές οι φορητές συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν την 

αποθήκευση και την ελαχιστοποίηση της απώλειας δεδομένων κατά τη 

διάρκεια της πραγματοποίησης συναλλαγών. 

1.4 Σύνδεση με το διαδίκτυο 

1.4.1 2.5G δίκτυα (GPRS) 

Τα 2.5G δίκτυα ήταν ένα βήμα μεταξύ των 2G και 3G κυψελωτών τεχνολογιών. 

Ο όρος «δεύτερη και μισή γενιά» χρησιμοποιείται για να περιγράψει 2G συστήματα 

που έχουν ένα domain μεταγωγής πακέτων μαζί με το σύστημα μεταγωγής. 

Το πρώτο κύριο βήμα στην εξέλιξη των GSM δικτύων σε 3G έγινε με την 

εισαγωγή του General Packet Radio Service (GPRS). Το GPRS προσφέρει ρυθμούς 

δεδομένων από 56 Κbps έως 115 Kbps. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπηρεσίες 

όπως το Wireless Application Protocol (WAP), το Multimedia Messaging Service 

(MMS) και υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω διαδικτύου όπως e-mail και πρόσβαση 

μέσω World Wide Web (WWW). Η μεταφορά δεδομένων μέσω GPRS χρεώνεται 

συνήθως ανά megabyte ενώ η επικοινωνία μέσω παραδοσιακών κυκλωμάτων (π.χ. 

ομιλία) χρεώνεται με το λεπτό. 

1.4.2 Wireless Application Protocol (WAP) 

Το WAP είναι ένα ανοιχτό διεθνές πρωτόκολλο για εφαρμογές που 

χρησιμοποιούν ασύρματη επικοινωνία. Η μεγαλύτερη χρήση του WAP γίνεται από τα 

κινητά τηλέφωνα και τα PDAs για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ένας WAP περιηγητής 
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παρέχει όλες τις βασικές υπηρεσίες ενός περιηγητή ενός προσωπικού υπολογιστή 

αλλά σε απλούστερη μορφή για να μπορεί να λειτουργήσει κάτω από τους 

περιορισμούς ενός κινητού τηλεφώνου. 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Το πρότυπο WAP περιγράφει μία σουίτα πρωτοκόλλων που επιτρέπουν τη 

διαλειτουργικότητα του λογισμικού και του υλικού που το αποτελούν με πολλές 

διαφορετικές δικτυακές τεχνολογίες. Παρακάτω απεικονίζεται η στοίβα 

πρωτοκόλλων του WAP: 

 

Σχήμα 7 - Η στοίβα πρωτοκόλλων του WAP 

 Το πρωτόκολλο WDP (WAP Datagram Protocol) που βρίσκεται στον πάτο 

της στοίβας λειτουργεί σαν μεσολαβητής με τα ανώτερα επίπεδα του δικτύου. 

Λειτουργεί σαν το UDP (User Datagram Protocol) προσφέροντας μη-

αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων. 

 Το πρωτόκολλο WTLS (Wireless Transport Layer Security) είναι ένα 

προαιρετικό επίπεδο που προσφέρει ένα μηχανισμό κρυπτογράφησης 

δημοσίου κλειδιού. 

 Το πρωτόκολλο WTP (Wireless Transaction Protocol) παρέχει υποστήριξη 

των συναλλαγών φροντίζοντας έτσι ώστε να μην χάνονται πακέτα κατά τη 

μεταφορά τους. 

 Το πρωτόκολλο WSP (Wireless Session Protocol) μπορεί να παρομοιαστεί 

σαν μία συμπιεσμένη έκδοση του HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

 Τέλος, το WAE (Wireless Application Environment) προσφέρει όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη περιεχομένου για WAP. 

Η εξέλιξη του WAP ήταν το WAP 2.0 που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

2002 και χρησιμοποιεί μία περιορισμένη έκδοση της XHTML (Extensible Hypertext 

Markup Language). 

 

 



Πάτρα 2012 Σελίδα 33 
 

1.4.3  3G δίκτυα 

Ο όρος 3G είναι μία γενιά προτύπων για τα κινητά τηλέφωνα και τις 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας που ικανοποιούν τις 

προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International 

Telecommunication Union). Μεταξύ των υπηρεσιών περιλαμβάνονται πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, βιντεοκλήσεις και φορητή τηλεόραση (mobile TV) όλα ενσωματωμένα σε 

ένα φορητό περιβάλλον. Σε σύγκριση με τα πρότυπα 2G και 2.5G ένα 3G σύστημα 

πρέπει να επιτρέπει ταυτόχρονη χρήση υπηρεσιών ομιλίας και δεδομένων και να 

προσφέρει μέγιστο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 200 Kbps σύμφωνα με την 

προδιαγραφή IMT-2000. 

Τα δύο πρότυπα που υλοποιούν την 3G τεχνολογία είναι τα εξής: 

 Το σύστημα UMTS, που προτάθηκε το 2001 και προτυποποιήθηκε από την 

3GPP, χρησιμοποιείται κυρίως στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και 

στις περιοχές που επικράτησε το GSM πρότυπο στα 2G συστήματα. 

 Το σύστημα CDMA2000, που προτάθηκε το 2002 και προτυποποιήθηκε από 

την 3GPP2, χρησιμοποιείται κυρίως στη Βόρεια Αμερική και στην Νότιο 

Κορέα όπου έχει επικρατήσει το IS-95 πρότυπο (πρότυπο της CDMA 

τεχνολογίας) στα 2G συστήματα. 

1.4.4 Wi-Fi 

Το Wi-Fi[15] είναι μία δημοφιλής τεχνολογία η οποία επιτρέπει σε κάποια 

ηλεκτρονική συσκευή να ανταλλάσσει δεδομένα ασύρματα (χρησιμοποιώντας 

ραδιοκύματα) πάνω από ένα δίκτυο υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων και Internet 

συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων. Με απλά λόγια, ο όρος Wi-Fi αναφέρεται στη 

συνδεσιμότητα. Όταν ο χρήστης βρίσκεται εν κινήσει το Wi-Fi του επιτρέπει να 

παραμείνει συνδεδεμένος στο διαδίκτυο εύκολα και γρήγορα χωρίς να χρειάζεται να 

αναζητήσει ένα ενσύρματο δίκτυο για να συνδεθεί.  

Σήμερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούν τη Wi-Fi τεχνολογία στέλνουν email, 

πραγματοποιούν κλήσεις συνδιάσκεψης, προσφέρουν ροή (streaming) βίντεο, κλπ. 

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, χρειάστηκε μία τεράστια συνεργασία μεταξύ 

χιλιάδων εταιρειών, ερευνητών και μηχανικών που ανέπτυξαν συσκευές που 

επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους απρόσκοπτα. Στα μέσα της δεκαετίας 

του 1990, συστήθηκε μία διεθνής κοινοπραξία αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες 

μηχανικούς από διάφορες τεχνολογικές εταιρίες γνωστή σαν IEEE (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers). Σκοπός τους ήταν ανάπτυξη βιομηχανικών 

προτύπων για την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των νέων ασύρματων 

συσκευών που είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Από αυτή τη συνεργασία, ιδρύθηκε η 

Wi-Fi Alliance που πήρε αυτά τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν και τα υπέβαλλε σε 

λεπτομερή τεστ προκειμένου να διαπιστώσει και να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα που τα 

χρησιμοποιούν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και 

διαλειτουργικότητας.  
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Τα Wi-Fi δίκτυα χρησιμοποιούν τεχνολογίες ραδιοκυμάτων με την ονομασία 

802.11 προκειμένου να παρέχουν ασφαλή, αξιόπιστη και γρήγορη συνδεσιμότητα. 

Ένα Wi-Fi δίκτυο έχει τη δυνατότητα να συνδέσει ηλεκτρονικές συσκευές μεταξύ 

τους, με το διαδίκτυο και με άλλα ενσύρματα δίκτυα που χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία Ethernet. Τα Wi-Fi δίκτυα λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων των 2.4 

και 5 GHz και οι επιδόσεις τους είναι παρόμοιες με τα κοινά ενσύρματα δίκτυα. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες γενιές της Wi-Fi 

τεχνολογίας και τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας: 

Wi-Fi Τεχνολογία Ζώνη Συχνοτήτων Εύρος ζώνης 

802.11a 5 GHz 54 Mbps 

802.11b 2.4 GHz 11 Mbps 

802.11g 2.4 GHz 54 Mbps 

802.11n 2.4 GHz, 5 GHz, 

2.4 GHz ή 5 GHz (επιλογή), ή 2.4 

GHz και 5GHz (ταυτόχρονα) 

450 Mbps 

Πίνακας 1 - Οι διαφορετικές γενιές του Wi-Fi 

1.5 Υπηρεσίες διαδικτύου (Web Services) 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου[16][17]
 
είναι προγραμματιστικές διεπαφές εφαρμογών 

(Application Programming Interfaces ή APIs) ή δικτυακά APIs στα οποία η 

πρόσβαση γίνεται μέσω του HTTP και εκτελούνται σε ένα απομακρυσμένο 

υπολογιστικό σύστημα που φιλοξενεί τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι υπηρεσίες 

διαδικτύου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες[11]: στις υπηρεσίες βασισμένες στο 

πρότυπο SOAP (Simple Object Access Protocol) και στις υπηρεσίες αναπαράστασης 

κατάστασης μεταφοράς (Representational State Transfer ή REST). Οι υπηρεσίες 

βασισμένες στο πρότυπο SOAP χρησιμοποιούν ένα είδος μηνυμάτων που βασίζονται 

στο XML Schema ενώ οι υπηρεσίες που ακολουθούν το REST μοντέλο 

χρησιμοποιούν ένα ορισμένο σύνολο HTTP μηνυμάτων για την κλήση των 

υπηρεσιών ενώ οι απαντήσεις με τα αποτελέσματα επιστρέφονται σε XML 

(Extensible Markup Language) ή JSON (JavaScript Object Notation) μορφή. 

Με την εξέλιξη των φορητών συσκευών και με την όλο και μεγαλύτερη χρήση 

του διαδικτύου από μέρους τους, είναι αντιληπτό ότι οι υπηρεσίες διαδικτύου 

παρέχουν τεράστιες ευκολίες και δυνατότητες[3]. Πολλές από τις υπηρεσίες που 

«καταναλώνει» ένα χρήστης, όπως η πρόγνωση του καιρού, η πραγματοποίηση μίας 

οικονομικής συναλλαγής, η ενημέρωση για τα πρόσφατα νέα στον κόσμο, βασίζονται 

στην χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου. Επιπλέον, λόγων των περιορισμένων 

δυνατοτήτων τους κάποιες διαδικασίες ή υπολογισμοί στην φορητή συσκευή είναι 

αρκετά χρονοβόροι. Έτσι, ο χρήστης με τη βοήθεια μίας υπηρεσίας διαδικτύου έχει 

τη δυνατότητα να στείλει τα δεδομένα του για υπολογισμό σε κάποιον εξυπηρετητή 

με σαφώς μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ περιμένοντας απλώς τα αποτελέσματα να 

εμφανιστούν στην οθόνη. 
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1.5.1 Πρότυπο SOAP 

Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο σχεδιασμένο για την ανταλλαγή δομημένων 

πληροφοριών στις υλοποιήσεις των υπηρεσιών διαδικτύου στα δίκτυα υπολογιστών. 

Βασίζεται στο XML Schema για τη μορφή των μηνυμάτων καθώς και σε άλλα 

πρωτόκολλα, όπως το RPC και το HTTP, για τη μετάδοση αυτών. Το SOAP θέτει τα 

θεμέλια για τη δημιουργία μίας στοίβας πρωτοκόλλων των υπηρεσιών διαδικτύου, 

παρέχοντας ένα πλαίσιο μηνυμάτων πάνω στο οποίο μπορούν αυτές να χτιστούν. Το 

πρωτόκολλο αποτελείται από τρία μέρη όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Φάκελος: Ορίζει τι είναι το μήνυμα και πως θα γίνει η επεξεργασία του. 

 Κανόνες κωδικοποίησης: Αναπαράσταση των τύπων δεδομένων της 

εφαρμογής. 

 Σώμα: Σύμβαση για την αναπαράσταση της κλήσης των διαδικασιών και των 

απαντήσεων. 

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα ενός SOAP μηνύματος. 

 

  

 

 

 

 

 

Το παραπάνω παράδειγμα πραγματοποιεί μία αίτηση για την τιμή των μήλων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία m:GetPrice και m:Item αφορούν την ίδια την 

εφαρμογή και δεν είναι μέρος του χώρου ονομάτων του SOAP.  

Η WSDL (Web Service Description Language) είναι μία γλώσσα βασισμένη στο 

XML Schema που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της λειτουργικότητας που 

προσφέρεται από μία υπηρεσία διαδικτύου. Ένα WSDL αρχείο μίας υπηρεσίας 

διαδικτύου είναι μία περιγραφή κατανοητή από τη μηχανή για τον τρόπο κλήσης της 

υπηρεσίας, το είδος των ορισμάτων που περιμένει και τη μορφή των δεδομένων που 

επιστρέφει. Έτσι, όποιο σύστημα επιθυμεί να αλληλεπιδράσει με την υπηρεσία αυτή 

θα πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που περιγράφεται από τη WSDL μέσω SOAP 

μηνυμάτων. Μία WSDL περιγραφή προσδιορίζεται από 5 κύρια στοιχεία:  

 

 types: Παρέχει γενικευμένους ορισμούς των τύπων δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται. 

 message: Γενικευμένη μορφή των μηνυμάτων που μεταφέρονται. 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

 

<soap:Body> 

 <m:GetPrice xmlns:m="http://www.w3schools.com/prices"> 

 <m:Item>Apples</m:Item> 

 </m:GetPrice> 

</soap:Body> 

 

</soap:Envelope>  

 

Σχήμα 8 - Παράδειγμα SOAP μηνύματος 
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 portType: Περιγράφει το σύνολο των λειτουργιών που εκτελούνται για μία 

διεπαφή (είσοδος - έξοδος). 

 binding: Πρωτόκολλο και μορφή των δεδομένων για ένα συγκεκριμένο 

portType. 

 service: Συλλογή από endpoints, όπου endpoint ορίζεται σαν ένας 

συνδυασμός ενός binding και μίας διεύθυνσης (URI). 

 Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα ενός WSDL αρχείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<definitions name="HelloService" 

 targetNamespace="http://www.examples.com/wsdl/HelloService.wsdl" 

 xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

 xmlns:tns="http://www.examples.com/wsdl/HelloService.wsdl" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  

 <message name="SayHelloRequest"> 

  <part name="firstName" type="xsd:string"/> 

 </message> 

 <message name="SayHelloResponse"> 

  <part name="greeting" type="xsd:string"/> 

 </message> 

 

 <portType name="Hello_PortType"> 

  <operation name="sayHello"> 

    <input message="tns:SayHelloRequest"/> 

    <output message="tns:SayHelloResponse"/> 

  </operation> 

 </portType> 

 

 <binding name="Hello_Binding" type="tns:Hello_PortType"> 

  <soap:binding style="rpc" 

   transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

  <operation name="sayHello"> 

   <soap:operation soapAction="sayHello"/> 

   <input> 

    <soap:body 

   encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

   namespace="urn:examples:helloservice" 

   use="encoded"/> 

   </input> 

   <output> 

    <soap:body 

   encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

   namespace="urn:examples:helloservice" 

   use="encoded"/> 

   </output> 

  </operation> 

 </binding> 

 

 <service name="Hello_Service"> 

  <documentation>WSDL File for HelloService</documentation> 

  <port binding="tns:Hello_Binding" name="Hello_Port"> 

    <soap:address 

   location="http://www.examples.com/SayHello/"> 

  </port> 

 </service> 

</definitions> 

Σχήμα 9 - Παράδειγμα περιγραφής υπηρεσίας μέσω WSDL 
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Η παραπάνω υπηρεσία προσφέρει μία συνάρτηση, η οποία ονομάζεται sayHello. 

Αυτή η συνάρτηση δέχεται σαν όρισμα μία παράμετρο τύπου string και επιστρέφει 

ένα μήνυμα, επίσης τύπου string. Για παράδειγμα, αν η παράμετρος είναι το string 

world τότε η συνάρτηση sayHello της υπηρεσίας θα επιστρέψει, “Hello, world!”.  

 

Σχήμα 10 - Τυπική SOAP-based υπηρεσία διαδικτύου 

1.5.2 REST μοντέλο 

Το μοντέλο REST[18] ορίζει ένα σύνολο αρχιτεκτονικών αρχών που επιτρέπουν 

το σχεδιασμό υπηρεσιών διαδικτύου που επικεντρώνονται στους πόρους του 

συστήματος και στο πως αυτοί αναπαριστώνται και μεταφέρονται μέσω του 

πρωτοκόλλου HTTP σε πλήθος διαφορετικών πελατών (clients). Ο αριθμός των 

υπηρεσιών διαδικτύου που ακολουθούν το μοντέλο REST έχει αυξηθεί εκθετικά τα 

τελευταία χρόνια και το έχουν καταστήσει σαν το κυρίαρχο μοντέλο στον χώρο 

έχοντας σχεδόν αντικαταστήσει πλήρως το SOAP. Ο λόγος που έχει συμβεί αυτό, 

είναι γιατί η λειτουργία του είναι πολύ πιο απλή και πιο εύκολη στην κατανόηση. 

Μία υπηρεσία διαδικτύου που είναι βασισμένη στο REST μοντέλο πρέπει να 

ακολουθεί τις εξής 4 βασικές αρχές: 

 Χρησιμοποίηση HTTP μεθόδων αποκλειστικά. 

 Να μη διατηρεί καθόλου πληροφορία (stateless). 

 Οι διευθύνσεις (URIs) των υπηρεσιών ακολουθούν τη δομή καταλόγου. 

 Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται με χρήση XML ή/και JSON μορφή. 

Χρησιμοποίηση HTTP μεθόδων αποκλειστικά 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μίας RESTful υπηρεσίας διαδικτύου 

είναι η σαφής χρήση HTTP μεθόδων με τέτοιο τρόπο όπως ορίζεται από το 

πρωτόκολλο RFC 2616. Η μέθοδος HTTP GET, για παράδειγμα, ορίζεται σαν μία 

μέθοδος παραγωγής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί από μία client εφαρμογή για 

την ανάκτηση κάποιου πόρου ή δεδομένων από κάποιον εξυπηρετητή. 

Οι προγραμματιστές των υπηρεσιών διαδικτύου που εναρμονίζονται με τη REST 

αρχιτεκτονική πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά HTTP μεθόδους προκειμένου 

οι υπηρεσίες τους να είναι συνεπείς με τον ορισμό του μοντέλου. Αυτή η βασική 
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αρχή της REST αρχιτεκτονικής ορίζει μία ένα-προς-ένα αντιστοίχιση μεταξύ των 

λειτουργιών δημιουργία, ανάγνωση, ενημέρωση και διαγραφή (Create, Read, Update, 

Delete ή CRUD) και των HTTP μεθόδων. Σύμφωνα με αυτήν την αντιστοίχιση 

προκύπτουν τα εξής: 

 Για τη δημιουργία ενός πόρου σε έναν εξυπηρετητή πρέπει να γίνεται χρήση 

της μεθόδου POST. 

 Για την ανάκτηση ενός πόρου πρέπει να γίνεται χρήση της μεθόδου GET. 

 Για την ενημέρωση ενός πόρου πρέπει να γίνεται χρήσης της μεθόδου PUT. 

 Για τη διαγραφή ενός πόρου πρέπει να γίνεται χρήση της μεθόδου DELETE. 

Να μη διατηρεί καθόλου πληροφορία (stateless) 

Οι RESTful υπηρεσίες διαδικτύου πρέπει να είναι κλιμακώσιμες προκειμένου να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στην απαίτηση για υψηλή απόδοση στην εξυπηρέτηση 

των πελατών. Συστάδες από εξυπηρετητές με δυνατότητες κατανομής φόρτου και 

ανοχής σφαλμάτων, διατάσσονται συνήθως με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

σχηματίζεται μία τοπολογία της υπηρεσίας, που επιτρέπει την προώθηση των 

αιτήσεων μεταξύ των εξυπηρετητών προκειμένου να μειώσουν το συνολικό χρόνο 

απόκρισής της. Γίνεται αντιληπτό, ότι με τη χρήση ενδιάμεσων εξυπηρετητών για τη 

βελτίωση της απόδοσης είναι απαραίτητο οι RESTful υπηρεσίες να είναι 

ανεξάρτητες. Δηλαδή, πρέπει οι αιτήσεις που αποστέλλονται να περιέχουν όλα τα 

απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωσή τους έτσι ώστε οι 

ενδιάμεσοι εξυπηρετητές να μην χρειάζεται να αποθηκεύουν καμία πληροφορία 

τοπικά. 

 
Σχήμα 11 - Υπηρεσία διαδικτύου που διατηρεί πληροφορία 

Μία τελείως ανεξάρτητη αίτηση δεν απαιτεί από τον εξυπηρετητή, ενώ 

επεξεργάζεται την αίτηση, να ανακτήσει κανενός είδους πληροφορία σχετικά με το 

περιεχόμενό της. Η εφαρμογή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία περιλαμβάνει στις 

HTTP επικεφαλίδες (headers) και στο σώμα της αίτησης όλη την απαραίτητη 

πληροφορία που χρειάζεται ο εξυπηρετητής για την αποστολή της απάντησης. Η μη-

διατήρηση πληροφορίας βελτιώνει την απόδοση της υπηρεσίας και απλοποιεί 

σημαντικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της. Αυτό συμβαίνει, καθώς η μη-

διατήρηση πληροφορίας στον εξυπηρετητή αφαιρεί την ανάγκη για συγχρονισμό 

δεδομένων με κάποια εξωτερική εφαρμογή. 
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Στο Σχήμα 11 απεικονίζεται μία υπηρεσία διαδικτύου η οποία δεν ακολουθεί το 

REST μοντέλο αφού ο εξυπηρετητής διατηρεί την πληροφορία για το ποια είναι η 

επόμενη σελίδα που πρέπει να παρουσιάσει στον χρήστη. Αντίθετα, στο Σχήμα 12 η 

ίδια υπηρεσία έχει μετατραπεί σε RESTful. 

 

Σχήμα 12 - RESTful υπηρεσία διαδικτύου 

Οι διευθύνσεις (URIs) των υπηρεσιών ακολουθούν τη δομή καταλόγου 

Οι διευθύνσεις των RESTful υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει να είναι διαισθητικές, 

δηλαδή να είναι εύκολο κάποιος να τις μαντέψει. Κάθε διεύθυνση θα πρέπει να 

θεωρείται σαν μία διεπαφή αυτό-τεκμηριωμένη που απαιτεί ελάχιστη ή και καθόλου 

επεξήγηση όσον αφορά τη λειτουργία της. Για το σκοπό αυτό, η δομή ενός URI 

πρέπει να είναι απλή, προβλέψιμη και ευκατανόητη. 

Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό, είναι το URI να ακολουθεί τη δομή καταλόγου. 

Αυτού του τύπου τα URIs είναι ιεραρχικά, ξεκινώντας από ένα απλό μονοπάτι που 

διακλαδώνεται σε διάφορα υπομονοπάτια, που το καθένα αποκαλύπτει μία περιοχή 

(μέθοδο) της υπηρεσίας (η δομή είναι δενδρική). Για παράδειγμα, έστω ότι υπάρχει 

μία υπηρεσία διαδικτύου που συγκεντρώνει διάφορα θέματα συζήτησης. Μία καλή 

δομή για το URI της υπηρεσίας θα ήταν η παρακάτω: 

http://www.myservice.org/discussion/topics/{topic} 

Η ρίζα, /discussion, έχει έναν κόμβο /topics από κάτω του, και κάτω από 

αυτόν τον κόμβο υπάρχει μία σειρά από κατηγορίες θεμάτων, όπως τεχνολογία, 

ιατρική κλπ. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες αντιστοιχεί σε ένα νήμα συζήτησης. 

Με αυτή τη δομή, είναι εύκολα αντιληπτό για κάποιον ότι μπορεί να πλοηγηθεί σε 

διαφορετικά θέματα συζήτησης απλά πληκτρολογώντας το θέμα που τον ενδιαφέρει 

μετά το /topics/. 

Επίσης, μερικές επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές που είναι καλό να 

ακολουθούνται κατά τη δόμηση των URIs είναι οι εξής: 

 Απόκρυψη της κατάληξης των αρχείων που δηλώνουν την τεχνολογία 

υλοποίησης των υπηρεσιών (π.χ. .jsp, .php, .asp) προκειμένου αν γίνει αλλαγή 

στην τεχνολογία αυτή να μη χρειάζεται να αλλάξουν τα URIs. 

 Τα γράμματα των URIs να είναι πάντα πεζά. 

 Αντικατάσταση των κενών χαρακτήρων με παύλες ή κάτω παύλες. 

 Αποφυγή string ερωτημάτων 



Πάτρα 2012 Σελίδα 40 
 

Μεταφορά δεδομένων με XML ή/και JSON μορφή 

Η αναπαράσταση ενός πόρου αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάστασή του, και 

τα γνωρίσματά του, τη στιγμή που η client εφαρμογή πραγματοποιεί την αίτηση. 

Μπορούν, δηλαδή, να θεωρηθούν και σαν στιγμιότυπα της πληροφορίας στον χρόνο. 

Ένα απλό παράδειγμα αποτελεί η αναπαράσταση μίας εγγραφή σε μία βάση 

δεδομένων που αποτελείται από την αντιστοίχιση μεταξύ των ονομάτων των στηλών 

και των XML ετικετών ενός XML αρχείου, όπου η τιμή κάθε ετικέτας είναι η 

αντίστοιχη τιμή στη στήλη της εγγραφής. 

Ο τελευταίος περιορισμός που επιβάλλει η αρχιτεκτονική των RESTful 

υπηρεσιών διαδικτύου έχει να κάνει με τη μορφή των δεδομένων που η εφαρμογή και 

η υπηρεσία ανταλλάσσουν. Είναι πολύ σημαντικό η μορφή των πληροφοριών να 

είναι απλή και εύκολα κατανοητή από τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των δεδομένων είναι σε XML ή/και JSON μορφή. 
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Κεφάλαιο 2 – Android 

 

2.1 Ορισμός πλατφόρμας Android 

Το Android[19] είναι μία στοίβα λογισμικού για φορητές συσκευές ή οποία 

περιλαμβάνει ένα λειτουργικό σύστημα, ένα middleware και διάφορες εφαρμογές. 

Έχει αναπτυχθεί από την Google και βασίζεται στον πυρήνα του Linux και στο GNU 

λογισμικό. Αρχικά, αναπτύχθηκε από την Android Inc (εταιρεία που εξαγοράστηκε 

από την Google) και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο Open Handset Alliance (OHA). 

Το Android έχει μία τεράστια κοινότητα προγραμματιστών που γράφουν 

εφαρμογές που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των συσκευών. Αριθμεί ήδη περίπου 

500,000 εφαρμογές ενώ τα «κατεβάσματα» των εφαρμογών αγγίζουν τα 15δις. Το 

Android SDK (Software Development Kit) παρέχει κατάλληλα εργαλεία και APIs για 

να ξεκινήσει κάποιος την ανάπτυξη εφαρμογών για την πλατφόρμα χρησιμοποιώντας 

τη γλώσσα προγραμματισμού Java. 

 

Σχήμα 13 - Το λογότυπου του Android 

Τα χαρακτηριστικά του Android είναι τα εξής: 

 Πλαίσιο εφαρμογών που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση και 

αντικατάσταση των συστατικών μερών. 

 Εικονική μηχανή Dalvik βελτιστοποιημένη για φορητές συσκευές. 

 Περιηγητής διαδικτύου βασισμένος στην ανοιχτού κώδικα μηχανή WebKit. 

 Βελτιστοποιημένα γραφικά που υποστηρίζονται από μία 2D βιβλιοθήκη 

γραφικών ενώ τα 3D γραφικά βασίζονται στο OpenGL ES 1.0. 

 SQLite για αποθήκευση δομημένων δεδομένων. 

 Υποστήριξη πολυμέσων για όλα τα κοινά πρότυπα ήχου, εικόνας και βίντεο 

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

 GSM. 
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 Bluetooth, EDGE, 3G και Wi-Fi. 

 Κάμερα, GPS, πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο. 

 Πλούσιο περιβάλλον ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων ενός εξομοιωτή, 

εργαλεία για αποσφαλμάτωση, παρακολούθηση της μνήμης και της απόδοσης 

και ένα plugin για το περιβάλλον ανάπτυξης Eclipse.  

2.2 Αρχιτεκτονική 

Το Android αποτελείται από 5 επίπεδα[10] που αποτελούν τα κύρια συστατικά 

του λειτουργικού συστήματος. Στο υψηλότερο επίπεδο είναι οι εφαρμογές, αμέσως 

πιο κάτω είναι το πλαίσιο των εφαρμογών, ακολουθούν οι βιβλιοθήκες και το 

περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης και τέλος στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται ο 

πυρήνας του Linux. Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του 

Android ενώ στη συνέχεια αναλύεται κάθε επίπεδο ξεχωριστά. 

 

Σχήμα 14 - Η αρχιτεκτονική του Android 

2.2.1 Εφαρμογές 

Το Android είναι εφοδιασμένο με ένα σύνολο εφαρμογών που περιλαμβάνει e-

mail client, πρόγραμμα για αποστολή και λήψη SMS, ημερολόγιο, χάρτες, περιηγητή 

διαδικτύου, κατάλογο επαφών, κλπ. Όλες οι εφαρμογές είναι γραμμένες σε Java. 
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2.2.2 Πλαίσιο εφαρμογών 

Προσφέροντας μία ανοιχτή πλατφόρμα ανάπτυξης, το Android, προσφέρει τη 

δυνατότητα δημιουργίας εξαιρετικά πλούσιων και καινοτόμων εφαρμογών. Οι 

προγραμματιστές είναι ελεύθεροι να εκμεταλλευτούν όλα τα πλεονεκτήματα που τους 

προσφέρει το υλικό της συσκευής, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν 

σχέση με την τοποθεσία, να τρέξουν υπηρεσίες στο περιθώριο, να ορίσουν 

ειδοποιήσεις, να προσθέσουν σημειώσεις στη μπάρα κατάστασης και να κάνουν 

πολλά ακόμα πράγματα. 

Οι προγραμματιστές έχουν πλήρη πρόσβαση στα ίδια APIs που χρησιμοποιούν οι 

βασικές εφαρμογές. Η αρχιτεκτονική των εφαρμογών είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να 

απλοποιεί την επαναχρησιμοποίηση των διάφορων συστατικών μερών. Οποιαδήποτε 

εφαρμογή μπορεί να θέσει διαθέσιμες προς χρήση τις δυνατότητές της και 

οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που μπορεί να κάνει χρήση αυτών των δυνατοτήτων. 

Όλες οι εφαρμογές αποτελούνται από ένα σύνολο υπηρεσιών και συστημάτων που 

περιλαμβάνουν: 

 Ένα πλούσιο και επεκτάσιμο σύνολο από Views που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για το χτίσιμο μίας εφαρμογής. Στο σύνολο περιλαμβάνονται 

λίστες, πλέγματα, πλαίσια κειμένου, κουμπιά και ένας ενσωματωμένος 

περιηγητής διαδικτύου. 

 Content Providers (διανομείς περιεχομένου) που επιτρέπουν στις εφαρμογές 

να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα άλλων εφαρμογών ή να κοινοποιήσουν στις 

άλλες εφαρμογές τα δικά τους δεδομένα. 

 Ένα Resource Manager (διαχειριστής πόρων) που παρέχει πρόσβαση σε 

πόρους όπως αλφαριθμητικά που έχουν σχέση με την τοποθεσία, τα γραφικά 

και τα αρχεία των σχεδιαγραμμάτων. 

 Ένα Notification Manager (διαχειριστής ειδοποιήσεων) που επιτρέπει στις 

εφαρμογές να εμφανίζουν ειδοποιήσεις στη μπάρα κατάστασης. 

 Ένα Activity Manager (διαχειριστής δραστηριοτήτων) που ελέγχει τον κύκλο 

ζωής των εφαρμογών και την εναλλαγή μεταξύ αυτών. 

2.2.3 Βιβλιοθήκες 

Το Android περιλαμβάνει ένα σύνολο βιβλιοθηκών των C/C++ που 

χρησιμοποιούνται από διάφορα συστατικά μέρη του συστήματος. Οι δυνατότητες 

αυτών των βιλβιοθηκών γίνονται διαθέσιμες στους προγραμματιστές μέσω του 

πλαισίου εφαρμογών του Android. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις 

βασικές βιβλιοθήκες του συστήματος: 

 Βιβλιοθήκη συστήματος C – μία υλοποίηση της στάνταρ βιβλιοθήκης της C 

για ενσωματωμένες συσκευές βασισμένες στο Linux. 

 Βιβλιοθήκες πολυμέσων – βασισμένες στο OpenCORE αυτές οι βιβλιοθήκες 

υποστηρίζουν την αναπαραγωγή πολλών δημοφιλών προτύπων ήχου, 
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στατικών αρχείων εικόνας και βίντεο όπως MPEG4, H.264, MP3, AAC, 

AMR, JPG και PNG. 

 Surface Manager – διαχειρίζεται την πρόσβαση στο υποσύστημα της οθόνης 

και συνθέτει 2D και 3D επίπεδα γραφικών από πολλαπλές εφαρμογές. 

 LibWebCore – μία σύγχρονη μηχανή περιηγητή διαδικτύου που υποστηρίζει 

τον περιηγητή του Android και το ενσωματωμένο web view. 

 SGL – η μηχανή που παράγει τα 2D γραφικά. 

 3D βιβλιοθήκες – μία υλοποίηση βασισμένη στα APIs του OpenGL ES 1.0. 

 FreeType – υποστήριξη vector και bitmap. 

 SQLite – μία ισχυρή και ελαφριά μηχανή σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

διαθέσιμη σε όλες τις εφαρμογές. 

2.2.4 Περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης 

Το Android περιλαμβάνει ένα σύνολο βασικών βιβλιοθηκών που παρέχουν το 

μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας που είναι διαθέσιμη στις βασικές 

βιβλιοθήκες της Java. Κάθε εφαρμογή που εκτελείται στο Android είναι μία 

ξεχωριστή διεργασία με το δικό της στιγμιότυπο της εικονικής μηχανής Dalvik. Η 

Dalvik είναι έτσι γραμμένη, ώστε κάθε φορητή συσκευή να μπορεί να τρέξει 

πολλαπλές εικονικές μηχανές αποτελεσματικά. Επιπροσθέτως, η εικονική μηχανή 

Dalvik εκτελεί αρχεία της μορφής Dalvik Executable (.dex) η οποία είναι 

βελτιστοποιημένη για χαμηλή κατανάλωση μνήμης. Η εικονική μηχανή βασίζεται σε 

καταχωρητές και εκτελεί κλάσεις που έχουν μεταφραστεί από έναν Java compiler και 

έχουν μετασχηματιστεί σε .dex μορφή μέσω του εργαλείου “dx”. Τέλος, η Dalvik 

βασίζεται στον πυρήνα του Linux για τη λειτουργικότητα της σε χαμηλό επίπεδο 

όπως η διαχείριση νημάτων και μνήμης. 

2.2.5 Πυρήνας Linux 

Το Android βασίζεται στην έκδοση 2.6 του πυρήνα του Linux για τις βασικές 

υπηρεσίες του συστήματος, όπως την ασφάλεια, τη διαχείριση μνήμης, τη διαχείριση 

διεργασιών, τη στοίβα δικτύου και το μοντέλο οδήγησης των συσκευών. Ο πυρήνας, 

επιπλέον, λειτουργεί και σαν ένα αφαιρετικό επίπεδο μεταξύ του υλικού και του 

υπόλοιπου λογισμικού. 

2.3 Ενημερώσεις Android 

Η πλατφόρμα του Android έχει υποστεί ένα σύνολο ενημερώσεων από την 

αρχική του έκδοση. Κάθε ενημέρωση διορθώνει προβλήματα που υπήρχαν σε 

προηγούμενες ενημερώσεις και προσθέτει καινούρια χαρακτηριστικά. Κάθε 

ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος Android αναπτύσσεται κάτω από μία 

κωδική ονομασία που βασίζεται σε κάποιο επιδόρπιο. 
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2.3.1 Ενημέρωση 1.0 (Apple Pie) 

Η ενημέρωση 1.0, η πρώτη εμπορική έκδοση της πλατφόρμας, εκδόθηκε στις 23 

Σεπτεμβρίου του 2008. Η πρώτη φορητή συσκευή που υποστήριζε την πλατφόρμα, το 

HTC Dream, ενσωμάτωνε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 «Κατέβασμα» εφαρμογών και ενημερώσεών τους από την εφαρμογή Android 

Market (online κατάστημα για Android εφαρμογές). 

 Περιηγητής διαδικτύου με δυνατότητα ζουμ για την προβολή HTML και 

XHTML σελίδων. 

 Υποστήριξη κάμερας. 

 Υποστήριξη πρωτοκόλλων POP3, IMAP4 και SMTP. 

 Συγχρονισμός του Gmail λογαριασμού με την Gmail εφαρμογή. 

 Συγχρονισμός των επαφών του Google λογαριασμού με τις επαφές της 

συσκευής. 

 Συγχρονισμός του Google Calendar με την αντίστοιχη εφαρμογή 

ημερολογίου. 

 Google Maps με δυνατότητα παροχής οδηγιών μέσω GPS. 

 Αναζήτηση μέσω Google στο ίντερνετ αλλά και στις επαφές, στο ημερολόγιο, 

κλπ. 

 Υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων Google Talk. 

 Υποστήριξη SMS και MMS. 

 Αναπαραγωγή πολυμέσων. 

 Ειδοποιήσεις στη μπάρα κατάστασης. 

 Φωνητική κλήση. 

 Εφαρμογή αναπαραγωγής YouTube βίντεο. 

 Ξυπνητήρι, Αριθμομηχανή, Κλήσεις, Αρχική οθόνη, Συλλογή φωτογραφιών 

και Ρυθμίσεις. 

 Υποστήριξη Wi-Fi και Bluetooth. 

2.3.2 Ενημέρωση 1.1 (Banana Bread)  

Στις 9 Φεβρουαρίου του 2009, κυκλοφόρησε η έκδοση 1.1 για το κινητό T-

Mobile G1 και μόνο. Η ενημέρωση επιδιόρθωσε κάποια προβλήματα (bugs), άλλαξε 

το API και πρόσθεσε ένα σύνολο χαρακτηριστικών: 

 Διαθέσιμες κριτικές όταν ο χρήστης αναζητεί επιχειρήσεις πάνω στον χάρτη. 

 Μεγαλύτερος χρόνος απενεργοποίησης της οθόνης όταν πραγματοποιείται 

κλήση από το μεγάφωνο και δυνατότητα απόκρυψης του πληκτρολογίου 

κλήσης. 

 Υποστήριξη επισυναπτόμενων αρχείων στα μηνύματα. 

 Προσθήκη του χαρακτηριστικού marquee στα στοιχεία που απαρτίζουν τη 

διάταξη της διεπαφής χρήστη. 
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2.3.3 Ενημέρωση 1.5 (Cupcake) 

Στις 30 Απριλίου του 2009, εκδόθηκε η επίσημη ενημέρωση 1.5 για την 

πλατφόρμα. Προστέθηκαν πολλά νέα χαρακτηριστικά και αρκετές αναβαθμίσεις της 

διεπαφής χρήστη. 

 Νέο εικονικό πληκτρολόγιο με δυνατότητα πρόβλεψης κειμένου. 

 Υποστήριξη widgets – μικρά πλαίσια εφαρμογών που μπορούν να 

ενσωματωθούν σε άλλες εφαρμογές, όπως η Αρχική οθόνη. 

 Αναπαραγωγή βίντεο αρχείων σε MPEG4 και 3GP μορφή. 

 Αυτόματη σύζευξη με ακουστικό Bluetooth μέσα σε μια συγκεκριμένη 

απόσταση. 

 Δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης στον περιηγητή. 

 Προβολή εικόνων στις Αγαπημένες επαφές. 

 Άμεση μετάβαση στα στοιχεία μίας επαφής από το ιστορικό κλήσεων. 

 Κινούμενες μεταβάσεις της οθόνης. 

 Δυνατότητα περιστροφής της οθόνης. 

 Δυνατότητα «ανεβάσματος» βίντεο στο YouTube. 

 Δυνατότητα «ανεβάσματος» εικόνας στο Picassa. 

2.3.4 Ενημέρωση 1.6 (Donut) 

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2009, εκδόθηκε η ενημέρωση 1.6 Στην έκδοση αυτή 

περιλαμβάνονταν:  

 Ολοκληρωμένη διεπαφή κάμερας, βιντεοκάμερας και έκθεσης φωτογραφιών 

και βίντεο. 

 Δυνατότητα μαζικής διαγραφής φωτογραφιών. 

 Καλύτερη αναζήτηση και δυνατότητα προβολής στιγμιοτύπων των 

εφαρμογών στο Android Market. 

 Αναβαθμισμένη φωνητική αναζήτηση, με μικρότερο χρόνο απόκρισης και 

καλύτερη συνεργασία με τις ενσωματωμένες εφαρμογές της συσκευής, 

συμπεριλαμβανομένης και της φωνητικής κλήσης των επαφών. 

 Καλύτερη αναζήτηση ιστορικού, επαφών, αγαπημένων και στο διαδίκτυο 

μέσω της αρχικής οθόνης. 

 Βελτιωμένη τεχνολογία υποστήριξης CDMA/EVDO, 802.1x, VPNs και 

προσθήκη μίας text-to-speech μηχανής. 

 Υποστήριξη για ανάλυση οθόνης WVGA. 

 Μεγαλύτερη ταχύτητα στις εφαρμογές αναζήτησης και κάμερας. 

 Νέο πλαίσιο εφαρμογών Gesture και νέο εργαλείο ανάπτυξης GestureBuilder. 
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2.3.5 Ενημέρωση 2.0/2.1 (Éclair) 

Στις 26 Οκτωβρίου του 2009, γίνεται διαθέσιμη η ενημέρωση 2.0 Μεταξύ των 

αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν: 

 Μεγαλύτερη ταχύτητα του υλικού. 

 Υποστήριξη περισσότερων αναλύσεων και μεγεθών της οθόνης. 

 Ανανεωμένο γραφικό περιβάλλον. 

 Νέο γραφικό περιβάλλον του περιηγητή διαδικτύου και υποστήριξη HTML5. 

 Νέα λίστα επαφών. 

 Καλύτερη αναλογία λευκού-μαύρου στο περιθώριο. 

 Βελτιωμένη εφαρμογή Google Maps 3.1.2. 

 Υποστήριξη του Microsoft Exchange. 

 Ενσωματωμένη υποστήριξη flash για την κάμερα. 

 Ψηφιακό ζουμ. 

 Κλάση MotionEvent για την αναγνώριση multi-touch ενεργειών. 

 Βελτιωμένο εικονικό πληκτρολόγιο. 

 Υποστήριξη Bluetooth 2.1. 

 Ζωντανά Wallpapers. 

Η έκδοση 2.0.1 εκδόθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2009 ενώ η έκδοση 2.1 στις 12 

Ιανουαρίου του 2010. Και οι δύο αυτές εκδόσεις αντιμετώπιζαν διάφορα 

μικροπροβλήματα της έκδοσης 2.0 ενώ προκάλεσαν και κάποιες μικρές αλλαγές στο 

API. 

2.3.6 Ενημέρωση 2.2.x (Froyo) 

Στις 20 Μαΐου 2010 εκδόθηκε η ενημέρωση 2.2 και περιλάμβανε τις εξής 

αλλαγές: 

 Βελτιώσεις στην ταχύτητα του λειτουργικού, στη μνήμη και γενικά στην 

απόδοση του συστήματος. 

 Επιπρόσθετες βελτιστοποιήσεις στην ταχύτητα των εφαρμογών εξαιτίας της 

υλοποίησης του JIT (Just In Time compilation). 

 Ενσωμάτωση της V8 JavaScript μηχανής του Chrome στην εφαρμογή του 

περιηγητή διαδικτύου. 

 Καλύτερη υποστήριξη του Microsoft Exchange. 

 Βελτιωμένη εκκίνηση των εφαρμογών με συντομεύσεις για τις εφαρμογές του 

περιηγητή διαδικτύου και του τηλεφώνου. 

 Υποστήριξη USB. 

 Προσθήκη επιλογής για την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε δεδομένα 

πάνω σε ένα κινητό δίκτυο. 

 Αναβαθμισμένη Market εφαρμογή με ομαδική και αυτόματη ανανέωση 

εφαρμογών. 
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 Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ πολλών γλωσσών πληκτρολογίου και των λεξικών 

τους. 

 Φωνητική κλήση και διαμοίραση αρχείων μέσω Bluetooth. 

 Υποστήριξη αριθμητικών και αλφαριθμητικών κωδικών. 

 Υποστήριξη πεδίου για ανέβασμα αρχείων στην εφαρμογή του περιηγητή 

διαδικτύου. 

 Δυνατότητα αναπαραγωγής GIFs αρχείων από τον περιηγητή διαδικτύου. 

 Δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών στην επεκτάσιμη μνήμη. 

 Υποστήριξη Adobe Flash 10.1. 

Στις 18 Ιανουαρίου του 2011, κυκλοφορεί η έκδοση 2.2.1 με διάφορες 

αναβαθμίσεις τόσο σε ζητήματα απόδοσης όσο και ασφάλειας. Λίγες μέρες αργότερα 

(22 Ιανουαρίου 2011), κυκλοφορεί η έκδοση 2.2.2 που περιλαμβάνει τη διόρθωση 

κάποιων προβλημάτων που έχουν σχέση με το τηλέφωνο Nexus One. Τέλος στις 21 

Νοεμβρίου του 2011, κυκλοφορεί η τελευταία αναβάθμιση του Froyo, η έκδοση 2.2.3 

που προσθέτει κάποιες επιπλέον βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας.  

2.3.7 Ενημέρωση 2.3.x (Gingerbread) 

Στις 6 Δεκεμβρίου του 2010, κάνει την εμφάνισή της η ενημέρωση 2.3 που 

περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές: 

 Ανανεωμένος σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος για πιο απλή και πιο 

γρήγορη πλοήγηση. 

 Υποστήριξη για πολύ μεγάλες οθόνες και πολύ μεγάλες αναλύσεις (WXGA 

και μεγαλύτερες). 

 Υποστήριξη για VoIP κλήσεις. 

 Βελτιωμένο εικονικό πληκτρολόγιο μεγαλύτερης ακρίβειας και καλύτερης 

πρόβλεψης κειμένου. 

 Ενισχυμένη λειτουργία αντιγραφής/επικόλλησης. 

 Υποστήριξη Near Field Communication (NFC). 

 Νέα εφέ ήχου όπως αντήχηση, εξίσωση, εξομοίωση ακουστικού και μπάσο. 

 Νέο Download Manager για εύκολη πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο 

«κατεβάζει» ο χρήστης από κάποια εφαρμογή. 

 Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών καμερών. 

 Υποστήριξη WebM/VP8 αναπαραγωγή βίντεο και υποστήριξη της AAC 

κωδικοποίησης για αρχεία ήχου. 

 Βελτιωμένη διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας. 

 Αλλαγή συστήματος αρχείων από YAFFS σε ext4. 

 Βελτιώσεις για στον ήχο και τα γραφικά για την ανάπτυξη παιχνιδιών. 

 Ταυτόχρονο garbage collection για βελτιωμένη απόδοση. 
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Στις 9 Φεβρουαρίου του 2011, κυκλοφορεί η έκδοση 2.3.3 με αρκετές 

διορθώσεις προβλημάτων ενώ στις 28 Απριλίου του ίδιου χρόνου η έκδοση 2.3.4 

υποστηρίζει φωνητική και βίντεο συνομιλία μέσω Google Talk. Η μεγαλύτερη 

αναβάθμιση της έκδοσης 2.3 προήλθε στις 25 Ιουλίου του 2011, με την 

ενημέρωση 2.3.5. Υπήρξε βελτίωση στο ίδιο το σύστημα, διορθώθηκαν κάποια 

προβλήματα που παρουσίασαν οι συσκευές Nexus S 4G και Samsung Galaxy S 

στην απόδοση του δικτύου και στο Bluetooth αντίστοιχα ενώ αναβαθμίστηκε η 

Gmail εφαρμογή, βελτιώθηκε το λογισμικό που ελέγχει την κάμερα και αυξήθηκε 

η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Τέλος, οι εκδόσεις 2.3.6 και 2.3.7, που 

κυκλοφόρησαν αντίστοιχα στις 2 και 21 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου, 

βελτίωσαν κάποια επιπλέον προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην έκδοση 2.3.5. 

2.3.8 Ενημέρωση 3.x (Honeycomb) 

Στις 22 Φεβρουαρίου του 2011, κυκλοφορεί η ενημέρωση 3.0 η οποία είναι η 

πρώτη έκδοση που απευθύνεται αποκλειστικά σε tablet φορητές συσκευές. Η πρώτη 

συσκευή που είχε την έκδοση 3.0 ήταν το tablet Motorola Xoom. Οι αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

 Σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να είναι βέλτιστο για 

tablet συσκευές. 

 Προσθήκη Action Bar, για πρόσβαση σε επιλογές περιεχομένου, πλοήγησης, 

widgets, κ.α. στο πάνω μέρος της οθόνης. 

 Προσθήκη System Bar, για γρήγορη πρόσβαση σε ειδοποιήσεις και εικονικά 

κουμπιά πλοήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης. 

 Απλουστευμένο σύστημα διαχείρισης πολλών διεργασιών. 

 Επανασχεδιασμένο πληκτρολόγιο, για γρήγορη, αποτελεσματική και ακριβή 

πληκτρολόγηση σε μεγάλες οθόνες. 

 Επανασχεδιασμένη και πιο απλή διεπαφή για αντιγραφή/επικόλληση. 

 Υποστήριξη πολλαπλών καρτελών στον περιηγητή διαδικτύου που 

αντικαθιστά τα πολλά παράθυρα. 

 Άμεση πρόσβαση στην κάμερα και στις δυνατότητες που προσφέρει (φλας, 

ζουμ, κλπ). 

 Δυνατότητα προβολής άλμπουμ και φωτογραφιών σε πλήρη οθόνη. 

 Νέες διεπαφές για την καλύτερη οργάνωση των επαφών και των e-mails του 

χρήστη. 

 Υποστήριξη βίντεο συνομιλίας μέσω Google Talk. 

 Επιτάχυνση υλικού (hardware acceleration). 

 Υποστήριξη πολυπύρηνων επεξεργαστών. 

 Δυνατότητα κρυπτογράφησης των δεδομένων. 

Στις 10 Μαΐου του 2012, κυκλοφορεί η έκδοση 3.1 που είναι η πρώτη μεγάλη 

αναβάθμιση της έκδοσης 3.0. Περιλαμβάνει βελτιώσεις στη διεπαφή χρήστη, 

επιτρέπει σύνδεση με USB εξαρτήματα, υποστηρίζει εξωτερικά πληκτρολόγια και 
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χειριστήρια, αρχεία ήχου και υψηλής επίδοσης συνδέσεις μέσω Wi-Fi. Στη συνέχεια, 

ακολουθούν οι ενημερώσεις 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 και 3.2.6 που ως επί το πλείστον 

περιλαμβάνουν διορθώσεις προβλημάτων των προηγούμενων εκδόσεων. 

2.3.9 Ενημέρωση 4.0.x (Ice Cream Sandwich) 

Αποτελεί την τελευταία ενημέρωση της πλατφόρμας που κυκλοφορεί στην 

αγορά. Η πρώτη έκδοσή της, 4.0.1, κυκλοφόρησε στις 19 Οκτώβρη του 2011 και 

απαριθμεί αρκετά νέα χαρακτηριστικά: 

 Εικονικά κουμπιά στο γραφικό περιβάλλον που αντικαθιστούν τα πραγματικά 

κουμπιά. 

 Διαχωρισμός των widgets σε νέα καρτέλα. 

 Εύκολη δημιουργία φακέλων μέσω drag-and-drop μηχανισμού. 

 Δυνατότητα πιο γρήγορης ή πιο αργής αναπαραγωγής των μηνυμάτων του 

τηλεφωνητή. 

 Ενσωματωμένη λήψη screenshots. 

 Βελτιωμένη λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων στην πληκτρολόγηση. 

 Πρόσβαση στις εφαρμογές ακόμα και με κλειδωμένη οθόνη. 

 Βελτιωμένη λειτουργία αντιγραφής/επικόλλησης. 

 Υποστήριξη φωνητικής υπαγόρευσης σε πραγματικό χρόνο. 

 Δυνατότητα ξεκλειδώματος της συσκευής μέσω λογισμικού αναγνώρισης 

προσώπου. 

 Νέος περιηγητής διαδικτύου με δυνατότητα υποστήριξης μέχρι και 16 

καρτελών. 

 Νέα βελτιωμένη εφαρμογή χειρισμού της κάμερας με δυνατότητα ζουμ ενώ 

πραγματοποιεί εγγραφή. 

 Δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων. 

 Υποστήριξη WebP αρχείων εικόνας. 

 Επιτάχυνση υλικού στη διεπαφή χρήστη. 

 Δυνατότητα εγγραφής βίντεο σε 1080p. 

Στις 28 Νοεμβρίου του 2011 γίνεται διαθέσιμη η πρώτη αναβάθμιση, 4.0.2, που 

περιελάμβανε τη διόρθωση διάφορων προβλημάτων που είχαν προκύψει. Η επόμενη 

έκδοση, γίνεται διαθέσιμη στις 16 Δεκεμβρίου του 2011 και περιλαμβάνει βελτιώσεις 

στη λειτουργία των γραφικών, των βάσεων δεδομένων και του Bluetooth ενώ 

ενσωματώνει και κάποια καινούρια APIs μεταξύ άλλων. Η τελευταία έκδοση, είναι η 

4.0.4 και κυκλοφορεί στις 29 Μαρτίου του 2012. Τα νέα χαρακτηριστικά που εισάγει 

είναι καλύτερη λειτουργία της κάμερας, ομαλότερη περιστροφή της οθόνης, 

βελτιωμένη αναγνώριση αριθμών τηλεφώνων και λύνει και κάποια ζητήματα 

σταθερότητας του συστήματος. 
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Σχήμα 15 - Κατανομή των συσκευών ανάλογα με την έκδοση του Android που τρέχουν (Μάιος 2012) 

2.4 Βασικές αρχές εφαρμογών 

Οι εφαρμογές του Android είναι γραμμένες σε Java. Ο μεταφρασμένος κώδικας, 

μαζί με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα και αρχεία απαιτούνται από την εφαρμογή, 

μετασχηματίζονται σε ένα πακέτο Android, ένα συμπιεσμένο αρχείο με την κατάληξη 

.apk. Το αρχείο αυτό είναι αυτό που θα κατεβάσουν οι χρήστες που θέλουν να 

εγκαταστήσουν την εφαρμογή στη συσκευή τους και όλος ο κώδικας μέσα σε αυτό το 

αρχείο θεωρείται ότι είναι μία και μόνο εφαρμογή. Με άλλα λόγια, γίνεται κατανοητό 

ότι κάθε εφαρμογή είναι αυτόνομη και «ζει στο δικό της κόσμο»: 

 Εξ’ ορισμού, κάθε εφαρμογή εκτελεί τη δική της διεργασία. Το Android 

εκκινεί τη διεργασία όταν κάποιο μέρος του κώδικα της εφαρμογής πρέπει να 

εκτελεστεί και την τερματίζει όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη και οι πόροι 

του συστήματος απαιτούνται από άλλες εφαρμογές. 

 Κάθε διεργασία έχει τη δική της εικονική μηχανή και έτσι ο κώδικας της 

εφαρμογής είναι απομονωμένος από τον κώδικα οποιασδήποτε άλλης 

εφαρμογής. 

 Εξ’ ορισμού, σε κάθε εφαρμογή ανατίθεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό 

χρήστη. Τα δικαιώματα είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε τα αρχεία της εφαρμογής 

να είναι ορατά μόνο στον χρήστη και τη διεργασία την ίδια παρ’ όλο που 

υπάρχουν τρόποι να γίνουν ορατά και σε άλλες διεργασίες. 

2.4.1 Συστατικά εφαρμογών 

Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας του Android είναι ότι μία 

εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία άλλων εφαρμογών (αρκεί αυτές να το 

επιτρέπουν). Για παράδειγμα, αν μία εφαρμογή χρειάζεται να απεικονίζει μία λίστα 

από εικόνες και κάποια άλλη εφαρμογή έχει αναπτύξει μία κατάλληλη μπάρα κύλισης 

την οποία έχει κάνει διαθέσιμη προς τρίτους τότε μπορεί ο προγραμματιστής που 

αναπτύσσει την εφαρμογή να χρησιμοποιήσει αυτήν τη μπάρα από το να αναπτύξει 

μία δική του από την αρχή. Η εφαρμογή που θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο 
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στοιχείο άλλης εφαρμογής δεν ενσωματώνει τον κώδικά της. Απλά εκκινεί το μέρος 

της άλλης εφαρμογής που είναι απαραίτητο όταν αυτό χρειαστεί. 

Προκειμένου να συμβεί το παραπάνω, το σύστημα πρέπει να είναι ικανό να 

ξεκινάει μία διεργασία για την εφαρμογή, όταν προκύψει η ανάγκη χρήσης 

οποιουδήποτε μέρους της, και να αρχικοποιεί τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα 

για το μέρος αυτό. Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τις εφαρμογές άλλων συστημάτων, 

οι εφαρμογές της πλατφόρμας Android, δεν έχουν ένα μοναδικό σημείο εκκίνησης 

(δεν υπάρχει μέθοδος main(), για παράδειγμα). Αντίθετα, υπάρχουν τα απαραίτητα 

συστατικά στοιχεία, τα οποία το σύστημα μπορεί να εκκινήσει και να εκτελέσει όταν 

απαιτηθεί. Υπάρχουν 4 είδη συστατικών στοιχείων[20]: 

Activities 

Ένα activity παρουσιάζει ένα γραφικό περιβάλλον για μία επικεντρωμένη 

προσπάθεια στην οποία μπορεί να προβεί ο χρήστης. Για παράδειγμα, ένα activity 

μπορεί να παρουσιάζει μία λίστα από αντικείμενα από τα οποία μπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης ή μπορεί να παρουσιάζει ένα σύνολο από φωτογραφίες μαζί με τις λεζάντες 

τους. Μία εφαρμογή γραπτών μηνυμάτων είναι πιθανό να περιέχει ένα activity που 

δείχνει τη λίστα των επαφών, ένα δεύτερο activity για να γράψει ο χρήστης το 

μήνυμα καθώς και άλλα activities για την ανάγνωση παλιών μηνυμάτων ή την 

αλλαγή των ρυθμίσεων της εφαρμογής. Αν και συνεργάζονται όλα μαζί για τη 

διαμόρφωση μίας συνεκτικής διεπαφής χρήστη, κάθε activity είναι ανεξάρτητο από 

τα άλλα. Κάθε ένα υλοποιείται σαν μια υποκλάση της κλάσης Activity. 

Μία εφαρμογή μπορεί να αποτελείται από ένα η περισσότερα activities (όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω). Ποιο μέρος της εφαρμογής θα αποτελεί κάθε activity και 

πόσα θα είναι συνολικά εξαρτάται από την εφαρμογή αυτή καθεαυτή και το 

σχεδιασμό της. Συνήθως, ένα από τα activities είναι το πρώτο που παρουσιάζεται 

στον χρήστη όταν ξεκινά η εφαρμογή. Η πλοήγηση μεταξύ των activities 

επιτυγχάνεται εκκινώντας ένα activity μέσα από ένα άλλο. 

Σε κάθε activity παραχωρείται ένα παράθυρο για την τοποθέτηση των στοιχείων 

που το απαρτίζουν. Συνήθως, το παράθυρο γεμίζει την οθόνη αλλά μπορεί να είναι 

μικρότερο και να βρίσκεται πάνω από άλλα παράθυρα. Ένα activity μπορεί να κάνει 

χρήση περισσότερων του ενός παραθύρων, όπως ένα παράθυρο διαλόγου που ανοίγει 

όταν ο χρήστης επιλέξει κάποιο στοιχείο πάνω στην οθόνη. 

Το οπτικό περιεχόμενο ενός παραθύρου αποτελείται από μία ιεραρχία από views. 

Κάθε view καταλαμβάνει το δικό του χώρο μέσα στο παράθυρο και οι γονείς 

περιέχουν και οργανώνουν το περίγραμμα των παιδιών τους. Τα views που 

βρίσκονται στον πάτο της ιεραρχίας σχεδιάζονται στον χώρο που ελέγχουν και 

ανταποκρίνονται σε ενέργειες του χρήστη μέσα σε αυτόν τον χώρο. Έτσι, τα views 

είναι το μέρος όπου πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση του χρήστη με το activity. 

Για παράδειγμα, ένα view μπορεί να παρουσιάζει μία μικρή εικόνα και να εκκινεί μία 

ενέργεια όταν ο χρήστης επιλέξει την εικόνα. Το Android έχει ένα πλήθος από έτοιμα 

views, μεταξύ των οποίων κουμπιά, πεδία εισαγωγής κειμένου, μπάρες κύλισης, 

μενού αντικειμένων, κουτιά επιλογής και πολλά άλλα. 
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Services 

Ένα service δεν παρέχει κάποιο γραφικό περιβάλλον αλλά εκτελείται στο 

περιθώριο για ένα αόριστο χρονικό διάστημα. Ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής 

τραγουδιών αποτελεί ένα καλό παράδειγμα, καθώς ένα service μπορεί να αναπαράγει 

κάποιο μουσικό κομμάτι ενώ ο χρήστης πραγματοποιεί ταυτόχρονα άλλες ενέργειες. 

Η εφαρμογή πιθανόν να αποτελείται από παραπάνω από ένα activities που θα 

επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέγει τραγούδια για αναπαραγωγή από μία λίστα. 

Παρ’ όλα αυτά, ο χειρισμός της αναπαραγωγής της μουσικής δε θα γίνεται από 

κάποιο activity καθώς οι χρήστες αναμένουν η μουσική να συνεχίσει να παίζει όταν 

θα εγκαταλείψουν την εφαρμογή και θα αρχίσουν τα ασχολούνται με κάποια άλλη 

δραστηριότητα. Προκειμένου να καταστεί δυνατό αυτό, το activity της εφαρμογής 

ορίζει κάποιο service να τρέχει στο περιθώριο. Κάθε service επεκτείνει την κλάση 

Service. 

Είναι δυνατή η σύνδεση σε κάποιο ενεργό service και όσο υπάρχει η σύνδεση 

μπορεί να γίνει επικοινωνία με αυτό διαμέσου μίας διεπαφής. Στο παραπάνω 

παράδειγμα, η διεπαφή μπορεί να επιτρέπει στον χρήστη να κάνει παύση στη 

μουσική, να γυρίσει προς τα πίσω κάποιο τραγούδι, να το σταματήσει τελείως ή να 

ξεκινήσει την αναπαραγωγή του από την αρχή. 

Όπως τα activities και τα άλλα συστατικά μέρη, τα services εκτελούνται από το 

κύριο νήμα της εφαρμογής. Έτσι, για να μη διακόψουν την εκτέλεση άλλων 

συστατικών μερών της διεπαφής συχνά γεννούν ένα άλλο νήμα προκειμένου να 

εκτελέσουν μία χρονοβόρα διαδικασία. 

Broadcast receivers 

Ένα broadcast receiver είναι μία συνιστώσα η οποία αναλαμβάνει τη λήψη 

διάφορων ειδοποιήσεων και αντιδρά στην εκπομπή αυτών. Πολλές από τις εκπομπές 

προέρχονται από τον κώδικα του συστήματος, όπως για παράδειγμα ειδοποιήσεις 

σχετικές με την αλλαγή της ώρας, την χαμηλή ενέργεια της μπαταρίας, τη λήψη μίας 

φωτογραφίας, την αλλαγή της γλώσσας. Οι εφαρμογές μπορούν, επίσης, να στείλουν 

μία ειδοποίηση, όπως για παράδειγμα να κάνουν γνωστό σε άλλες εφαρμογές ότι 

κάποια δεδομένα έχουν «κατέβει» στη συσκευή και είναι έτοιμα προς χρήση. Τα 

broadcast receivers επεκτείνουν την κλάση BroadcastReceiver. 

Μία εφαρμογή μπορεί να έχει οποιονδήποτε αριθμό από broadcast receivers για 

να απαντά στις ειδοποιήσεις που θεωρεί σημαντικές. Τα broadcast receivers δεν 

έχουν κάποιο γραφικό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά μπορούν να εκκινήσουν ένα 

activity σαν απάντηση σε κάποια πληροφορία που έλαβαν ή μπορούν να κάνουν 

χρήση του Notification Manager για να στείλουν κάποια ειδοποίηση στον χρήστη. 

Μια ειδοποίηση μπορεί μεταξύ άλλων να είναι η δόνηση της συσκευής, η 

αναπαραγωγή κάποιου ήχου ή το συνεχές άναμμα και σβήσιμο ενός led. 
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Content Providers 

Ένα content provider κάνει ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων μίας 

εφαρμογής διαθέσιμο σε άλλες εφαρμογές. Τα δεδομένα συνήθως είναι 

αποθηκευμένα είτε στο σύστημα αρχείων είτε σε μία SQLite βάση δεδομένων. Το 

content provider επεκτείνει την κλάση ContentProvider και υλοποιεί ένα σύνολο 

μεθόδων που επιτρέπουν σε άλλες εφαρμογές να ανακτήσουν και να αποθηκεύσουν 

τύπους δεδομένων που αυτό ελέγχει. Παρ’ όλα αυτά, οι εφαρμογές δεν καλούν αυτές 

τις μεθόδους απευθείας. Χρησιμοποιούν ένα αντικείμενο της κλάσης ContentResolver 

και καλούν τις δικές του μεθόδους. Το αντικείμενο αυτό επικοινωνεί με το content 

provider και συνεργάζεται μαζί του για τη διαχείριση της επικοινωνίας που λαμβάνει 

χώρα.  

2.4.2 Ενεργοποίηση συστατικών: intents 

Τα content providers ενεργοποιούνται όταν υπάρξει κάποια αίτηση προς αυτά 

από ένα ContentResolver αντικείμενο. Τα άλλα τρία συστατικά – activities, services, 

broadcast receivers – ενεργοποιούνται με τη βοήθεια ασύγχρονων μηνυμάτων που 

ονομάζονται intents. Ένα intent είναι ένα Intent αντικείμενο που εμπεριέχει το 

περιεχόμενο του μηνύματος. Για τα activities και τα services, περιέχει την ενέργεια 

για την οποία έχει γίνει αίτηση και ορίζει το URI (Universal Resource Identifier) των 

δεδομένων στα οποία θα επιτελεστεί αυτή η ενέργεια. Για παράδειγμα, μπορεί να 

μεταφέρει μία αίτηση σε ένα activity για την προβολή μίας εικόνας ή την 

τροποποίηση ενός κειμένου από τον χρήστη. Για τα broadcast receivers, το Intent 

αντικείμενο απλά περιέχει την ενέργεια που έχει ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, 

μπορεί να στείλει ειδοποίηση στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι έχει πατηθεί το κουμπί της 

κάμερας.  

2.4.3 Τερματισμός συστατικών 

Ένα content provider είναι ενεργό μόνο όσο διαρκεί η ανταπόκρισή του σε μία 

αίτηση από ένα ContentResolverΙ αντικείμενο. Αντίστοιχα, ένα broadcast receiver 

είναι ενεργό όσο ανταποκρίνεται σε ένα broadcast μήνυμα. Έτσι, δεν υπάρχει η 

ανάγκη για ρητό τερματισμό αυτών των συστατικών. 

Αντίθετα, τα activities παρέχουν μία διεπαφή χρήστη. Είναι σε μία διαρκή 

επικοινωνία με τον χρήστη και συνήθως παραμένουν ενεργά, ακόμα και όταν είναι 

αδρανή, όσο συνεχίζεται αυτή η επικοινωνία. Ομοίως, τα services είναι πιθανό να 

εκτελούνται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτόν το λόγο, η πλατφόρμα 

παρέχει μεθόδους για τον τερματισμό των activities και των services. Επιπλέον, τα 

συστατικά μπορεί να τερματιστούν και από το ίδιο το σύστημα όταν δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον ή όταν προκύψει η ανάγκη για ανάκτηση μνήμης από άλλα 

ενεργά συστατικά. 
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2.4.4 Το αρχείο manifest 

Προτού το σύστημα μπορέσει να εκκινήσει ένα συστατικό μίας εφαρμογής, 

πρέπει να γνωρίζει την ύπαρξη του συστατικού. Γι’ αυτό, οι εφαρμογές δηλώνουν τα 

συστατικά τους σε ένα αρχείο που καλείται manifest
 
και συμπεριλαμβάνεται στο 

Android πακέτο, δηλαδή στο .apk αρχείο που περιέχει τον πηγαίο κώδικα, τα αρχεία 

και τους άλλους πόρους της εφαρμογής. 

Το manifest είναι ένα δομημένο XML αρχείο που πάντα έχει την ονομασία 

AndroidManifest.xml για όλες τις εφαρμογές. Πέρα από το να δηλώνει τα συστατικά 

της εφαρμογής χρησιμοποιείται για τη δήλωση των βιβλιοθηκών που χρειάζεται η 

εφαρμογή για να λειτουργήσει ενώ προσδιορίζει και τα δικαιώματα πρόσβασης που 

αναμένει να έχει. Για παράδειγμα, ένα activity στο αρχείο manifest μπορεί να 

δηλωθεί ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 16 - Δήλωση Activity στο αρχείο manifest 

Το γνώρισμα name του στοιχείου <activity> δηλώνει το όνομα της υποκλάσης 

(της κλάσης Activity) που υλοποιεί το activity. Τα γνωρίσματα icon και label 

αναφέρονται σε φακέλους που περιέχουν μία εικόνα και μία ετικέτα που 

χαρακτηρίζουν το activity. Τα υπόλοιπα συστατικά δηλώνονται με παρόμοιο τρόπο, 

<service> για τα services, <receiver> για τα broadcast receivers και <provider> για τα 

content providers. Συστατικά τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στο αρχείο manifest δεν 

είναι ορατά από το σύστημα και συνεπώς δε μπορούν να εκτελεστούν. Παρ’ όλα αυτά 

τα broadcast receivers δύνανται να δημιουργηθούν δυναμικά με χρήση κώδικα και να 

γίνουν ορατά στο σύστημα καλώντας τη μέθοδο Context.registerReceiver(). 

2.4.5 Intent φίλτρα 

Ένα Intent[12]
 
αντικείμενο μπορεί ρητά να δηλώσει ένα στοχευόμενο συστατικό. 

Αν το κάνει, τότε το σύστημα Android εντοπίζει αυτό το συστατικό (βασισμένο στις 

δηλώσεις στο αρχείο manifest) και το ενεργοποιεί. Αλλά, αν ένα στόχος δεν έχει 

δηλωθεί ρητά, τότε η πλατφόρμα πρέπει να εντοπίσει το συστατικό που μπορεί να 

ανταποκριθεί καλύτερα στο intent αντικείμενο. Αυτό επιτυγχάνεται συγκρίνοντας το 

intent αντικείμενο με τα intent φίλτρα των πιθανών στόχων. Τα intent φίλτρα ενός 

συστατικού, πληροφορούν το Android για τους τύπους των intent αντικειμένων που 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest ... > 

 <application android:icon="@drawable/app_icon.png" ... > 

  <activity  

   android:name="com.example.project.ExampleActivity" 

   android:label="@string/example_label"  

   android:icon="@drawable/launcher.png" ... > 

  </activity> 

  ... 

 </application> 

</manifest> 

 



Πάτρα 2012 Σελίδα 56 
 

μπορεί να χειριστεί. Όπως και άλλες σημαντικές πληροφορίες για το συστατικό, έτσι 

και τα intent φίλτρα δηλώνονται στο αρχείο manifest. Παρακάτω παρουσιάζεται μία 

επέκταση του προηγούμενου παραδείγματος όπου έχουν προστεθεί δύο φίλτρα στο 

activity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 17 - Intent φίλτρα στο αρχείο manifest 

Το πρώτο φίλτρο στο παραπάνω παράδειγμα, ο συνδυασμός της ενέργειας 

“android.intent.action.MAIN” και της κατηγορίας “android.intent.category.LAUNCHER”, 

είναι πολύ συνηθισμένος. Δηλώνει ότι το συγκεκριμένο activity πρέπει να 

παρουσιαστεί στη λίστα εφαρμογών που υπάρχει για να πραγματοποιείται η εκκίνησή 

του από τους χρήστες. Με άλλα λόγια, το activity αποτελεί το σημείου εισόδου της 

εφαρμογής, αυτό που θα δουν οι χρήστες αρχικά όταν επιλέξουν την εφαρμογή από 

τη λίστα. Το δεύτερο φίλτρο δηλώνει μία ενέργεια που μπορεί να πραγματοποιήσει το 

activity σε συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. Ένα συστατικό μπορεί να έχει 

οποιοδήποτε αριθμό intent φίλτρων που το καθένα παρέχει διαφορετικό σύνολο 

δυνατοτήτων. Αν δεν έχει καθόλου φίλτρα, τότε μπορεί μόνο να ενεργοποιηθεί από 

intent μηνύματα που ορίζουν ρητά ως στόχο το συγκεκριμένο συστατικό. 

2.5 Κύκλος ζωής συστατικών 

Τα συστατικά των εφαρμογών έχουν έναν κύκλο ζωής – από την αρχή όταν το 

σύστημα Android τα αρχικοποιεί προκειμένου να ανταποκριθούν στα intent 

μηνύματα, μέχρι και το τέλος όταν τα στιγμιότυπά τους καταστρέφονται. Στα 

ενδιάμεσα στάδια, μπορεί να είναι ενεργά ή αδρανή ή, στην περίπτωση των activities, 

ορατά στον χρήστη ή όχι. Σε αυτήν την ενότητα, αναλύεται ο κύκλος ζωής των 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest . . . > 

 <application android:icon="@drawable/app_icon.png" ... > 

 <activity  

   android:name="com.example.project.ExampleActivity" 

android:label="@string/example_label"  

android:icon="@drawable/launcher.png" ... >  

  <intent-filter . . . > 

    <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

    <category  

    android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

  </intent-filter> 

  <intent-filter . . . > 

    <action android:name="com.example.project.BOUNCE" /> 

    <data android:mimeType="image/jpeg" /> 

    <category  

    android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

  </intent-filter> 

  </activity> 

  . . . 

 </application> 

</manifest> 
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activities, των services και των broadcast receivers συμπεριλαμβανομένων των 

καταστάσεων από τις οποίες διέρχονται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και 

των μεθόδων που ειδοποιούν για την εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων. 

2.5.1 Κύκλος ζωής activity 

Ένα activity έχει τρεις βασικές καταστάσεις: 

 Είναι ενεργό ή εκτελείται όταν είναι στο προσκήνιο της οθόνης. Αυτό είναι το 

activity που χειρίζεται εκείνη τη στιγμή τις ενέργειες του χρήστη. 

 Είναι σε παύση ή έχει χάσει την εστίασή του αλλά είναι ακόμα ορατό στον 

χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ένα άλλο activity εκτελείται πάνω από αυτό που 

είτε είναι διαφανές είτε δεν καλύπτει όλη την οθόνη και το activity που είναι 

σε παύση είναι ορατό εν μέρει. Ένα activity σε παύση είναι ενεργό αλλά 

μπορεί να τερματιστεί από το σύστημα αν προκύψει ανάγκη για μνήμη από 

αλλού. 

 Είναι σταματημένο αν καλύπτεται εντελώς από κάποιο άλλο activity. Παρά 

ταύτα, συνεχίζει και διατηρεί την κατάστασή του και τις πληροφορίες των 

μελών του. Επιπροσθέτως, από τη στιγμή που δεν είναι πλέον ορατό στον 

χρήστη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τερματιστεί από το σύστημα κάποια 

άλλη εφαρμογή χρειαστεί μνήμη. 

Καθώς ένα activity μεταβαίνει από κατάσταση σε κατάσταση, ειδοποιείται για 

τις αλλαγές αυτές μέσω των κλήσεων των παρακάτω συναρτήσεων:  

 void onCreate(Bundle savedInstanceState) 

 void onStart() 

 void onRestart() 

 void onResume() 

 void onPause() 

 void onStop() 

 void onDestroy() 

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να υπερσκελιστούν για να 

πραγματοποιήσουν κάποια κατάλληλη εργασία όταν αλλάζει η κατάσταση. Όλα τα 

activities πρέπει να υλοποιούν τη μέθοδο onCreate() προκειμένου να γίνονται οι 

αρχικοποιήσεις όταν το αντικείμενο δημιουργείται για πρώτη φορά. Πολλές φορές, 

υλοποιείται η μέθοδος onPause() προκειμένου να προβούν σε αλλαγές δεδομένων ή 

να σταματήσουν την αλληλεπίδραση μαζί τους. 

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι ορίζουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός activity. 

Υπάρχουν τρεις εμφωλευμένοι βρόγχοι που μπορεί να παρατηρήσει κανείς 

υλοποιώντας τις: 

 Ολόκληρος ο κύκλος ζωής ενός activity βρίσκεται μεταξύ της πρώτης κλήσης 

της onCreate() και της κλήσης της μεθόδου onDestroy(). Ένα activity 
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πραγματοποιεί την αρχικοποίηση της κατάστασής του στη μέθοδο onCreate() 

και απελευθερώνει τους πόρους που κατείχε με την κλήση της onDestroy(). 

Για παράδειγμα, αν ένα activity έχει ένα νήμα να εκτελείται στο περιθώριο 

«κατεβάζοντας» δεδομένα από το δίκτυο, μπορεί να δημιουργήσει αυτό το 

νήμα στην onCreate() και να σταματήσει το νήμα στην onDestroy(). 

 Ο ορατός κύκλος ζωής ενός activity βρίσκεται μεταξύ της κλήσης της 

μεθόδου onStart() και της κλήσης της μεθόδου onStop(). Κατά τη διάρκεια 

αυτού του χρονικού διαστήματος, ο χρήστης βλέπει το activity στην οθόνη (αν 

και μπορεί να μην είναι στο προσκήνιο) και αλληλεπιδρά μαζί του. Μεταξύ 

των δύο μεθόδων, διατηρούνται οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την 

απεικόνιση του activity στον χρήστη. Για παράδειγμα, μπορεί μέσα στη 

μέθοδο onStart() να γίνει η εγγραφή ενός BroadcastReceiver για την 

παρακολούθηση των αλλαγών που έχουν αντίκτυπο στο γραφικό περιβάλλον 

και μέσα στη μέθοδο onStop() αντίστοιχα η διαγραφή του. Οι μέθοδοι 

onStart() και onStop() μπορούν να κληθούν πολλές φορές καθώς το activity 

γίνεται ορατό ή μη στον χρήστη. 

 Ο κύκλος ζωής του activity στο προσκήνιο βρίσκεται μεταξύ της κλήσης της 

μεθόδου onResume() και της κλήσης της μεθόδου onPause(). Κατά τη 

διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το activity βρίσκεται πάνω από 

όλα τα άλλα activities στην οθόνη και αλληλεπιδρά με τον χρήστη. Ένα 

activity μπορεί συχνά να εναλλάσσεται μεταξύ των καταστάσεων παύσης και 

συνέχειας – για παράδειγμα, η μέθοδος onPause() καλείται όταν η συσκευή 

μπαίνει σε κατάσταση αδράνειας ή όταν ένα άλλο activity εκκινεί. 

Αντίστοιχα, η μέθοδος onResume() καλείται όταν ένα αποτέλεσμα ή ένα 

μήνυμα παραδίδεται στο activity. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι η εργασία που 

πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτές τις δύο μεθόδους πρέπει να μην είναι 

χρονοβόρα. 

Το Σχήμα 18 απεικονίζει αυτούς τους βρόγχους και τα μονοπάτια που ένα 

activity ακολουθεί μεταξύ των καταστάσεων. Τα έγχρωμα οβάλ αποτελούν τις κύριες 

καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα activity. Τα ορθογώνια αναπαριστούν 

τις κλήσεις των μεθόδων που μπορεί να υλοποιήσει ο προγραμματιστής για την 

πραγματοποίηση λειτουργιών όταν το activity εναλλάσσεται μεταξύ των 

καταστάσεων. 
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Σχήμα 18 - Ο κύκλος ζωής ενός Activity 

2.5.2 Κύκλος ζωής service 

Ένα service έχει 2 τρόπους λειτουργίας: 

 Μπορεί να εκκινήσει και να εκτελείται μέχρι κάποιος να το σταματήσει ή να 

σταματήσει μόνο του. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινά καλώντας τη μέθοδο 

Context.startService() και σταματά καλώντας την Context.stopService() ή 
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μπορεί να σταματήσει τον εαυτό του καλώντας την Service.stopSelf() ή την 

Service.stopSelfResult(). Μόνο μία κλήση σε κάποια stopService() μέθοδο 

αρκεί για τον τερματισμό του service όσες φορές και αν έχει κληθεί η 

startService(). 

 Μπορεί να γίνει χρήση του προγραμματιστικά χρησιμοποιώντας μία διεπαφή 

που αυτό ορίζει. Οι πελάτες μπορούν να εγκαταστήσουν μία σύνδεση με το 

Service αντικείμενο και να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη σύνδεση για να 

καλέσουν το service. Η εγκατάσταση της σύνδεσης γίνεται καλώντας την 

Context.bindService() και κλείνει καλώντας την Context.unbindService(). 

Πολλαπλοί πελάτες μπορούν να συνδεθούν πάνω στο ίδιο service. 

Οι δύο παραπάνω τρόποι δεν είναι εντελώς ξεχωριστοί. Μπορεί να γίνει σύνδεση 

σε ένα service που ήδη έχει ξεκινήσει μέσω της μεθόδου startService(). Για 

παράδειγμα, ένα service που παίζει μουσική στο περιθώριο μπορεί να εκκινήσει 

καλώντας την startService() μέσω ενός Intent αντικειμένου. Αργότερα, όταν ο 

χρήστης χρειαστεί να αλληλεπιδράσει με το service (για να πάρει π.χ. κάποια 

πληροφορία για το τραγούδι) μπορεί να εγκατασταθεί μία σύνδεση με αυτό μέσω της 

bindService(). Σε μία τέτοια περίπτωση, η μέθοδος stopService() δε θα σταματήσει το 

service μέχρι να κλείσει και η τελευταία σύνδεση. 

Όπως και ένα activity, έτσι και ένα service έχει μεθόδους που ορίζουν τον κύκλο 

ζωής του και μπορεί να υλοποιήσει ο προγραμματιστής για να παρακολουθεί τις 

αλλαγές των καταστάσεων. Η διαφορά είναι ότι είναι λιγότερες από τις μεθόδους του 

activity καθώς είναι μόνο τρεις: 

 void onCreate() 

 void onStart(Intent intent) 

 void onDestroy() 

Υλοποιώντας αυτές τις μεθόδους, ο προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί δύο εμφωλευμένους βρόγχους του κύκλου ζωής του service: 

 Ολόκληρος ο κύκλος ζωής ενός service βρίσκεται μεταξύ της πρώτης κλήσης 

της onCreate() και της κλήσης της μεθόδου onDestroy(). Όπως και ένα 

activity, ένα service αρχικοποιείται στην onCreate() και απελευθερώνει όλους 

τους πόρους που κατέχει καλώντας την onDestroy(). Για παράδειγμα, ένα 

service που αναπαράγει μουσική μπορεί να δημιουργήσει το νήμα με το οποίο 

θα παίξει την μουσική στην onCreate() μέθοδο και έπειτα να τερματίσει το 

νήμα στην onDestroy(). 

 Ο ενεργός κύκλος ζωής ενός service ξεκινά καλώντας την onStart(). Η 

μέθοδος αυτή χειρίζεται το Intent αντικείμενο που περνάει ως παράμετρος 

στην startService(). Το service με τη μουσική που αναφέρθηκε παραπάνω θα 

επεξεργαζόταν το Intent προκειμένου να ανακαλύψει ποιο τραγούδι να παίξει 

και να ξεκινήσει την αναπαραγωγή. 
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Αν ένα service επιτρέπει σε τρίτους να συνδεθούν με αυτό τότε υπάρχουν 

κάποιες επιπλέον μέθοδοι που πρέπει να υλοποιηθούν: 

 IBinder onBind(Intent intent) 

 boolean onUnbind(Intent intent) 

 void onRebind(Intent intent) 

Στη μέθοδο onBind() δίδεται σαν όρισμα το Intent αντικείμενο που δίδεται και 

στην bindService() ενώ η μέθοδος onUnbind() χειρίζεται το Intent αντικείμενο που τις 

δίδεται σαν όρισμα στην unbindService(). Αν το service επιτρέπει τη σύνδεση με 

αυτό, τότε η μέθοδος onBind() επιστρέφει το κανάλι επικοινωνίας που οι πελάτες 

χρησιμοποιούν για την αλληλεπίδραση με το service. Η μέθοδος onUnbind(), μπορεί 

στη συνέχεια να στείλει αίτηση στην onRebind() να ξανακληθεί έτσι ώστε κάποιος 

νέος πελάτης να συνδεθεί με το service. 

Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τις προαναφερθείσες μεθόδους. Αν και 

ξεχωρίζει τα services ανάλογα με το αν δημιουργήθηκαν από την startService() ή την 

bindService() όλα τα services δυνητικά μπορούν να επιτρέψουν σε πελάτες να 

συνδεθούν σε αυτά. 

 

Σχήμα 19 - Ο κύκλος ζωής ενός Service 
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2.5.3 Κύκλος ζωής broadcast receiver 

Ένα broadcast receiver έχει μόνο μία μέθοδο: 

 void onReceive(Context curContext, Intent broadcastMsg) 

Όταν ένα μήνυμα καταφτάσει στο broadcast receiver, το Android καλεί τη 

μέθοδο onReceive() με όρισμα το Intent αντικείμενο που περιέχει το μήνυμα. Το 

broadcast receiver θεωρείται ότι είναι ενεργό μόνο όταν εκτελείται αυτή η μέθοδος. 

Όταν η μέθοδος onReceive() επιστρέψει τότε είναι ανενεργό. 

Μία διεργασία με ένα ενεργό broadcast receiver δε μπορεί να τερματιστεί. Αλλά 

μία διεργασία με μόνο ανενεργά συστατικά μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε 

στιγμή από το σύστημα όταν η μνήμη που καταναλώνει ζητηθεί από άλλες 

διεργασίες. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα όταν η απάντηση σε ένα μήνυμα είναι 

χρονοβόρα και, συνεπώς, πρέπει να γίνει σε ξεχωριστό νήμα, διαφορετικό από το 

κύριο, που χρησιμοποιούν τα άλλα συστατικά της διεπαφής για να εκτελεστούν. Αν 

όμως η onReceive() γεννήσει ένα νέο νήμα και μετά τερματίσει, τότε όλη η 

διεργασία, μαζί με το νήμα, κινδυνεύει να θεωρηθεί ανενεργή και άρα να τερματίσει. 

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η μέθοδος onReceive() να εκκινήσει ένα service 

για να πραγματοποιήσει την εργασία που χρειάζεται, έτσι ώστε το σύστημα να ξέρει 

ότι η διεργασία είναι ακόμα ενεργή. 

2.6 Σύγκριση με άλλες πλατφόρμες 

Παρακάτω πραγματοποιείται μία σύγκριση του Android με τις 2 κυριότερες 

ανταγωνιστικές πλατφόρμες[21][22]
 
για φορητές συσκευές (iOS και Windows Phone) 

και καταγράφεται το τι προσφέρει η κάθε μία σε σχέση με άλλες: 

Android 

 Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα. 

 Καλό πλαίσιο εφαρμογών που επεκτείνεται με κάθε νέα αναβάθμιση του 

firmware. 

 Υποστήριξη πραγματικού multitasking εφαρμογών. 

 Καλό και εύχρηστο περιβάλλον ανάπτυξης (Eclipse, NetBeans). 

 Υποστήριξη μεγάλου πλήθους κατασκευαστών φορητών συσκευών, όπως 

HTC, Samsung, LG και Motorola. 

 Δωρεάν το SDK ανάπτυξης εφαρμογών. 

 Εύκολη αποσφαλμάτωση των εφαρμογών με χρήση logs. 

 Java γλώσσα προγραμματισμού. 

 Μετατροπή του κώδικα σε Dalvik format για τη βελτιστοποίηση της 

απόδοσής του για τις φορητές συσκευές. 

 Δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθηκών σε C/C++ χρησιμοποιώντας το πακέτο 

NDK (Native Development Kit). 
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 Εγκατάσταση εφαρμογών από την εξωτερική κάρτα μνήμης ή κάποιο site και 

όχι αποκλειστικά από το Google Play. 

 Υποστήριξη widgets. 

 Οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της 

συσκευής, όπως αποστολή SMS, χρήση της κάμερας, χρήση του GPS, κλπ. 

 Άμεση έκδοση των εφαρμογών στο Google Play με κόστος 25 δολάρια για 

την εγγραφή (μόνο την πρώτη φορά). 

 500,000 περίπου εφαρμογές διαθέσιμες στο Google Play.  

 Πρόσβαση στην εξωτερική κάρτα μνήμης και χρησιμοποίησή της σαν USB 

μονάδα αποθήκευσης. 

 Υποστήριξη Adobe Flash. 

iOS 

 Πλατφόρμα κλειστού κώδικα. 

 Εξομοίωση (pseudo) multitasking εφαρμογών. 

 Το SDK κοστίζει περίπου 99$. 

 Καλό περιβάλλον ανάπτυξης Xcode. 

 Γλώσσα προγραμματισμού Objective-C. 

 Υποστήριξη μόνο των συσκευών iPhone, iPad και iPod touch. 

 Οι εφαρμογές απαγορεύεται να αντιγράψουν τη λειτουργία των native 

εφαρμογών της πλατφόρμας, για παράδειγμα δεν επιτρέπεται κάποια 

εφαρμογή να παρουσιάζει ένα διαφορετικό γραφικό περιβάλλον για τα SMS. 

 Δεν υποστηρίζει widgets. 

 Δεν υποστηρίζει πρόσβαση στην εξωτερική κάρτα μνήμης. 

 Οι εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν μόνο μέσω του App Store. 

 Δεν υποστηρίζει Adobe Flash. 

 Υπηρεσίας δημιουργίας αντιγράφου δεδομένων μέχρι 5GΒ δωρεάν σε Cloud 

υποδομή. 

 600,000 περίπου εφαρμογές στο App Store. 

 Συνδρομή 99$ το χρόνο στο App Store για το «ανέβασμα» εφαρμογών. 

Windows Phone 

 Πλατφόρμα κλειστού κώδικα. 

 Ασυμβατότητα με την προηγούμενη πλατφόρμα Windows Mobile. 

 Περιβάλλον προγραμματισμού σε Silverlight και XNA με χρήση του Visual 

Studio. 

 Δεν υποστηρίζει multitasking εφαρμογών. 

 Οι εφαρμογές εγκαθίστανται μόνο από το Windows Phone Marketplace. 

 Δεν υποστηρίζει Adobe Flash. 

 Υποστήριξη widgets με τη μορφή Live Tiles. 

 Δωρεάν το SDK ανάπτυξης εφαρμογών. 
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 Μεγάλος περιορισμός στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συσκευής, όπως 

αποστολή SMS, λήψη φωτογραφίας, κλπ. 

 Συνδρομή 99$ το χρόνο στο Windows Phone Marketplace για το «ανέβασμα» 

εφαρμογών. 

 Υποστήριξη από περιορισμένες συσκευές μέχρι στιγμής, κυρίως της Nokia. 

 Περίπου 90,000 εφαρμογές στο Window Phone Marketplace. 

 Ενσωμάτωση της εσωτερικής μνήμης του κινητού και της εξωτερικής μνήμης 

της sd κάρτας σε μία ενιαία μονάδα αποθήκευσης. 
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Κεφάλαιο 3 – Εφαρμογές φορητών συσκευών 

 

3.1 Καταστήματα εφαρμογών 

Τα καταστήματα εφαρμογών[23] για φορητές συσκευές αποτελούν μία 

καινούρια αγορά η οποία υπόσχεται την ανάπτυξη μίας νέας πηγής εισόδων για τους 

φορείς εκμετάλλευσης, τους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (Original 

Equipment Manufacturers ή OEMs) αλλά και για τους προγραμματιστές τους ίδιους. 

Η ιδέα δεν είναι καινούρια και υπάρχει πριν ακόμα κυκλοφορήσει το πρώτο iPhone. 

Στην πραγματικότητα, από το 2001 η εταιρία Qualcomm BREW προσέφερε ένα SDK 

για στους προγραμματιστές αλλά και ένα κανάλι διανομής στο οποίο οι χρήστες είχαν 

τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να κατεβάσουν κάποια εφαρμογή. Μέχρι το 2007 

περίπου ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα καταστήματα εφαρμογών με σχεδόν 80 

εκατομμύρια εγκαταστάσεις το μήνα. Άλλα δημοφιλή καταστήματα, που πλέον δεν 

έχουν τη δυναμική που είχαν παλιά, είναι το GetJar και το Handango. 

Από τα τέλη του 2008 τα δεδομένα έχουν αλλάξει καθώς νέα καταστήματα 

εφαρμογών έχουν κάνει την εμφάνισή τους γνωρίζοντας τεράστια άνθιση. Το App 

Store της Apple και το Android Market (πλέον Google Play) της Google είναι οι δύο 

κυρίαρχες αγορές για εφαρμογές φορητών συσκευών καθώς συνολικά αριθμούν πάνω 

από 1,000,000 εφαρμογές και πολλά δισεκατομμύρια εγκαταστάσεις. Αρκετά γνωστή 

είναι και η πλατφόρμα BlackBerry της εταιρείας Research In Motion (RIM). Αν και η 

πλατφόρμα μετράει πολλά χρόνια στην αγορά, μόλις το 2009 δημιουργήθηκε 

κατάστημα διάθεσης εφαρμογών από προγραμματιστές. Σχετικά πρόσφατα, έχουν 

κάνει την εμφάνιση τους και άλλες δύο πλατφόρμες με αντίστοιχα καταστήματα που 

επιχειρούν να πάρουν σημαντικό μερίδιο στην πολλά αυτή υποσχόμενη αγορά. Η 

πλατφόρμα Bada η οποία έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Samsung και προσφέρει 

εφαρμογές μέσω του καταστήματος Samsung Apps και η πλατφόρμα Windows 

Phone η οποία έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Microsoft και προσφέρει εφαρμογές 

μέσω του καταστήματος Windows Phone Marketplace. Επίσης, υπάρχουν αρκετά 

μικρότερα καταστήματα από τα οποία οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν τόσο 

δωρεάν όσο και επί πληρωμή εφαρμογές, όπως το Appstore της Amazon. Παρακάτω 

αναλύονται τα μεγαλύτερα καταστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. 

3.1.1 Google Play 

To Google Play είναι μία υπηρεσία διανομής ψηφιακού περιεχομένου από την 

Google που περιλαμβάνει ένα online κατάστημα μουσικής, ταινιών, βιβλίων καθώς 

και εφαρμογών και παιχνιδιών για την πλατφόρμα Android. Η υπηρεσία είναι 

διαθέσιμη μέσω διαδικτύου, από την εφαρμογή Play Store για φορητές συσκευές και 

μέσω Google TV. Η υπηρεσία Android Market ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 28 

Αυγούστου του 2008 και έγινε διαθέσιμη στους χρήστες στις 22 Οκτώβρη του ίδιου 

χρόνου. Η επωνυμία Google Play παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 

2012 όταν η Google ένωσε το Android Market και το Google Music σε μία ενιαία 

υπηρεσία. 
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Στην πραγματικότητα, πολύ λίγα πράγματα άλλαξαν για τους χρήστες που είχαν 

πρόσβαση στο ψηφιακό κατάστημα της Google από τις Android συσκευές τους. Η 

κύρια διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι άλλαξε το εικονίδιο, αρχικά σε “Play Shop” 

και στη συνέχεια σε “Play Store” ενώ πλέον οι χρήστες μπορούν (σε περιορισμένες 

προς το παρόν χώρες) να αγοράσουν ταινίες, βιβλία και τραγούδια πέρα από 

εφαρμογές. Την περίοδο αυτή, το κατάστημα αριθμεί περίπου 500,000 εφαρμογές και 

15 δισεκατομμύρια εγκαταστάσεις. 

3.1.2 App Store 

Το App Store είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα διανομής για συσκευές που τρέχουν 

το σύστημα iOS που έχει αναπτυχθεί από την Apple Inc. Η υπηρεσία επιτρέπει στους 

χρήστες να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν και να εγκαταστήσουν εφαρμογές από το 

iTunes Store που έχει αναπτυχθεί μέσω του iOS SDK. Υπάρχουν τόσο δωρεάν όσο 

και επί πληρωμή εφαρμογές τις οποίες ένας χρήστης μπορεί να «κατεβάσει» είτε 

απευθείας σε κάποια φορητή συσκευή είτε σε κάποιον προσωπικό υπολογιστή 

(Personal Computer ή PC) ή Macintosh μέσω της εφαρμογής iTunes. Η εφαρμογή 

iTunes επιτρέπει, πέρα από εφαρμογές, την αγορά ταινιών, μουσικής, τηλεοπτικών 

σειρών, βιβλίων, κ.α. Το App Store ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 10 Ιουλίου του 

2008 μέσω μία αναβάθμισης της εφαρμογής iTunes. Η πρώτη συσκευή που 

υποστήριξε το App Store ήταν το iPhone 3G που κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου του 

2008. 

3.1.3 Windows Phone Marketplace 

Το Windows Phone Marketplace είναι μία υπηρεσία αναπτυγμένη από τη 

Microsoft για την πλατφόρμα φορητών συσκευών Windows Phone 7 που επιτρέπει 

στους χρήστες να αναζητήσουν και να εγκαταστήσουν εφαρμογές που έχουν 

αναπτυχθεί από τρίτους. Το γραφικό περιβάλλον της υπηρεσίας ακολουθεί τη νέα 

διεπαφή “Metro UI” που έχει εγκαινιάσει η πλατφόρμα Window Phone 7. Δημιουργεί 

την αίσθηση μίας «πανοραμικής θέας» όπου ο χρήστης μπορεί να ψάξει μέσα σε 

διάφορες κατηγορίες και τίτλους, να δει τα αντίστοιχα αντικείμενα και να βρει 

πληροφορίες όπως βαθμολογίες, κριτικές, screenshots και τιμές. Η υπηρεσία ξεκίνησε 

τη λειτουργία της μαζί με την έκδοση της πλατφόρμας Windows Phone 7 σε κάποιες 

χώρες. Το κατάστημα αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 90,000 εφαρμογές, τόσο 

δωρεάν όσο και επί πληρωμή. 

3.1.4 Samsung Apps 

Το Samsung Apps είναι ένα κατάστημα εφαρμογών για χρήστες φορητών 

συσκευών και τηλεοράσεων Samsung. Το κατάστημα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 

Ιούνιο του 2010, μετά την επίσημη κυκλοφορία του smartphone Samsung Wave και 

μετά από 10 μήνες έφτασε τα 100 εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Το κατάστημα είναι 

διαθέσιμο σε 121 χώρες και προσφέρει εφαρμογές για Bada, Android και Windows 

Phone με το μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στην πρώτη πλατφόρμα. Αριθμεί λίγο 
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παραπάνω από 13,000 εφαρμογές για το λειτουργικό Bada οι οποίες όμως δεν είναι 

διαθέσιμες διεθνώς. 

3.1.5 BlackBerry App World 

Το BlackBerry App World είναι μία υπηρεσία διανομής εφαρμογών σχεδιασμένη 

από την εταιρεία Research In Motion και είναι διαθέσιμη για την πλειοψηφία των 

συσκευών που βασίζονται στην πλατφόρμα BlackBerry. Η υπηρεσία προσφέρει 

στους χρήστες ένα περιβάλλον για την αναζήτηση, την εγκατάσταση και την 

αναβάθμιση εφαρμογών ανεπτυγμένες από ανεξάρτητους προγραμματιστές. Η 

υπηρεσία ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1 Απριλίου του 2009. 

 

Σχήμα 20 - Μερίδιο αγοράς που κατέχει η κάθε πλατφόρμα φορητών συσκευών (1ο τρίμηνο 2012) 

3.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Ένα από τα διλήμματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι προγραμματιστές 

εφαρμογών για φορητές συσκευές είναι για το αν θα πρέπει να αναπτύξουν μία native 

εφαρμογή για τη συσκευή ή μία web based εφαρμογή[24][25], δηλαδή μία mobile 

εκδοχή ενός ιστοτόπου. Οι native εφαρμογές τρέχουν αποκλειστικά στη συσκευή, 

ενώ οι web based εφαρμογές εκτελούνται στον περιηγητή της συσκευής. Τα 

τελευταία χρόνια, η αγορά ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών έχει γνωρίσει ραγδαία 

άνοδο και έχει γίνει βιώσιμη για τους προγραμματιστές. Ιδιαίτερα, μετά την εμφάνιση 
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και την επιτυχία που γνώρισε η πλατφόρμα του iPhone και του περιηγητή Safari που 

περιείχε, οι κατασκευαστές έχουν επικεντρωθεί στη δημιουργία συσκευών που θα 

προσφέρουν εμπειρία πλοήγησης στο διαδίκτυο ανάλογη με αυτή ενός σταθερού 

υπολογιστή. Επίσης, οι περιηγητές ολοένα και βελτιώνονται με την υποστήριξη 

τεχνολογιών όπως HTML, HTML5, JavaScript, Adobe Flash, κλπ. 

Η ανάπτυξη web based εφαρμογών είναι αρκετά ελκυστική για διάφορους 

λόγους. Κατ’ αρχάς, επιτρέπει στους προγραμματιστές να αποφύγουν τον 

κατακερματισμό που παρουσιάζεται στην αγορά των εφαρμογών. Ο όρος 

κατακερματισμός σημαίνει ότι οι χρήστες που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές 

είναι κατανεμημένοι σε διαφορετικές πλατφόρμες. Έτσι, προκειμένου ένας 

προγραμματιστής να μπορέσει να απευθυνθεί σε μεγάλο κοινό θα πρέπει να 

αναπτύξει την εφαρμογή του σε κάθε πλατφόρμα ξεχωριστά, κάτι που είναι 

απαγορευτικά ακριβό, τόσο από άποψη κόστους όσο και από άποψη χρόνου. Μία 

web based εφαρμογή εξαλείφει αυτό το πρόβλημα, καθώς επιτρέπει σε κάθε συσκευή 

που παρέχει έναν περιηγητή να έχει πρόσβαση σε αυτή. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα, 

είναι ότι η εφαρμογή δε χρειάζεται έγκριση από την ίδια την πλατφόρμα, όπως μία 

native εφαρμογή, με αποτέλεσμα να γίνεται άμεσα διαθέσιμη στους χρήστες. Επίσης, 

παρακάμπτοντας το κατάστημα εφαρμογών της πλατφόρμας ο προγραμματιστής δεν 

είναι αναγκασμένος να πληρώσει ένα ποσοστό από τα κέρδη του στην εταιρεία που 

την έχει αναπτύξει (στα περισσότερα καταστήματα για τις επί πληρωμή εφαρμογές ο 

προγραμματιστής κρατάει το 70% από τα έσοδα). 

Οι web based εφαρμογές μπορούν να αναπτυχθούν πολύ πιο γρήγορα και είναι 

ακόμα πιο εύκολη η συντήρησή τους σε σχέση με τις native εφαρμογές. Οι native 

εφαρμογές απαιτούν συνεχείς ενημερώσεις[6]
 
κάτι που μπορεί να οδηγήσει τον 

χρήστη στην απώλεια του ελέγχου διαχείρισης τους. Επίσης, μία web based 

εφαρμογή δεν απαιτεί δικαιώματα πρόσβασης στη συσκευή ενώ συνεχίζει να είναι 

διαθέσιμη στον χρήστη ακόμα και αν αυτός αλλάξει συσκευή. Τέλος, μία web based 

εφαρμογή δεν απαιτεί από τον χρήστη να την εγκαταστήσει προκειμένου να τη 

δοκιμάσει καθώς είναι άμεσα διαθέσιμη μέσω του περιηγητή. 

Εν αντιθέσει με τα παραπάνω, οι native εφαρμογές υπερτερούν σε σχέση με τις 

web based εφαρμογές σε κάποια σημεία. Αρχικά, σε τεχνικό επίπεδο, οι web based 

εφαρμογές προσφέρουν σημαντικά λιγότερες λειτουργίες. Μία native εφαρμογή 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χαρακτηριστικά της συσκευής, όπως GPS, κάμερα, 

επαφές, προσφέροντας πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στον χρήστη. Για παράδειγμα, 

μία web based εφαρμογή δε μπορεί να έχει πρόσβαση στο ημερολόγιο ή στις επαφές 

της συσκευής. Επιπροσθέτως, υστερούν σε σχέση με τις native εφαρμογές στη 

διεπαφή χρήστη εξαιτίας των περιορισμών των περιηγητών. 

Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των web based εφαρμογών είναι ότι 

πρέπει εξ’ ορισμού να είναι πάντα συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Εάν κάποια στιγμή η 

συσκευή χάσει τη σύνδεσή της, τότε η εφαρμογή παύει να είναι λειτουργική. Όμως, 

ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένη η ποιότητα χρήσης της εφαρμογής εξαρτάται από 

τις δυνατότητες του δικτύου και τις όποιες καθυστερήσεις αυτό έχει. Γι’ αυτόν το 

λόγο αυτές οι εφαρμογές δύνανται να σημειώνουν καθυστερήσεις στην ταχύτητα 

λειτουργίας ακόμα και σε πολύ δυνατές υπολογιστικά συσκευές. Τέλος, οι 
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προγραμματιστές των web based εφαρμογών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 

διαφορετικές υλοποιήσεις των περιηγητών προκειμένου αυτές να λειτουργούν 

απρόσκοπτα σε όλους.  

3.3 Data entry εφαρμογές 

3.3.1 Ορισμός data entry 

Το data entry[26] με την ευρεία έννοια του όρου περιλαμβάνει ένα σύνολο από 

επαγγέλματα, όπως επεξεργαστές ηλεκτρονικών δεδομένων, δακτυλογράφους, 

επεξεργαστές κειμένου, απομαγνητοφωνητές, υπαλλήλους και προγραμματιστές. 

Στην ουσία, data entry σημαίνει ο χειρισμός εξοπλισμού, συνήθως ενός 

πληκτρολογίου, για την είσοδο δεδομένων (κειμένου, αριθμών ή συμβόλων) στο 

σύστημα κάποιας εταιρείας. 

Μία εφαρμογή που ανήκει στην κατηγορία data entry περιλαμβάνει συνήθως ένα 

σύνολο από φόρμες για την εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη. Κάθε φόρμα μπορεί 

να έχει διαφορετική λειτουργία, για παράδειγμα κάποια φόρμα μπορεί να αποθηκεύει 

τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη ενώ κάποια άλλη να χρησιμοποιήσει τις 

εισαγόμενες τιμές στα πεδία προκειμένου να πραγματοποιήσει κάποια επεξεργασία. 

Κατά την εισαγωγή τιμών στα πεδία από τον χρήστη πραγματοποιούνται έλεγχοι από 

το σύστημα προκειμένου να πιστοποιηθεί η εγκυρότητά τους. Επίσης, πέρα από τις 

φόρμες, η εφαρμογή πολύ συχνά περιέχει κάποια λίστα ή κάποιο ημερολόγιο για την 

αποθήκευση πολλών διαφορετικών μετρήσεων κατά τη διάρκεια του χρόνου, για 

παράδειγμα μία εφαρμογή που μετράει το σάκχαρο. Συνήθως, το σύνολο αυτό των 

δεδομένων μπορεί να το εξάγει ο χρήστης σε ένα αρχείο προκειμένου αυτό να δοθεί 

σε άλλη εφαρμογή για περαιτέρω επεξεργασία. Συνήθεις μορφές του αρχείου είναι το 

CSV (Comma Separated Values) ή το XML. Επιπλέον, γίνεται χρήση διαγραμμάτων 

για την καλύτερη κατανόηση και οπτικοποίηση των δεδομένων. 

3.3.2 Επισκόπηση data entry εφαρμογών 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα σύνολο από data entry εφαρμογές για 

φορητές συσκευές. Για κάθε εφαρμογή δίδεται η περιγραφή της λειτουργίας της, ο 

σύνδεσμος που μπορεί να τη βρει κάποιος, ένας συνοπτικός πίνακας για το γραφικό 

περιβάλλον (πλήθος από φόρμες, αριθμός στοιχείων που απαρτίζουν τη φόρμα, κλπ) 

και κάποια στιγμιότυπα των εφαρμογών. 
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1. Measurement Unit Converter (Google Play) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/M94E8o 

Περιγραφή 

Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα μετατροπής των μεγεθών του μήκους, του 

βάρους, του όγκου και της θερμοκρασίας από μία μονάδα μέτρησης σε κάποια άλλη. 

Όνομα εφαρμογής Measurement Unit Converter 

Πλήθος φορμών 1 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

9 

(0) 

Στοιχεία ανά φόρμα 9 

Πίνακας 2 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή Measurement Unit Converter 

Στιγμιότυπα 

   

Σχήμα 21 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής Measurement Unit Converter 
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2. Calorie Calculator (Google Play) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/Kaa9pd 

Περιγραφή 

Εφαρμογή που επιτρέπει τον υπολογισμό της καύσης θερμίδων και το δείκτη μάζας 

σώματος (BMI) βασισμένο στο βάρος, το ύψος, την ηλικία και το φύλο του χρήστη. 

Όνομα εφαρμογής Calorie Calculator 

Πλήθος φορμών 2 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

31 

(4) 

Στοιχεία ανά φόρμα 16 

Πίνακας 3 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή Calorie Calculator  

Στιγμιότυπα 

  

Σχήμα 22 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής Calorie Calculator 
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3. BPMonitor (Google Play) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/Mcwil4 

Περιγραφή 

Η εφαρμογή BPMonitor χρησιμοποιείται για την καταγραφή μετρήσεων που αφορούν 

τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση καθώς και τους παλμούς της καρδιάς. 

Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να διαγνώσει κάποια πιθανή ασθένεια στην 

καρδιά του και να προλάβει νωρίς τυχόν ανεπιθύμητες καταστάσεις. 

Όνομα εφαρμογής BPMonitor 

Πλήθος φορμών 4 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

37 

(0) 

Στοιχεία ανά φόρμα 9 

Πίνακας 4 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή BPMonitor 

Στιγμιότυπα 

   

Σχήμα 23 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής BPMonitor 
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4. Expense Register (Google Play) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/KEOSU3 

Περιγραφή 

Η εφαρμογή Expense Register είναι μία απλή αλλά αποτελεσματική εφαρμογή για 

την καταγραφή και παρακολούθηση των καθημερινών εξόδων. 

Όνομα εφαρμογής Expense Register 

Πλήθος φορμών 2 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

15 

(0) 

Στοιχεία ανά φόρμα 8 

Πίνακας 5 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή Expense Register 

Στιγμιότυπα 

  

Σχήμα 24 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής Expense Register 
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5. VitalCheck (Windows Phone Marketplace) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/MeClVA 

Περιγραφή 

Η εφαρμογή VitalCheck επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά 

με διάφορα ζωτικά σημεία του, όπως γλυκόζη, βάρος, παλμοί καρδιάς, μετρήσεις της 

μέσης και αρτηριακή πίεση. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν σταλούν από τον χρήστη 

στον προσωπικό του γιατρό, μέσω e-mail, προκειμένου να πραγματοποιήσει τυχόν 

διάγνωση κάποιου προβλήματος. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να οπτικοποιεί τα 

αποθηκευμένα στοιχεία κάνοντας χρήση διαγραμμάτων. 

Όνομα εφαρμογής VitalCheck 

Πλήθος φορμών 3 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

22 

(0) 

Στοιχεία ανά φόρμα 7 

Πίνακας 6 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή VitalCheck 

Στιγμιότυπα 

  

Σχήμα 25 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής VitalCheck 
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6. Stay Glucose to Me (Windows Phone Marketplace) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/M7nF7T 

Περιγραφή 

Μία εφαρμογή για την καταγραφή και παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο 

αίμα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει στην κατάλληλη φόρμα τη μέτρηση 

για τη γλυκόζη, διάφορες ετικέτες που έχουν σχέση με αυτή ενώ μπορεί να γράψει 

και κάποιο σχόλιο. Η εφαρμογή επιτρέπει την απεικόνιση των δεδομένων μέσω 

γραφημάτων. 

Όνομα εφαρμογής Stay Glucose to Me 

Πλήθος φορμών 2 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

21 

(0) 

Στοιχεία ανά φόρμα 11 

Πίνακας 7 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή Stay Glucose to Me 

Στιγμιότυπα 

  

Σχήμα 26 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής Stay Glucose to Me 
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7. Weight Tracker (Windows Phone Marketplace) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/NIGqBk 

Περιγραφή 

Η εφαρμογή Weight Tracker βοηθάει τον χρήστη στην καταγραφή της προόδου που 

έχει κάνει στην προσπάθεια απώλειας βάρους. Η εφαρμογή είναι γρήγορη, ευέλικτη 

και ενθαρρύνει τον χρήστη στην προσπάθεια που κάνει. 

Όνομα εφαρμογής Weight Tracker 

Πλήθος φορμών 2 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

27 

(2) 

Στοιχεία ανά φόρμα 14 

Πίνακας 8 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή Weight Tracker 

Στιγμιότυπα 

  

Σχήμα 27 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής Weight Tracker 

 

 

http://bit.ly/NIGqBk
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8. BMI Calculator (App Store) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/d8YfFO 

Περιγραφή 

Το BMI Calculator είναι μία δωρεάν εφαρμογή για iPhone και iPod Touch. Ο 

χρήστης μπορεί να υπολογίσει το δείκτη μάζας του σώματός (BMI) και να δει σε ποια 

κατηγορία ανήκει ανάλογα με το αποτέλεσμα. 

Όνομα εφαρμογής BMI Calculator 

Πλήθος φορμών 1 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

17 

(0) 

Στοιχεία ανά φόρμα 17 

Πίνακας 9 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή BMI Calculator 

Στιγμιότυπα 

 

Σχήμα 28 - Στιγμιότυπο της εφαρμογής BMI Calculator 

 

 

http://bit.ly/d8YfFO
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9. Coffee Order (App Store) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/cCAM3B 

Περιγραφή 

Η εφαρμογή Coffee Order επιτρέπει στον χρήστη της να σημειώσει άμεσα και χωρίς 

ιδιαίτερο κόπο τις παραγγελίες για καφέ μίας ομάδας ανθρώπων. 

Όνομα εφαρμογής Coffee Order 

Πλήθος φορμών 4 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

18 

(1) 

Στοιχεία ανά φόρμα 5 

Πίνακας 10 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή Coffee Order 

Στιγμιότυπα 

  

Σχήμα 29 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής Coffee Order 

 

 

 

 

http://bit.ly/cCAM3B
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10. Waiter Notes Pro (App Store) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/MePHkD 

Περιγραφή 

Η εφαρμογή επιτρέπει σε κάποιον σερβιτόρο να πάρει παραγγελίες γρήγορα και απλά 

εξοικονομώντας πολύ χρόνο στην εξυπηρέτηση των πελατών καθώς αντικαθιστά το 

κλασικό μπλοκάκι με το στυλό. 

Όνομα εφαρμογής Waiter Notes Pro 

Πλήθος φορμών 4 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

44 

(1) 

Στοιχεία ανά φόρμα 11 

Πίνακας 11 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή Waiter Notes Pro 

Στιγμιότυπα 

  

Σχήμα 30 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής Waiter Notes Pro 

 

 

 

http://bit.ly/MePHkD
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11. Tip Calculator + With Bill Split (App Store) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/hbLQpv 

Περιγραφή 

Εφαρμογή για τον υπολογισμό του φιλοδωρήματος. Κατάλληλη για εστιατόρια, μπαρ 

και όλα τα μέρη που πρέπει ο πελάτης να αφήσει φιλοδώρημα. Υπολογίζει το τελικό 

ποσό βασισμένο στο ποσοστό που βάζει ο χρήστης σαν είσοδο και επιπλέον έχει τη 

δυνατότητα να το μοιράσει ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους. 

Όνομα εφαρμογής Tip Calculator + With Bill Split 

Πλήθος φορμών 1 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

30 

(2) 

Στοιχεία ανά φόρμα 30 

Πίνακας 12 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή Tip Calculator + With Bill Split 

Στιγμιότυπα 

 

Σχήμα 31 - Στιγμιότυπο της εφαρμογής Tip Calculator + With Bill Split 

 

http://bit.ly/hbLQpv
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12. Remind ME (Samsung Apps) 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/Llg7mo 

Περιγραφή 

Εφαρμογή που προσφέρει υπενθύμιση ανανέωσης για διάφορα σημαντικά έγγραφα, 

όπως διαβατήριο, ασφάλιση αυτοκινήτου, άδεια παραμονής, κλπ. 

Όνομα εφαρμογής Remind ME 

Πλήθος φορμών 3 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

16 

(1) 

Στοιχεία ανά φόρμα 5 

Πίνακας 13 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή Remind ME 

Στιγμιότυπα 

  

Σχήμα 32 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής Remind ME 

 

 

 

 

http://bit.ly/Llg7mo
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13. Design and Implementation of a Behavioral Migraine Management 

iPhone App for Adolescents with Migraine (IEEE XPLORE)[5] 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/JLKBJ0 

Περιγραφή 

Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί προκειμένου να βοηθήσει τους εφήβους που 

υποφέρουν από ημικρανίες αλλά και τους συμβούλους τους που τους βοηθούν με το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Η εφαρμογή παρέχει κατά απαίτηση πρόσβαση σε 

ηχητικές, βίντεο και animation οδηγίες για να καθοδηγήσει την εκμάθηση και την 

εφαρμογή δεξιοτήτων και ασκήσεων για την καταπολέμηση της ημικρανίας. 

Όνομα εφαρμογής Migraine Management iPhone 

App for Adolescents with 

Migraine 

Πλήθος φορμών 3 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

36 

(0) 

Στοιχεία ανά φόρμα 12 

Πίνακας 14 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή Migraine Management iPhone App for Adolescents 

with Migraine 

Στιγμιότυπα 

 

Σχήμα 33 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής Migraine Management iPhone App for Adolescents with Migraine 

 

 

 

http://bit.ly/JLKBJ0
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14. UbiMeds: a mobile application to improve accessibility and 

medication adherence (ACM)[4] 

Σύνδεσμος: http://bit.ly/MjYGhd 

Περιγραφή 

Το UbiMeds είναι μία εφαρμογή για φορητές συσκευές με αρχιτεκτονική που 

στοχεύει στην υποστήριξη της τήρησης της συνταγής της φαρμακοθεραπείας για τους 

ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Όνομα εφαρμογής UbiMeds 

Πλήθος φορμών 5 

Πλήθος στοιχείων 

 (Πλήθος εικόνων) 

50 

(4) 

Στοιχεία ανά φόρμα 10 

Πίνακας 15 - Συνοπτικός πίνακας για την εφαρμογή UbiMeds 

Στιγμιότυπα 

   

Σχήμα 34 - Στιγμιότυπα της εφαρμογής UbiMeds 

 

 

 

 

http://bit.ly/MjYGhd
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Κεφάλαιο 4 – Περιγραφή συστήματος και αρχιτεκτονικής 

 

Το σύστημα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας έχει σα σκοπό να επιλύσει τα προβλήματα που παρουσιάζουν 

οι εφαρμογές για φορητές συσκευές, όπως αυτά αναλύθηκαν παραπάνω. Οι 

εφαρμογές που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν από το σύστημα 

ανήκουν στην κατηγορία data entry, μελλοντικά όμως μπορούν να επεκταθούν για 

την υποστήριξη επιπλέον λειτουργιών. Το σύστημα αποτελείται από μία web διεπαφή 

για το σχεδιασμό της εφαρμογής, κάποιες υπηρεσίες διαδικτύου και μία client 

εφαρμογή για φορητές συσκευές σε περιβάλλον Android. Ο διαχειριστής του 

συστήματος σχεδιάζει μέσω της web διεπαφής τη διάταξη και τη λειτουργικότητα της 

εφαρμογής, η οποία γίνεται διαθέσιμη στην client εφαρμογή μέσω μίας υπηρεσίας 

διαδικτύου που παράγει ένα αρχείο ρυθμίσεων. Η client εφαρμογή αναλαμβάνει τη 

«μετάφραση» του αρχείου και την παρουσίαση της τελικής εφαρμογής στον χρήστη. 

4.1 Λειτουργικές απαιτήσεις 

Για τη λειτουργία του web μέρους του συστήματος απαιτείται η ύπαρξη ενός 

HTTP εξυπηρετητή και μίας MySQL[27] βάσης δεδομένων για την αποθήκευση 

όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τις εφαρμογές που σχεδιάζονται. Ο 

εξυπηρετητής που χρησιμοποιήθηκε είναι ο Apache[30]
 

2.2.21. Η έκδοση της 

MySQL που χρησιμοποιήθηκε είναι η 5.5.16 και η βάση δημιουργήθηκε μέσω του 

εργαλείου phpMyAdmin (έκδοση 3.4.5). Η web διεπαφή δημιουργήθηκε με τη 

βοήθεια του PHP εργαλείου ανοιχτού κώδικα CodeIgniter[29] (έκδοση 2.1.0). Η 

γλώσσα διαδικτυακού προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι η PHP[28] 

(έκδοση 5.3.8) ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνολογίες HTML5, CSS3, JavaScript, 

AJAX[31]
 
και jQuery[32]. Το jQuery είναι μία γρήγορη και περιεκτική JavaScript 

βιβλιοθήκη που απλοποιεί τη διάσχιση ενός HTML εγγράφου, το χειρισμό 

γεγονότων, τη δημιουργία κινούμενων γραφικών και την αλληλεπίδραση με την 

τεχνολογία AJAX για την ταχεία ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Για τη 

δημιουργία των υπηρεσιών διαδικτύου, που ακολουθούν το REST μοντέλο, 

χρησιμοποιήθηκε ένα plugin για το εργαλείο CodeIgniter. 

Για την ανάπτυξη και εξομοίωση της client εφαρμογής στη συσκευή 

χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Eclipse (έκδοση 3.7) με 

το ADT (Android Development Toolkit) plugin (έκδοση 16.0.1.v201112150204-

238534). Η εφαρμογή αναπτύχθηκε για την έκδοση 2.1 του Android αλλά είναι 

συμβατή με όλες τις νεότερες εκδόσεις. 
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4.2 Αρχιτεκτονική συστήματος DCAP (Dynamically Created Android 

Applications) 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχήμα 35 - Αρχιτεκτονική του συστήματος DCAP 

Όπως παρατηρεί κανείς το σύστημα αποτελείται τέσσερα τμήματα: την 

εφαρμογή στην φορητή συσκευή, τις υπηρεσίες διαδικτύου οι οποίες εξυπηρετούν τις 

κλήσεις από την εφαρμογή στη φορητή συσκευή, επικοινωνούν με τη MySQL βάση 

και επιστρέφουν τις κατάλληλες απαντήσεις, τη βάση δεδομένων που περιέχει τη 

δομή και τη λειτουργικότητα των εφαρμογών και τη web διεπαφή μέσω της οποίας 

γίνεται ο σχεδιασμός της εφαρμογής. Η βάση δεδομένων, η web διεπαφή και οι 

υπηρεσίες διαδικτύου ανήκουν στο web κομμάτι του συστήματος. 

4.2.1 Client εφαρμογή 

Η εφαρμογή στην φορητή συσκευή αποτελείται από τον πηγαίο κώδικα που 

αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις υπηρεσίες διαδικτύου καθώς και τη 

«μετάφραση» του αρχείου ρυθμίσεων για τη δημιουργία της διάταξης και την 

υλοποίηση της λειτουργικότητας της εφαρμογής. Ο χρήστης αρχικά καλείται να 

συνδεθεί στο σύστημα και μετά δημιουργείται δυναμικά και του παρουσιάζεται η 

εφαρμογή. 

4.2.2 Υπηρεσίες διαδικτύου 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των αιτήσεων που 

αποστέλλονται από την φορητή συσκευή. Για κάθε αίτηση, πραγματοποιείται ένα 

ερώτημα στη βάση δεδομένων του εξυπηρετητή και η απάντηση αποστέλλεται πίσω 

στην client εφαρμογή σε μορφή XML. Το σύστημα περιλαμβάνει συνολικά 9 
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υπηρεσίες διαδικτύου των οποίων η λειτουργικότητα περιγράφεται πιο αναλυτικά 

παρακάτω: 

 Ανάκτηση αρχείου ρυθμίσεων 

Η υπηρεσία επιστρέφει σαν απάντηση στην φορητή συσκευή ένα XML αρχείο 

που περιγράφει τη δομή και τη λειτουργικότητα της εφαρμογής που έχει 

σχεδιαστεί. Η ανάλυση αυτού του αρχείου οδηγεί στην παραγωγή και 

απεικόνιση της τελικής εφαρμογής στον χρήστη. 

 Ανάκτηση χρονοσφραγίδας 

Η υπηρεσία επιστρέφει σαν απάντηση τη χρονοσφραγίδα της εφαρμογής που 

της ζητήθηκε. Η χρονοσφραγίδα αυτή συγκρίνεται με αυτή που υπάρχει στην 

εφαρμογή στην φορητή συσκευή. Αν είναι διαφορετικές σημαίνει ότι υπάρχει 

μία πιο καινούρια έκδοση της εφαρμογής στον εξυπηρετητή η οποία πρέπει να 

ανακτηθεί μέσω του αρχείου ρυθμίσεων. 

 Ανάκτηση εγγραφών μίας λίστας 

Η υπηρεσία επιστρέφει ένα σύνολο από εγγραφές σε μία λίστα. Η κάθε 

εγγραφή αναφέρεται σε μία καταχώρηση στοιχείων που έχει γίνει σε κάποια 

φόρμα και αντιπροσωπεύεται με μία χρονοσφραγίδα. 

 Ανάκτηση στοιχείων φόρμας 

Η υπηρεσία επιστρέφει τα στοιχεία μίας καταχώρησης που έχει 

πραγματοποιηθεί σε κάποια φόρμα. 

 Αποθήκευση καταχώρησης 

Η υπηρεσία αναλαμβάνει την αποθήκευση των στοιχείων κάποιας 

καταχώρησης στη βάση δεδομένων και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή 

αποτυχίας. 

 Ενημέρωση καταχώρησης 

Η υπηρεσία αναλαμβάνει την ενημέρωση των πεδίων κάποιας καταχώρησης 

στη βάση δεδομένων και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας. 

 Διαγραφή καταχώρησης 

Η υπηρεσία αναλαμβάνει τη διαγραφή κάποιας καταχώρησης στη βάση 

δεδομένων και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας. 

 Εγγραφή χρήστη 

Η υπηρεσία αναλαμβάνει την καταχώρηση των πληροφοριών ενός χρήστη 

στη βάση δεδομένων και επιστρέφει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας. 

 Έλεγχος ύπαρξης χρήστη 

Η υπηρεσία αναλαμβάνει τον έλεγχο της ύπαρξης ενός χρήστη στη βάση 

δεδομένων με βάση τα στοιχεία που παίρνει σαν παράμετρο και επιστρέφει 

μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας. 

Επιπλέον, για κάθε εφαρμογή που σχεδιάζεται υπάρχει η δυνατότητα 

δημιουργίας μίας επιπλέον υπηρεσίας διαδικτύου η οποία θα μπορεί να εκτελεί έναν 

γενικού τύπου υπολογισμό που εξαρτάται κάθε φορά από το περιεχόμενο της 

εφαρμογής. 
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4.2.3 Web διεπαφή 

Αποτελεί το γραφικό περιβάλλον μέσω του οποίου γίνεται ο σχεδιασμός των 

εφαρμογών για την φορητή συσκευή. Ο χρήστης αφού συνδεθεί στο σύστημα 

μεταφέρεται σε μία σελίδα όπου παρουσιάζεται μία λίστα με τις εφαρμογές που έχει 

σχεδιάσει μέχρι στιγμής. Εκεί έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία καινούρια 

εφαρμογή ή να διαγράψει ή να τροποποιήσει μία που είναι ήδη διαθέσιμη. Όταν ο 

χρήστης επιλέξει τη δημιουργία νέας εφαρμογής μεταφέρεται σε μία νέα σελίδα. Εκεί 

πρέπει για κάθε φόρμα να ορίσει τα στοιχεία τα οποία θα την αποτελούν και κάποιες 

ενέργειες που θα πρέπει αυτά να εκτελούν, για παράδειγμα κάποια ενέργεια που θα 

πραγματοποιεί κάποιο κουμπί όταν πατηθεί. Επίσης, πρέπει να δώσει το όνομα της 

εφαρμογής το οποίο θα είναι μοναδικό και να ανεβάσει και μία εικόνα η οποία θα 

αποτελεί την οθόνη εκκίνησης (splash screen) της εφαρμογής. Αν ο χρήστης επιλέξει 

τροποποίηση της εφαρμογής τότε ανοίγει μία σελίδα με τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία 

που αυτή περιέχει και ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει, να διαγράψει ή να 

προσθέσει καινούρια στοιχεία. 

4.2.4 Βάση δεδομένων 

Η βάση στην οποία αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες του συστήματος που 

αφορούν τους χρήστες, τις εφαρμογές αλλά και τα δεδομένα που αυτές χειρίζονται. 

4.3 Εργαλεία συστήματος 

Σε αυτό το σημείο περιγράφονται αναλυτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη δημιουργία του συστήματος καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης και χρήσης 

τους. 

4.3.1 XAMPP Server 

Η web διεπαφή, η βάση δεδομένων αλλά και οι υπηρεσίες διαδικτύου απαιτούν 

έναν εξυπηρετητή που θα τα φιλοξενεί. Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής 

εργασίας χρησιμοποιήθηκε η διανομή XAMPP 1.7.7 του Apache όπου περιλαμβάνει 

MySQL, PHP και phpMyAdmin, εργαλεία απαραίτητα για τη δημιουργία του web 

μέρους του συστήματος. Το phpMyAdmin είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα 

γραμμένο σε PHP που βοηθά στη διαχείριση της MySQL πάνω από τον παγκόσμιο 

ιστό. Ο χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να 

διαγράψει βάσεις δεδομένων, πίνακες, πεδία και γραμμές εκτελώντας SQL εντολές 

πολύ εύκολα μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος αντί για την εκτέλεση των SQL 

εντολών σε ένα τερματικό. 

Η διανομή XAMPP είναι διαθέσιμη για όλα τα λειτουργικά συστήματα από την 

πιο παλιά έως την πιο καινούρια έκδοση, από το σύνδεσμο: 

http://sourceforge.net/projects/xampp/files/ 

http://sourceforge.net/projects/xampp/files/
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Η εγκατάστασή του εξαρτάται από το εκάστοτε λειτουργικό σύστημα. Πληροφορίες 

για την εγκατάσταση σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα μπορεί να βρει κανείς στο 

σύνδεσμο: 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 

Εδώ παρατίθεται η εγκατάσταση στο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 

μια και σε αυτό το σύστημα εκπονήθηκε η εργασία. Αφού «κατεβάσει» ο χρήστης το 

EXE αρχείο μπορεί να εκκινήσει την εγκατάσταση κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο. 

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγει την τοποθεσία της εγκατάστασης και 

πατώντας Install ξεκινάει η διαδικασία. 

 

Σχήμα 36 - Εγκατάσταση του XAMPP, επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης 

Στη συνέχεια ξεκινάει η εγκατάσταση των αρχείων στην τοποθεσία που επέλεξε 

ο χρήστης. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ο χρήστης μπορεί να εκκινήσει τον 

πίνακα ελέγχου του XAMPP. Με τη βοήθεια του πίνακα ελέγχου υπάρχει η 

δυνατότητα για την εκκίνηση ή τον τερματισμό της λειτουργία των υπηρεσιών ή της 

λειτουργίας του ίδιου του εξυπηρετητή.  

Έτσι ο χρήστης έχει έναν HTTP εξυπηρετητή στον οποίο θα μπορέσει να 

τοποθετήσει τα αρχεία που αποτελούν τη web διεπαφή και υλοποιούν τις υπηρεσίες 

διαδικτύου ενώ μπορεί να δημιουργήσει και τη βάση δεδομένων για την αποθήκευση 

όλων των απαραίτητών πληροφοριών. Για να έχει κάποιος πρόσβαση στη web 

διεπαφή του συστήματος μέσω κάποιου περιηγητή θα πρέπει όλα τα αρχεία να 

τοποθετηθούν στον φάκελο:  

<directory εγκατάστασης>/xampp/htdocs 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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Σχήμα 37 - Εγκατάσταση του XAMPP, εγκατάσταση των αρχείων 

 

 

Σχήμα 38 - Πίνακας ελέγχου του XAMPP 
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4.3.2 phpMyAdmin 

Για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει το 

εργαλείο phpMyAdmin. Η δημιουργία της βάσης μπορεί να πραγματοποιηθεί 

χειρονακτικά δημιουργώντας έναν πίνακα κάθε φορά ή υπάρχει η δυνατότητα να 

δημιουργηθεί κατευθείαν αν ο χρήστης έχει γράψει το script δημιουργίας της βάσης 

και το εισάγει στο σύστημα. Η πρόσβαση στο εργαλείο πραγματοποιείται μέσω 

κάποιου περιηγητή γράφοντας στη μπάρα διευθύνσεων την ακόλουθη διέυθυνση: 

http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php 

 

Σχήμα 39 - Η αρχική σελίδα του εργαλείου phpMyAdmin 

Επιλέγοντας Databases το σύστημα παρουσιάζει το σύνολο των βάσεων 

δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί. Στο πεδίο Create new database ο χρήστης 

εισάγει το όνομα της βάσης δεδομένων και έπειτα επιλέγει την κωδικοποίηση που θα 

έχει η βάση (καλή επιλογή είναι το utf8_general_ci). Πατώντας Create δημιουργείται 

μία κενή βάση δεδομένων χωρίς πίνακες. Στο παράθυρο που εμφανίζεται μετά ο 

χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα προς ένα τους πίνακες της βάσης μέσω του 

πεδίου Name και του πεδίου Number of fields. Εναλλακτικά, μπορεί αν έχει σε κάποιο 

αρχείο το script δημιουργίας της βάσης δεδομένων να επιλέξει Import και ύστερα 

στη σελίδα που θα εμφανιστεί επιλέγοντας το αρχείο μέσω του Browse και πατώντας 

Go να δημιουργήσει τη βάση δεδομένων αυτόματα. Στο Σχήμα 40 παρουσιάζεται η 

δομή της βάσης δεδομένων της εφαρμογής: 

4.3.3 CodeIgniter 

Το CodeIgniter είναι ένα ανοιχτού κώδικα εργαλείο για την εύκολη και γρήγορη 

ανάπτυξη web εφαρμογών σε PHP και βασίζεται στο πρότυπο MVC (Model – View - 

Controller). Το πρότυπο MVC είναι ένα σχεδιαστικό πρότυπο στο οποίο η είσοδος 

από τον χρήστη, η μοντελοποίηση του εξωτερικού κόσμου και η οπτική ανάδραση 

http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php
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προς τον χρήστη είναι σαφώς διαχωρισμένα και διεκπεραιώνονται από τρεις τύπους 

αντικειμένων. Το μοντέλο (Model) αποτελείται από τα δεδομένα της εφαρμογής και 

τους κανόνες που τα διέπουν ενώ ο ελεγκτής (Controller) μεσολαβεί για τη 

μετατροπή της εισόδου σε εντολές είτε για το μοντέλο είτε για την προβολή (View). 

Η προβολή αναφέρεται στον οποιοδήποτε τρόπο απεικόνισης δεδομένων, όπως για 

παράδειγμα μία ιστοσελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα για πολλαπλές προβολές του ίδιου 

συνόλου δεδομένων, για παράδειγμα αναπαραστάση κάποιων δεδομένων με τη 

μορφή ενός διαγράμματος και ενός πίνακα ταυτόχρονα. Το εργαλείο CodeIgniter 

είναι διαθέσιμο από τον σύνδεσμο: 

http://codeigniter.com/ 

 

Σχήμα 40 - Η βάση δεδομένων στον εξυπηρετητή 

Μετά τη λήψη του συμπιεσμένου αρχείου ο χρήστης πρέπει να το αποσυμπιέσει 

και να μεταφέρει τον τελικό φάκελο CodeIgniter_2.1.0 στον φάκελο htdocs της 

διανομής XAMPP Server προκειμένου να είναι προσπελάσιμη από κάποιον 

περιηγητή η web διεπαφή του συστήματος που θα δημιουργηθεί με το εργαλείο. Για 

την πλοήγηση στην αρχική σελίδα του συστήματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 41, 

αρκεί η μετάβαση μέσω του περιηγητή στο σύνδεσμο: 

http://127.0.0.1/CodeIgniter_2.1.0/ 

http://codeigniter.com/
http://127.0.0.1/CodeIgniter_2.1.0/
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Η δομή των αρχείων του εργαλείου CodeIgniter είναι η εξής: 

 application 

Ο φάκελος στον οποίο τοποθετούνται όλα τα αρχεία του πηγαίου κώδικα και 

γενικά όλα τα αρχεία (π.χ. εικόνες) που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 

της web εφαρμογής. 

 system 

Ο φάκελο που περιέχονται όλες οι βιβλιοθήκες του συστήματος. 

 user_guide 

Ο φάκελος που περιέχει το documentation του εργαλείου. 

 

Σχήμα 41 - Η αρχική σελίδα του εργαλείου CodeIgniter 

Μέσα στον φάκελο application υπάρχουν οι εξής φάκελοι: 

 cache 

 config 

 controllers 

 core 

 errors 

 helpers 

 hooks 

 language 

 libraries 

 logs 

 models 

 third_party 

 views 
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Στον φάκελο config περιλαμβάνονται αρχεία που αφορούν τη ρύθμιση της 

εφαρμογής, όπως για παράδειγμα το αρχείο database.php που ορίζει τις παραμέτρους 

σύνδεσης με κάποια MySQL βάση δεδομένων. Στον φάκελο helpers o 

προγραμματιστής μπορεί να ορίσει διάφορα αρχεία βοηθητικών συναρτήσεων και 

στον φάκελο libraries να δημιουργήσει δικές του βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσει 

αργότερα στην εφαρμογή του. Στον φάκελο models τοποθετούνται τα αρχεία που 

αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων ενώ στον φάκελο views 

περιλαμβάνονται οι web σελίδες που παρουσιάζονται στον τελικό χρήστη. Τέλος, 

στον φάκελο controllers εμπεριέχονται τα αρχεία που μετατρέπουν την είσοδο που 

δίνεται από τον χρήστη τόσο σε εντολές για επικοινωνία με τη βάση όσο και σε 

εντολές για την προβολή των σελίδων. 

Για τη δημιουργία των υπηρεσιών διαδικτύου έχει γίνει χρήση ενός plugin για το 

εργαλείο CodeIgniter. Το plugin αποτελείται από δύο αρχεία, το Format.php και 

REST_Controller.php τα οποία έχουν τοποθετηθεί στον φάκελο libraries και ένα 

αρχείο rest.php που έχει τοποθετηθεί στον φάκελο config. Τα αρχεία αυτά είναι 

διαθέσιμα από το σύνδεσμο: 

https://github.com/philsturgeon/codeigniter-restserver 

Επιπλέον, μέσα στον φάκελο controllers έχει δημιουργηθεί ένας φάκελος apps στον 

οποίο θα τοποθετηθούν τα αρχεία που θα υλοποιούν τις υπηρεσίες διαδικτύου. 

4.3.4 Eclipse 

Το Eclipse είναι το εργαλείο στο οποίο έγινε η ανάπτυξη της client εφαρμογής 

στην φορητή συσκευή. Αρχικά ο χρήστης πρέπει να «κατεβάσει» το ολοκληρωμένο 

σύστημα ανάπτυξης (έκδοση 3.7) από το σύνδεσμο: 

http://www.eclipse.org/downloads/ 

Για να λειτουργήσει το Eclipse χρειάζεται να υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο JDK 

(Java Development Kit). Αν ο χρήστης δεν έχει κάποιο JDK (τρέχουσα έκδοση 1.7) 

εγκατεστημένο έχει τη δυνατότητα να το κατεβάσει από το σύνδεσμο: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

Το σύστημα δεν χρειάζεται κάποιου είδους εγκατάσταση. Αρκεί ο χρήστης να 

τρέξει το εκτελέσιμο αρχείο για να γίνει η εκκίνησή του. Κατά τη διάρκεια της 

εκκίνησης θα ζητηθεί από τον χρήστη να επιλέξει τον χώρο εργασίας (workspace), το 

φάκελο του συστήματος δηλαδή στον οποίο θα αποθηκεύονται τα projects που 

δημιουργούνται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 42. 

4.3.5 ADT και Android SDK 

Μετά την επιλογή του χώρου εργασίας το Eclipse ολολκηρώνει την εκκίνησή 

του. Προκειμένου ο χρήστης να μπορέσει να αναπτύξει κάποια εφαρμογή για το 

https://github.com/philsturgeon/codeigniter-restserver
http://www.eclipse.org/downloads/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Android πρέπει να εγκαταστήσει το plugin ADT ενώ πρέπει να «κατεβάσει» και το 

SDK του Android. To SDK είναι διαθέσιμο από το σύνδεσμο: 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

Ο χρήστης πρέπει να αποσυμπιέσει το συμπιεσμένο αρχείο σε κάποια τοποθεσία και 

να προσθέσει την τοποθεσία του φακέλου platform-tools/ του SDK στο PATH του 

συστήματος. Προσθέτοντας τον φάκελο platform-tools/ στο PATH του συστήματος ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει το Android Debug Bridge (adb) και άλλα 

εργαλεία της γραμμής εντολών χωρίς να είναι απαραίτητο να παρέχει κάθε φορά όλο 

το μονοπάτι στον φάκελο platform-tools/. Ο τρόπος πρόσθεσης του φακέλου στο 

PATH εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα: 

 Στο Linux, πρέπει να γίνει επεξεργασία του αρχείου ~/.bash_profile ή του 

αρχείου ~/.bashrc. Ο χρήστης πρέπει να ψάξει για τη γραμμή που θέτει τη 

μεταβλητή περιβάλλοντος PATH και να προσθέσει σε αυτή το μονοπάτι του 

φακέλου platform-tools/. Αν δεν υπάρχει κάποια εντολή που θέτει το 

μονοπάτι, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τη γραμμή: 

export PATH=${PATH}:<τοποθεσία του SDK>/platform-tools 

 Στο Mac OS X, ο χρήστης πρέπει να ψάξει στον φάκελο home για το αρχείο 

.bash_profile και να ακολουθήσει την ίδια ακριβώς διαδικασία που 

περιγράφηκε παραπάνω για το λειτουργικό σύστημα Linux. 

 Στα Windows, ο χρήστης πρέπει να κάνει δεξί κλίκ στο εικονίδιο My 

Computer και να διαλέξει την επιλογή Properties. Στην καρτέλα Advanced 

πρέπει να επιλέξει το κουμπί Environment Variables και έπειτα να κάνει διπλό 

κλικ στο Path στο παράθυρο που θα ανοίξει (βρίσκεται στο System Variables). 

Εκεί προσθέτει το μονοπάτι του φακέλου platform-tools/ στο PATH του 

συστήματος. 

 

Σχήμα 42 - Επιλογή του workspace του Eclipse 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει το ADT plugin για το 

περιβάλλον Eclipse. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: 

1. Εκκίνηση του Eclipse και επιλογή Help > Install New Software… 

2. Επιλογή Add στην πάνω δεξιά γωνία. 

3. Στο παράθυρο διαλόγου Add Repository που θα ανοίξει εισαγωγή “ADT 

Plugin” στο πεδίο Name και του ακόλουθου συνδέσμου στο πεδίο Location: 

 

 

4. Επιλογή OK. 

Σημείωση: Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την ανάκτηση του plugin, τότε ο 

χρήστης πρέπει να αντικαταστήσει το “https” με το “http” (το https προτιμάται 

για λόγους ασφαλείας). 

5. Στο παράθυρο διαλόγου Available Software που εμφανίζεται, «μαρκάρισμα» 

του κουτιού επιλογής δίπλα στο Developer Tools και επιλογή Next. 

6. Στο επόμενο παράθυρο, παρουσιάζεται μία λίστα με τα προς εγκατάσταση 

εργαλεία. Επιλογή Next. 

7. Διάβασμα και αποδοχή των συμφωνιών παραχώρησης άδειας και στη 

συνέχεια επιλογή Finish. 

Σημείωση: Σε περίπτωση εμφάνισης προειδοποιητικού μηνύματος ασφαλείας 

για μη-πιστοποιημένο ή μη έγκυρο λογισμικό, επιλογή OK. 

8. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, επανεκκίνηση του Eclipse. 

Από τη στιγμή που έχει γίνει επιτυχής εγκατάσταση του ADT όπως περιγράφηκε 

παραπάνω, το επόμενο βήμα είναι τροποποίηση των ρυθμίσεων του ADT στο Eclipse 

έτσι ώστε να δείχνει στον φάκελο του Android SDK: 

1. Επιλογή Window > Preferences… για το άνοιγμα του πίνακα ρυθμίσεων 

(Στο Mac OS X: Eclipse > Preferences). 

2. Επιλογή Android από την αριστερή λίστα. 

Σε περίπτωση εμφάνισης διαλόγου για αποστολή στατιστικών δεδομένων 

στην Google ο χρήστης πρέπει να κάνει την επιλογή του και να επιλέξει 

Proceed. 

3. Για το πεδίο SDK Location στο κύριο παράθυρο, επιλογή Browse… και 

εντοπισμός του φακέλου του SDK. 

4. Επιλογή Apply και μετά OK. 

Αν μέχρι εδώ δεν έχουν προκύψει προβλήματα, τότε η εγκατάσταση του plugin 

έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Σε περίπτωση αντιμετώπισης προβλημάτων ο χρήστης 

μπορεί να καταφύγει στον παρακάτω σύνδεσμο για την επίλυσή τους: 

http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html#installing 

Στην ενότητα Troubleshooting ADT Installation μπορεί να βρει πληροφορίες για τα 

συχνότερα προβλήματα που εμφανίζονται και πως αυτά μπορούν να 

αντιμετωπιστούν. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών μένει ένα 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

 

http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html#installing
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τελευταίο βήμα για να μπορέσει ο προγραμματιστής να αρχίσει την ανάπτυξη 

εφαρμογών για το περιβάλλον Android. 

O χρήστης πρέπει να ρυθμίσει κατάλληλα το SDK μέσω του εργαλείου Android 

SDK Manager (περιλαμβάνεται στο συμπιεσμένο αρχείο που αναφέρθηκε παραπάνω) 

και να εγκαταστήσει τα απαραίτητα πακέτα στο περιβάλλον ανάπτυξης. 

Το SDK είναι έτσι δομημένο ώστε να ξεχωρίζει τα κύρια τμήματάτα του – τις 

εκδόσεις της πλατφόρμας Android, τα add-ons, τα εργαλεία, τα δείγματα κώδικα και 

τις οδηγίες για την χρήση των APIs – σε ένα σύνολο ξεχωριστών προς εγκατάσταση 

πακέτων. Όταν ο χρήστης «κατεβάζει» το SDK πακέτο, αυτό περιλαμβάνει μόνο την 

τελευταία έκδοση των εργαλείων του Android. Για την ανάπτυξη οποιασδήποτε 

εφαρμογής για το Android ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει τουλάχιστον μία 

έκδοση της πλατφόρμας για το περιβάλλον ανάπτυξης, αν και προτείνεται η 

εγκατάσταση και άλλων πακέτων και αρκετών διαφορετικών εκδόσεων της 

πλατφόρμας. Το SDK προσφέρει τους παρακάτω τύπους πακέτων: 

 SDK εργαλεία – Περιέχει εργαλεία για την αποσφαλμάτωση και τη δοκιμή 

του κώδικα καθώς και άλλα χρήσιμα εργαλεία. Τα εργαλεία λαμβάνουν 

συνεχείς ενημερώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και είναι προσβάσιμα 

από τον φάκελο <sdk-directory>/tools/. 

 SDK εργαλεία πλατφόρμας – Περιέχει εργαλεία, που εξαρτώνται από την 

πλατφόρμα, για την ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση της εφαρμογής. Αυτά τα 

εργαλεία υποστηρίζουν τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας 

Android και ενημερώνονται όταν μία καινούρια έκδοση γίνει διαθέσιμη. Τα 

εργαλεία είναι προσβάσιμα από τον φάκελο <sdk-directory>/platform-tools/. 

 Πλατφόρμες Android – Μία πλατφόρμα του SDK είναι διαθέσιμη για κάθε 

έκδοση του Android που έχει παραχθεί για φορητές συσκευές που βασίζονται 

σε αυτό. Κάθε πλατφόρμα περιλαμβάνει μία πλήρως συμβατή βιβλιοθήκη του 

Android μαζί με ένα αρχείο εικόνας του συστήματος, δείγματα κώδικα και 

έναν εξομοιωτή. 

 Πρόγραμμα οδήγησης USB για Windows – Περιέχει αρχεία οδήγησης που 

εγκαθίστανται σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows έτσι 

ώστε να μπορεί να γίνει εκτέλεση και αποσφαλμάτωση των εφαρμογών σε 

πραγματική συσκευή. Η εκτέλεση και αποσφαλμάτωση σε περιβάλλον Linux 

ή Mac OS X δεν απαιτεί την ύπαρξη προγράμματος οδήγησης. 

 Δείγματα κώδικα – Περιέχει δείγματα κώδικα και εφαρμογές διαθέσιμες για 

κάθε πλατφόρμα ανάπτυξης του Android. 

 Documentation – Περιέχει ένα τοπικό αντίγραφο των τελευταίων οδηγιών 

για την χρήση του πλαισιόυ των APIs για όλες τις εκδόσεις του Android. 

 Add-ons – Περιέχει πακέτα ανεπτυγμένα από τρίτους που επιτρέπουν τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης που χρησιμοποιεί μία εξωτερική 

Android βιβλιοθήκη (όπως τη βιβλιοθήκη για τα Google Maps) ή ένα 

προσαρμοσμένο (αλλά πλήρως συμβατό) σύστημα Android. 

Υπάρχουν 3 τρόποι για την πρόσβαση στο εργαλείο Android SDK Manager: 
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 Από το περιβάλλον ανάπτυξης Eclipse, επιλογή Window > Android SDK 

Manager. 

 Από λειτουργικό Windows, διπλό κλικ στο αρχείο SDK Manager.exe που 

βρίσκεται στον αρχικό φάκελο του Android SDK. 

 Από λειτουργικό Mac ή Linux, πλοήγηση μέσω τερματικού στον φάκελο 

tools/ και εκτέλεση της εντολής: 

 

 

Σχήμα 43 - Ο πίνακας με τα πακέτα του Android SDK Manager, που δείχνει τα SDK πακέτα που είναι 

διαθέσιμα προς εγκατάσταση 

4.3.6 Δημιουργία εξομοιωτή και νέου project 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος εκτέλεσης μίας εφαρμογής στον 

εξομοιωτή της πλατφόρμας Android. Αρχικά, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός 

Android Virtual Device (AVD) που αντιπροσωπεύει το σύστημα που θα τρέξει η 

εφαρμογή μαζί με τις ρυθμίσεις της συσκευής. Η δημιουργία ενός AVD μπορεί να 

γίνει ως εξής: 

1. Στο περιβάλλον Eclipse, επιλογή Window > AVD Manager. 

2. Επιλογή New πάνω δεξιά στο παράθυρο με τη λίστα των AVDs που άνοιξε. 

3. Επιλογή ονόματος του AVD, όπως “my_avd”. 

4. Επιλογής πλατφόρμας, δηλαδή επιλογή έκδοσης του Android που θα τρέχει 

στον εξομοιωτή. 

android 
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5. Προαιρετικά, επιλογή μεγέθους της εξωτερικής (SD) κάρτας και της 

ανάλυσης της οθόνης. 

6. Επιλογή του υλικού (hardware) που θα υποστηρίζει ο εξομοιωτής. 

7. Επιλογή Create AVD. 

Αφού έχει δημιουργηθεί το AVD, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός νέου 

Android project στο Eclipse: 

1. Στο Eclipse, επιλογή File > New > Project 

Αν το ADT Plugin έχει εγκατασταθεί σωστά, το παράθυρο διαλόγου που θα 

εμφανιστεί θα πρέπει να έχει έναν φάκελο ονομαζόμενο Android που θα 

περιέχει την επιλογή Android Project. 

2. Επιλογή Android Project και κλικ στο Next. 

 

Σχήμα 44 - Επιλογή νέου Android Project 

3. Αν ο χρήστης επιθυμεί να δημιουργήσει ένα καινούριο project εξ’ αρχής 

(create new project in workspace) τότε πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο 

Project Name, στη συνέχεια να επιλέξει Next, να επιλέξει το Target Name 

(έκδοση της πλατφόρμας του Android), να επιλέξει πάλι Next και να 

συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία στο νέο παράθυρο: 
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 Application Name 

 Package Name 

 Create Activity 

Το πεδίο Minimum SDK συμπληρώνεται σύμφωνα με την επιλογή του Target 

Name στο προηγούμενο παράθυρο. Τέλος, επιλέγοντας Finish ολοκληρώνεται 

η δημιουργία του project.  

4. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη δημιουργία ενός project από ένα ήδη 

υπάρχον (create project from existing source) μέσω της επιλογής Browse…. 

Τότε τα παραπάνω πεδία θα συμπληρωθούν αυτόματα. 

 
Σχήμα 45 - Συμπλήρωση πεδίων για τη δημιουργία νέου Android Project 

Ακολουθεί η περιγραφή του κάθε πεδίου: 

Project Name 

Αυτό είναι το όνομα του project στο Eclipse – το όνομα του φακέλου που 

περιέχει τα αρχεία του project. 

Application Name 

Αυτός είναι ο τίτλος της εφαρμογής 
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Package Name 

Αυτός είναι ο χώρος ονομάτων του πακέτου που θα έχουν όλα τα αρχεία του 

πηγαίου κώδικα. Το όνομα του πακέτου πρέπει να είναι μοναδικό ανάμεσα σε όλα τα 

πακέτα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα Android. Γι’ αυτόν το λόγο είναι 

σημαντικό να διατηρείται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ονομάτων για τις εφαρμογές. 

Create Activity 

Αυτό είναι το όνομα της κλάσης που θα παραχθεί από το plugin και θα είναι μία 

υποκλάση της κλάσης Activity του Android. Συνήθως αποτελεί την αρχική οθόνη της 

εφαρμογής. 

Min SDK Version 

Προσδιορίζει τη μικρότερη δυνατή έκδοση του API που απαιτείται για να 

εκτελεστεί η εφαρμογή. 

Αφού η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί και έχει μεταφραστεί χωρίς λάθη, είναι 

έτοιμη να τρέξει. Για να πραγματοποιηθεί αυτό ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τα 

παρακάτω βήματα: 

1. Επιλογή του project στο αριστερό μέρος του Eclipse. 

2. Δεξί κλικ στο project, επιλογή Run As > Android Application. 

Τότε πραγματοποιείται η εκκίνηση του εξομοιωτή, ο οποίος χρειάζεται μερικά λεπτά 

(ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε υπολογιστή) για να φορτώσει όλες τις ρυθμίσεις 

και να είναι έτοιμος προς χρήση. Παρακάτω απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο του 

εξομοιωτή: 

 

Σχήμα 46 - Στιγμιότυπο του εξομοιωτή του Android 
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Κεφάλαιο 5 – Υλοποίηση συστήματος 

 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης του 

συστήματος. Θα παρουσιαστεί η λειτουργικότητα και η δομή της υλοποίησης τόσο 

για το web μέρος όσο και για την εφαρμογή στην φορητή συσκευή. 

5.1 Η βάση δεδομένων του εξυπηρετητή 

application

PK id

 name

 splash_screen_uri

FK1 user_id

 number_of_forms

 timestamp

form

PK id

 number_of_views

 number_of_form

FK1 application_id

view

PK id

 view_layout_id

 width

 height

 relative_position : [Set]

 position_id

 view_type : [Set]

FK1 form_id

text_view

PK,FK1 view_id

 text

 text_size

edit_text

PK,FK1 view_id

 text

 text_size

 hint

checkbox

PK,FK1 view_id

 text

 text_size

 checked : [Set]

image_view

PK,FK1 view_id

 uri

toggle_button

PK,FK1 view_id

 text_size

 text_on

 text_off

progress_bar

PK,FK1 view_id

 progress

radio_button

PK id

 button_text

FK1 radio_group_id

spinner

PK,FK1 view_id

 prompt

adapter_value

PK id

 value

FK1 spinner_id

list_view

PK,FK1 view_id

 empty_text

list_view_value

PK id

 value

FK1 list_view_id

listener

PK id

 listener_type : [Set]

list_view_listener

PK,FK1 listener_id

 form_number

 form_results

FK2 list_view_id
button_listener

PK,FK1 listener_id

 button_action : [Set]

 form_number

FK2 button_id

button

PK,FK1 view_id

 text

 text_sizeentry_values

PK id

 type

FK1 listener_id

user

PK id

 username

 firstname

 lastname

 email

 password

 type : [Set]

radio_group

PK,FK1 view_id

 text

image_view_listener

PK,FK2 listener_id

 listener_field

FK1 image_view_id

form_view_values

PK id

 application_id

 user_email

 application_name

 form_id

 form_number

 view_layout_id

 view_id

 type : [Set]

 value

 timestamp

 

Σχήμα 47 - Η δομή της βάσης δεδομένων στον εξυπηρετητή 



Πάτρα 2012 Σελίδα 104 
 

Αρχικά παρουσιάζεται η βάση δεδομένων του εξυπηρετητή. Η δομή της φαίνεται 

στο Σχήμα 47 παραπάνω. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά κάθε πίνακας και η 

λειτουργία που επιτελεί: 

 user 

Περιέχει τις πληροφορίες των χρηστών που δημιουργούν εφαρμογές στο 

σύστημα αλλά χρησιμοποιούν και την εφαρμογή στην φορητή συσκευή. Ο 

διαχωρισμός του γίνεται μέσω του πεδίου type. Για κάθε χρήστη 

αποθηκεύονται πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, username, e-mail και 

κωδικός. 

 application 

Περιέχει τις γενικές πληροφορίες της εφαρμογής, όπως όνομα, πλήθος από 

φόρμες, κλπ. Συνδέεται με σχέση ξένου κλειδιού με τον πίνακα user. 

 form 

Περιέχει πληροφορίες για μία φόρμα κάποιας εφαρμογής, όπως πλήθος 

στοιχείων της φόρμας. Συνδέεται με σχέση ξένου κλειδιού με τον πίνακα 

application. 

 view 

Περιέχει γενικές πληροφορίες που έχουν όλα τα στοιχεία που ανήκουν σε μία 

φόρμα της εφαρμογής, όπως ύψος, πλάτος, τύπος και σχετική θέση σε σχέση με 

κάποιο άλλο στοιχείο της φόρμας. Συμπεριφέρεται ως κλάση από την οποία 

κληρονομούν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή για παράδειγμα ένα κουμπί 

είναι υποκλάση της view και περιέχει επιπλέον πληροφορίες. Συνδέεται με 

σχέση ξένου κλειδιού με τον πίνακα form. Κάθε view ανήκει σε μία από τις 

παρακάτω κατηγορίες: 

 text_view 

 edit_text 

 checkbox 

 image_view 

 toggle_button 

 progress_bar 

 radio_group 

 spinner 

 list_view 

 button 

 text_view 

Αναφέρεται σε κάποια ετικέτα η οποία περιέχει ένα κομμάτι κειμένου. 

Κληρονομεί από τον πίνακα view. 

 edit_text 

Αναφέρεται σε ένα πεδίο όπου ο χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο μέσω του 

πληκτρολογίου. Κληρονομεί από τον πίνακα view. 

 checkbox 

Αναφέρεται σε ένα κουτί επιλογής το οποίο μπορεί να είναι είτε 

ενεργοποιημένο είτε απενεργοποιημένο. Κληρονομεί από τον πίνακα view. 
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 image_view 

Αναφέρεται σε μία εικόνα η οποία θα ανακτηθεί από το δίκτυο μέσω μίας 

διεύθυνσης. Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ενός ακροατή συμβάντων 

(listener) έτσι ώστε με την επιλογή της εικόνας είτε να ανοίγει κάποια φόρμα 

της εφαρμογής είτε να γίνεται πλοήγηση σε κάποια διεύθυνση μέσω του 

περιηγητή της συσκευής. Κληρονομεί από τον πίνακα view. 

 toggle_button 

Αναφέρεται σε ένα κουμπί το οποίο λειτουργεί σαν διακόπτης και έχει 

διαφορετικό κείμενο ανάλογα με το αν είναι ενεργοποιημένο ή όχι. 

Κληρονομεί από τον πίνακα view. 

 progress_bar 

Αναφέρεται σε μία μπάρα που απεικονίζει την πρόοδο κάποιας εργασίας. 

Κληρονομεί από τον πίνακα view. 

 radio_group 

Αναφέρεται σε μία ομάδα κουμπιών επιλογής από τα οποία κάθε φορά μόνο 

ένα είναι ενεργοποιημένο. Κληρονομεί από τον πίνακα view. 

 radio_button 

Αναφέρεται στα κουμπιά επιλογής που αποτελούν ένα radio_group. Συνδέεται 

με σχέση ξένου κλειδιού με τον πίνακα radio_group. 

 spinner 

Αναφέρεται σε ένα μενού επιλογής μέσω του οποίο ο χρήστης επιλέγει ένα 

στοιχείο. Κληρονομεί από τον πίνακα view. 

 adapter_value 

Αναφέρεται στα στοιχεία που αποτελούν το μενού επιλογής ενός spinner. 

Συνδέεται με σχέση ξένου κλειδιού με τον πίνακα spinner. 

 list_view 

Αναφέρεται σε μία λίστα από στοιχεία. Τα στοιχεία μπορεί είτε να τα ορίσει ο 

χρήστης από την αρχή είτε η ανάκτησή τους να γίνεται μέσω δικτύου. Επίσης, 

μπορεί να οριστεί ένας ακροατής συμβάντων και με την επιλογή ενός 

στοιχείου να γίνεται η πλοήγηση σε μία άλλη φόρμα της εφαρμογής για 

παρουσίαση επιπλέον πληροφοριών. Επιπλέον, μπορεί να οριστεί ένας ακόμα 

ακροατής συμβάντων για τη διαγραφή ενός στοιχείου της λίστας. Κληρονομεί 

από τον πίνακα view. 

 button 

Αναφέρεται σε ένα κουμπί το οποίο επιτελεί μία ενέργεια. Ορίζεται ένας 

ακροατής συμβάντων και τότε πραγματοποιείται μία από τις παρακάτω 

ενέργειες: 

 Αποθήκευση των στοιχείων μίας φόρμας. 

 Ενημέρωση των πεδίων μίας φόρμας. 

 Πλοήγηση σε κάποια φόρμα της εφαρμογής. 

 Πραγματοποιήση κάποιου υπολογισμού. 

 Πλοήγηση σε κάποια διέυθυνση μέσω του περιηγητή της συσκεύης 
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 Φιλτράρισμα των στοιχείων μίας λίστας με βάσει κάποιου 

γνωρίσματος 

 Πλοήγηση στη φόρμα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. 

Κληρονομεί από τον πίνακα view. 

 listener 

Περιέχει την πληροφορία για τον τύπο του ακροατή συμβάντων. 

Συμπεριφέρεται ως κλάση από την οποία κληρονομούν όλοι οι ακροατές. 

Κάθε ακροατής συμβάντων ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

 list_view_listener 

 button_listener 

 image_view_listener 

 list_view_listener 

Περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον ορισμό ενός ακροατή 

συμβάντων σε μία λίστα. Κληρονομεί από τον πίνακα listener. 

 image_view_listener 

Περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον ορισμό ενός ακροατή 

συμβάντων σε μία εικόνα. Κληρονομεί από τον πίνακα listener. 

 button_listener 

Περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον ορισμό ενός ακροατή 

συμβάντων σε ένα κουμπί. Κληρονομεί από τον πίνακα listener. 

 entry_values 

Περιέχει πληροφορίες, συνήθως ids από κάποια views τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία ενός button_listener. 

 form_view_values 

Αποθηκεύει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα πεδία μίας φόρμας, για 

παράδειγμα μπορεί να αποθηκεύει το κείμενο που έχει πληκτρολογήσει ένας 

χρήστης σε ένα edit_text πεδίο. 

5.2 Διεπαφή χρήστη 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η δομή των αρχείων που αποτελούν το 

γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής και εξηγείται αναλυτικά η λειτουργία τους. 

Περιγράφονται μόνο τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί ή έχουν τροποποιηθεί για τη 

λειτουργία του συστήματος. Η δομή των αρχείων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 application 

 config 

 autoload.php 

 config.php 

 database.php 

 rest.php 

 controllers 

 apps 

 application_data.php 
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 get_application.php 

 get_timestamp.php 

 users.php 

 applications.php 

 login.php 

 upload.php 

 xml_handler.php 

 helpers 

 genfunctions_helper.php 

 libraries 

 Format.php 

 REST_Controller.php 

 models 

 application_model.php 

 member_model.php 

 values_model.php 

 views 

 template 

 footer.php 

 header.php 

 main.php 

 app_form.php 

 applications_area.php 

 login_form.php 

 message_area.php 

 signup_form.php 

 signup_successful.php 

 css 

 style.css 

 img 

 includes 

 defines.php 

 js 

 ajaxfileupload.js 

 form-functions.js 

 validation.js 

 xml-handler.js 

 .htaccess 

5.2.1 application > config 

Στον φάκελο config περιέχονται αρχεία που αφορούν ρυθμίσεις του συστήματος. 

Στο αρχείο autoload.php ορίζονται ποιες βιβλιοθήκες και ποιες κλάσεις φορτώνονται 

αυτόματα από το σύστημα προκειμένου να είναι διαθέσιμες οι συναρτήσεις τους 
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χωρίς να είναι απαραίτητο ο προγραμματιστής να τις φορτώνει κάθε φορά. Το αρχείο 

config.php περιλαμβάνει γενικές ρυθμίσεις που αφορούν την κωδικοποίηση των 

χαρακτήρων, την κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταφέρονται, τα cookies, τα 

sessions, κλπ. Το αρχείο database.php περιλαμβάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για 

την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων και τέλος, το αρχείο rest.php περιλαμβάνει 

ρυθμίσεις που αφορούν τις υπηρεσίες διαδικτύου που έχουν υλοποιηθεί. 

5.2.2 application > controllers 

Στον φάκελο αυτόν ορίζονται όλοι οι ελεγκτές που μετατρέπουν την είσοδο που 

παίρνουν σε εντολές είτε προς τη βάση δεδομένων είτε για την απεικόνιση των 

σελίδων. Ο ελεγκτής application.php αναλαμβάνει την προβολή των σελίδων που 

έχουν σχέση με τις εφαρμογές που σχεδιάζει ο χρήστης (δημιουργία, ενημέρωση, 

διαγραφή) καθώς και την κλήση συναρτήσεων για συνδιαλλαγές με τη βάση που 

αφορούν τις παραπάνω ενέργειες. Ο ελεγκτής login.php αναλαμβάνει την προβολή 

της σελίδας σύνδεσης στο σύστημα και της σελίδας δημιουργίας λογαριασμού 

καινούριου χρήστη ενώ είναι υπεύθυνος και για τον έλεγχο εγκυρότητας των 

στοιχείων που εισάγονται. Ο ελεγκτής upload.php είναι υπεύθυνος για το 

«ανέβασμα» κάποιας φωτογραφίας στο σύστημα ενώ τέλος, ο ελεγκτής 

xml_handler.php αναλαμβάνει να στείλει τις κατάλληλες εντολές στη βάση για τη 

δημιουργία μίας εφαρμογής. Στον φάκελο controllers συμπεριλαμβάνεται και ο 

υποφάκελος apps ο οποίος περιέχει τους ελεγκτές για τη δημιουργία των υπηρεσιών 

διαδικτύου που όμως θα αναλυθεί σε ξεχωριστή ενότητα. 

5.2.3 application > helpers 

 Στον φάκελο αυτόν υπάρχει μόνο ένα αρχείο, το genfunctions_helper.php το 

οποίο περιέχει κάποιες βοηθητικές php συναρτήσεις. 

5.2.4 application > libraries 

Στον φάκελο αυτό βρίσκονται τα δύο αρχεία (Format.php και 

REST_Controller.php) που αποτελούν μέρος του plugin για τη δημιουργία των 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

5.2.5 application > models 

Στον φάκελο περιλαμβάνονται τα μοντέλα που πραγματοποιούν τις συνδιαλλαγές 

με τη βάση δεδομένων. Το αρχείο application_model.php περιλαμβάνει συναρτήσεις 

που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία, την ενημέρωση και τη διαγραφή των 

εφαρμογών. Το αρχείο member_model.php περιλαμβάνει συναρτήσεις που αφορούν 

την δημιουργία ενός νέου χρήστη στο σύστημα αλλά και την ανάκτηση των 

στοιχείων ενός χρήστη. Το αρχείο values_model.php αναλαμβάνει την αποθήκευση, 

ενημέρωση και διαγραφή των δεδομένων που στέλνουν οι εφαρμογές από την φορητή 

συσκευή. 
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5.2.6 application > views 

Περιλαμβάνει τις σελίδες που βλέπει ο τελικός χρήστης του συστήματος. Το 

αρχείο app_form.php προβάλλει τη σελίδα για τη δημιουργία ή την επεξεργασία 

κάποιας εφαρμογής. Στη σελίδα applications_area.php ο χρήστης μπορεί να δει έναν 

πίνακα με τις εφαρμογές που έχει ήδη δημιουργήσει. Οι σελίδες login_form.php και 

signupform.php περιλαμβάνουν τις φόρμες σύνδεσης και εγγραφής στο σύστημα ενός 

χρήστη αντίστοιχα. Η σελίδα signup_successful.php παρουσιάζεται όταν ο χρήστης 

έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς λογαριασμό στο σύστημα και η σελίδα 

message_area.php εκτυπώνει διάφορα μηνύματα επιτυχιάς ή αποτυχίας ανάλογα με 

το όρισμα που δέχεται. Στον υποφάκελο template περιλαμβάνονται 3 αρχεία, το 

header.php, το footer.php και το main.php. Τα τρία αυτά αρχεία δημιουργούν ένα 

πρότυπο σελίδων πάνω στο οποίο έχουν δημιουργηθεί κάποιες από τις παραπάνω 

σελίδες. Τα τμήματα header και footer της σελίδας παραμένουν σταθερά και το μόνο 

που αλλάζει κάθε φορά είναι το περιεχόμενό (body) της μέσω του main. 

5.2.7 css 

Περιλαμβάνει το αρχείο style.css που διαμορφώνει την εμφάνιση όλων των 

σελίδων του συστήματος. 

5.2.8 img 

Φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται όλες οι εικόνες που είναι απαραίτητες από 

τις εφαρμογές 

5.2.9 js 

Φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία που περιλαμβάνουν λειτουργίες 

του συστήματος που εκτελούνται μέσω JavaScript. Το αρχείο ajaxfileupload.js 

περιέχει συναρτήσεις για το «ανέβασμα» κάποιας φωτογραφίας, ασύγχρονα μέσω της 

τεχνολογίας AJAX. Το αρχείο form-functions.js περιέχει συναρτήσεις για τη 

δημιουργία στοιχείων (views) σε κάποια φόρμα κατά τη διάρκεια σχεδίασης της 

εφαρμογής από τον χρήστη. Το αρχείο validation.js περιλαμβάνει συναρτήσεις για 

έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που εισάγει ο χρήστης κατά τη δημιουργία της 

εφαρμογής. Τέλος, το αρχείο xml-handler.js αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός XML 

αρχείου με όλες τις πληροφορίες της προς δημιουργία εφαρμογής το οποίο 

αποστέλλει στη σελίδα xml-handler.php για περαιτέρω επεξεργασία. 

5.2.10 .htaccess 

Αποτελεί ένα αρχείο ρυθμίσεων με κάποιες εντολές προς τον εξυπηρετητή. 
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5.3 Υπηρεσίες διαδικτύου 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η λειτουργία των υπηρεσιών διαδικτύου που 

έχουν δημιουργηθεί για το σύστημα καθώς και η μορφή των μηνυμάτων που δέχονται 

σαν είσοδο αλλά και των μηνυμάτων που στέλνουν σαν απάντηση. Τα αρχεία που 

υλοποιούν τις υπηρεσίες διαδικτύου βρίσκονται στον φάκελο 

applications/controllers/apps. 

5.3.1 application_data.php 

Στο αρχείο αυτό υλοποιούνται οι εξής υπηρεσίες: ανάκτηση στοιχείων φόρμας, 

ανάκτηση εγγραφών μίας λίστας, αποθήκευση καταχώρησης, ενημέρωση 

καταχώρησης και διαγραφή καταχώρησης. Για κάθε μία από τις υπηρεσίες θα 

περιγραφεί το είδος των μηνυμάτων που παίρνουν σαν παράμετρο και επιστρέφουν 

σαν απάντηση. 

Ανάκτηση στοιχείων φόρμας 

Μέσω της HTTP μεθόδου POST αποστέλλεται ένα αίτημα στην υπηρεσία για 

την ανάκτηση των στοιχείων κάποιας καταχώρησης. Το αίτημα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει 3 παραμέτρους στην μορφή key:value προκειμένου να ολοκληρωθεί με 

επιτυχία. Οι παραμέτροι είναι οι εξής: 

 application_id 

Το αναγνωριστικό της εφαρμογής. 

 email 

Το email για την ταυτοποίηση του χρήστη στον οποίο ανήκει η καταχώρηση. 

 timestamp 

Η χρονοσφραγίδα που δηλώνει τη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε η 

εγγραφή. 

Αν το αίτημα είναι επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της μορφής: 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 48 - XML μήνυμα με τις πληροφοριές μίας καταχώρησης 

<view_values> 

 <view_value> 

  <view_layout_id>5</view_layout_id> 

   <view_id>123</view_id> 

   <value>This is a TextView</value> 

   <type>TextView</type> 

 </view_value> 

 ... 

 <view_value> 

 ... 

 </view_value> 

</view_values> 
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Κάθε ετικέτα view_value αναφέρεται στην τιμή που έχει καταχωρηθεί για ένα 

συγκεκριμένο στοιχείο της φόρμας. Το πεδίο view_layout_id αναφέρεται στο 

αναγνωριστικό που έχει το στοιχείο στη διάταξη της φόρμας, το πεδίο view_id 

αναφέρεται στο μοναδικό αναγνωριστικό που έχει το στοιχείο στη βάση δεδομένων, 

το πεδίο value αναφέρεται στο περιεχόμενο (τιμή) του στοιχείου και το πεδίο type 

αναφέρεται στον τύπο του στοιχείου. Αν το αίτημα δεν ήταν επιτυχές, τότε 

επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της μορφής: 

 

 

Σχήμα 49 - XML μήνυμα αποτυχίας για ανάκτηση καταχώρησης 

Ανάκτηση εγγραφών μίας λίστας 

Μέσω της HTTP μεθόδου POST αποστέλλεται ένα αίτημα στην υπηρεσία για 

την ανάκτηση των εγγραφών μίας λίστας. Κάθε εγγραφή αντιστοιχεί σε μία 

χρονοσφραγίδα. Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 παραμέτρους στην μορφή 

key:value προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Οι παραμέτροι είναι οι εξής: 

 application_id 

Το αναγνωριστικό της εφαρμογής. 

 email 

Το email για την ταυτοποίηση του χρήστη στον οποίο ανήκει η καταχώρηση. 

 form_number 

Ο αριθμός της φόρμας της εφαρμογής στην οποία ανήκουν οι εγγραφές της 

λίστας. 

Αν το αίτημα είναι επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της μορφής: 

 

 

 

 

Σχήμα 50 - XML μήνυμα με τις εγγραφές μίας λίστας 

Κάθε ετικέτα timestamp αναφέρεται στην χρονοσφραγίδα, δηλαδή στο χρονικό 

σημείο που έγινε μία καταχώρηση από κάποιον χρήστη. Αν το αίτημα δεν ήταν 

επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της μορφής: 

 

 

Σχήμα 51 - XML μήνυμα αποτυχίας για ανάκτηση εγγραφών μίας λίστας 

<xml> 

 <item>Application id or email not specified</item> 

</xml> 

 

<timestamps> 

 <timestamp>Wed May 9 18:12:07 CEST 2012</timestamp> 

 <timestamp>Wed May 9 18:12:31 CEST 2012</timestamp>  

 <timestamp>Mon May 14 11:22:52 CEST 2012</timestamp> 
 … 

</timestamps> 

 

<xml> 

 <item>Application id, form number and/or email not 

specified</item> 

</xml> 
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Αποθήκευση καταχώρησης 

Μέσω της HTTP μεθόδου POST αποστέλλεται ένα αίτημα στην υπηρεσία για 

την αποθήκευση των τιμών των πεδίων μίας καταχώρησης. Το αίτημα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει στο σώμα του και ένα XML αρχείο, που θα αντιπροσωπεύει τα προς 

αποθήκευση πεδία με τις τιμές τους, της παρακάτω μορφής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 52 - XML μήνυμα που αποστέλλεται στην υπηρεσία για την αποθήκευση μίας καταχώρησης 

Η ετικέτα application_id αντιπροσωπεύει το αναγνωριστικό της εφαρμογής στη 

βάση δεδομένων, η ετικέτα email το e-mail του χρήστη που πραγματοποιεί την 

καταχώρηση ενώ η ετικέτα application_name το όνομα της εφαρμογής. Οι ετικέτες 

form_id και form_number δηλώνουν αντίστοιχα το αναγνωριστικό της φόρμας στη 

βάση δεδομένων και τον αριθμό που κατέχει η φόρμα στην εφαρμογή. Το 

button_action δηλώνει την ενέργεια που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, αποθήκευση 

στην προκειμένη περίπτωση. Για κάθε πεδίο του οποίου η τιμή θα αποθηκευτεί είναι 

απαραίτητη η δημιουργία ενός εμφωλευμένου στοιχείου view_value που 

περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 

 view_layout_id 

Το αναγνωριστικό που έχει το πεδίο στη διάταξη της φόρμας. 

 view_id 

Το μοναδικό αναγνωριστικό που έχει το πεδίο στη βάση δεδομένων. 

 type 

Ο τύπος του πεδίου. 

 value 

Η τιμή του πεδίου. 

Αν το αίτημα ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της μορφής: 

 

<posted_values> 

 <application_id>15</application_id> 

 <email>nodarakis@ceid.upatras.gr</email>  

 <application_name>HospitalProgram</application_name> 

 <form_id>27</form_id> 

 <form_number>4</form_number> 

 <button_action>save</button_action> 
 <view_values> 
   <view_value> 

  <view_layout_id>8</view_layout_id> 

<view_id>23</view_id> 

<type>EditText</type> 

<value>Difficult surgery today</value> 
 </view_value> 

 … 
 </view_values> 
</posted_values> 
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Σχήμα 53 - XML μήνυμα επιτυχίας για την αποθήκευση μίας καταχώρησης 

Αν το αίτημα όμως δεν ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της 

μορφής: 

 

 

Σχήμα 54 - XML μήνυμα αποτυχίας για την αποθήκευση της καταχώρησης 

Ενημέρωση καταχώρησης 

Μέσω της HTTP μεθόδου POST αποστέλλεται ένα αίτημα στην υπηρεσία για 

την ενημέρωση των τιμών των πεδίων της καταχώρησης. Το αίτημα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει στο σώμα του και ένα XML αρχείο, που θα αντιπροσωπεύει τα προς 

ενημέρωση πεδία με τις τιμές τους, της παρακάτω μορφής: 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 55 - XML μήνυμα που αποστέλλεται στην υπηρεσία για την ενημέρωση μίας καταχώρησης 

Η ετικέτα application_id αντιπροσωπεύει το αναγνωριστικό της εφαρμογής στη 

βάση δεδομένων, η ετικέτα email το e-mail του χρήστη που πραγματοποιεί την 

ενημέρωση ενώ η ετικέτα button_action δηλώνει την ενέργεια που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί, ενημέρωση στην προκειμένη περίπτωση. Για κάθε πεδίο του 

οποίου η τιμή θα ενημερωθεί είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός εμφωλευμένου 

στοιχείου view_value που περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 

 view_id 

Το μοναδικό αναγνωριστικό που έχει το πεδίο στη βάση δεδομένων. 

 value 

Η ενημερωμένη τιμή του πεδίου. 

 timestamp 

Η χρονοσφραγίδα που έχει το πεδίο όταν αποθηκεύτηκε για πρώτη φορά. 

<xml> 

 <item>Fields successfully saved!</item> 
</xml> 

 

<xml> 

 <item>Fields could not be saved!</item> 
</xml> 

 

<edited_values> 

 <application_id>15</application_id> 

 <email>nodarakis@ceid.upatras.gr</email 

 <button_action>edit</button_action> 
 <view_values> 
   <view_value> 

<view_id>23</view_id> 

<value>Change of plans, no surgery today</value> 

<timestamp>Thu May 10 12:22:00 CEST 2012</timestamp> 
 </view_value> 

 … 
 </view_values> 
</edited_values> 
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Αν το αίτημα ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της μορφής: 

 

 

Σχήμα 56 - XML μήνυμα επιτυχίας για την ενημέρωση μίας καταχώρησης 

Αν το αίτημα όμως δεν ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της 

μορφής: 

 

 

Σχήμα 57 - XML μήνυμα αποτυχίας για την ενημέρωση μίας καταχώρησης  

Διαγραφή καταχώρησης 

Μέσω της HTTP μεθόδου POST αποστέλλεται ένα αίτημα στην υπηρεσία για τη 

διαγραφή μίας καταχώρησης. Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 παραμέτρους 

στην μορφή key:value προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Οι παραμέτροι είναι 

οι εξής: 

 application_id 

Το αναγνωριστικό της εφαρμογής. 

 email 

Το email για την ταυτοποίηση του χρήστη στον οποίο ανήκει η καταχώρηση. 

 timestamp 

Η χρονοσφραγίδα της κατάχώρησης. 

Αν το αίτημα ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της μορφής: 

 

 

Σχήμα 58 - XML μήνυμα επιτυχίας για τη διαγραφή μίας καταχώρησης 

Αν το αίτημα όμως δεν ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της 

μορφής: 

 

 

Σχήμα 59 - XML μήνυμα αποτυχίας για τη διαγραφή μίας καταχώρησης 

 

 

 

<xml> 

 <item>Fields successfully updated!</item> 
</xml> 

 

<xml> 

 <item>Fields could not be updated!</item> 
</xml> 

 

<xml> 

 <item>Entries successfully deleted!</item> 
</xml> 

 

<xml> 

 <item> Entries could not be deleted, an error occured</item> 
</xml> 
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5.3.2 get_application.php 

Στο αρχείο αυτό υλοποιείται η υπηρεσία ανάκτησης του αρχείου ρυθμίσεων για 

μία εφαρμογή. Το αρχείο είναι σε XML μορφή και χρησιμοποιείται από την client 

εφαρμογή στην φορητή συσκευή για τη δυναμική παραγωγή της τελικής εφαρμογής. 

Για την ανάκτηση του αρχείου είναι απαραίτητη η αποστολή ενός αιτήματος στην 

υπηρεσία μέσω της HTTP μεθόδου GET με μία παράμετρο appName που δηλώνει το 

όνομα της εφαρμογής. Αν το αίτημα είναι επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML 

μήνυμα της μορφής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 60 - XML μήνυμα που αναπαριστά το αρχείο ρυθμίσεων 

<xml> 

 <app_id>176</app_id> 

 <name>HospitalProgram</name> 

<splash_screen_uri>http://150.140.142.28/dcap/img/2a3255c2146c9529

ff08c50daebd15cd.png</splash_screen_uri> 

 <number_of_forms>7</number_of_forms> 

 <timestamp>Mon May 21 10:36:21 CEST 2012</timestamp> 

 <forms> 

  <form> 

   <form_id>194</form_id> 

   <num_of_views>4</num_of_views> 

   <number_of_form>1</number_of_form> 

   <views> 

     <view> 

      <view_id>467</view_id> 

      <view_layout_id>1</view_layout_id> 

      <type>ImageView</type> 

      <width>-2</width> 

      <height>-2</height> 

      <relative_position>above</relative_position> 

      <position_id>-1</position_id> 

 <uri>http://150.140.142.28/dcap/img/personal_program.png</uri> 

      <listener_field>2</listener_field> 

     </view> 

     <view> 

      <view_id>468</view_id> 

      <view_layout_id>2</view_layout_id> 

      <type>ImageView</type> 

      <width>-1</width> 

      <height>-2</height> 

      <relative_position>right_of</relative_position> 

      <position_id>1</position_id> 

  <uri>http://150.140.142.28/dcap/img/search.png</uri> 

      <listener_field>3</listener_field> 

    </view> 

   … 

   </views> 

  </form> 

 <form> 

 </form> 

 … 

 </forms> 
</xml> 



Πάτρα 2012 Σελίδα 116 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των ετικετών του XML. Τα 

πεδία app_id, name, splash_screen_uri, number_of_forms και timestamp αποτελούν 

πληροφορίες για την ίδια την εφαρμογή: 

 app_id 

Το μοναδικό αναγνωριστικό της εφαρμογής στη βάση δεδομένων. 

 name 

Το όνομα της εφαρμογής. 

 splash_screen_uri 

Το url της εικόνας που αποτελεί την αρχική εικόνα της εφαρμογής. 

 number_of_forms 

Το σύνολο των φορμών από τις οποίες αποτελείται η εφαρμογή. 

 timestamp 

Η χρονοσφραγίδα που αντιπροσωπεύει την τελευταία ενημέρωση της 

εφαρμογής. 

Για κάθε φόρμα της εφαρμογής δημιουργείται ένα εμφωλευμένο στοιχείο form 

που περιέχει τα πεδία form_id, num_of_views και number_of_form καθώς και ένα 

σύνολο εμφωλευμένων στοιχείων view που αποτελούν τα πεδία από τα οποία 

αποτελείται η κάθε φόρμα. Οι 3 πρώτες ετικέτες αποτελούν πληροφορίες για την ίδια 

την φόρμα: 

 form_id 

Το μοναδικό αναγνωριστικό της φόρμας στη βάση δεδομένων. 

 num_of_views 

Το σύνολο των πεδίων που περιλαμβάνει η φόρμα. 

 number_of_form 

Ο αριθμός που κατέχει η φόρμα στην εφαρμογή. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων της ετικέτας view. Για κάθε 

ετικέτα view υπάρχουν πεδία που είναι ίδια για όλους τους τύπους (π.χ. TextView, 

EditText) και κάποια επιπλέον πεδία που εξαρτώνται από τον τύπο του πεδίου. 

Αρχικά περιγράφονται τα πεδία που είναι ίδια: 

 view_id 

Το μοναδικό αναγνωριστικό του πεδίου στη βάση δεδομένων. 

 view_layout_id 

Το αναγνωριστικό που έχει το πεδίο στη διάταξη της φόρμας. 

 width 

Το ύψος που καταλαμβάνει το πεδίο στην οθόνη. 

 height 

Το πλάτος που καταλαμβάνει το πεδίο στην οθόνη. 

 type 

Ο τύπος του πεδίου (TextView, EditText, CheckBox, ToggleButton, 

ProgressBar, RadioGroup, Spinner, ImageView, ListView, Button). 
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 relative_position 

Η σχετική θέση του πεδίου μέσα στη διάταξη (above, below, right_of, left_of) 

με βάση το position_id. 

 position_id 

Το αναγνωριστικό του στοιχείου σύμφωνα με το οποίο γίνεται ο 

προσδιορισμός της σχετικής θέσης του πεδίου. 

Για κάθε διαφορετικό τύπο του πεδίου υπάρχουν κάποιες επιπλέον ετικέτες: 

TextView 

 text 

Το κείμενο που περιέχει το πεδίο. 

 text_size 

Το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου. 

EditText 

 text 

Το κείμενο που περιέχει το πεδίο. 

 text_size 

Το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου. 

 hint 

Κείμενο που υποδηλώνει το είδος της εισόδου που δέχεται το πεδίο. 

CheckBox 

 text 

Το κείμενο που περιέχει το πεδίο. 

 text_size 

Το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου. 

 checked 

Δηλώνει αν του κουτί επιλογής είναι ενεργοποιημένο ή όχι. 

ToggleButton 

 text_size 

Το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου του κουμπιού. 

 text_on 

Το κείμενο του κουμπιού όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο. 

 text_off 

Το κείμενο του κουμπιού όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο. 

ProgressBar 

 progress 

Το επίπεδο προόδου της μπάρας. 
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ImageView 

 uri 

Το url από το οποίο θα ανακτηθεί η εικόνα. 

 listener_field 

Πληροφορία για τον ακροατή συμβάντων που χειρίζεται την επιλογή της 

εικόνας. 

RadioGroup 

 text 

Κείμενο που χαρακτηρίζει το είδος πληροφορίας του RadioGroup. 

 radio_button 

Περιγράφει την επιλογή που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο κουμπί. Το 

σύνολο των ετικετών radio_button είναι εμφωλευμένο μέσα σε μία ετικέτα με 

την ονομασία radio_buttons. 

Spinner 

 prompt 

Ο τίτλος του παραθύρου του μενού επιλογής που ανοίγει. 

 spinner_value 

Κείμενο που περιγράφει τη συγκεκριμένη επιλογή. Το σύνολο των ετικετών 

spinner_value είναι εμφωλευμένο μέσα σε μία ετικέτα με την ονομασία 

spinner_values. 

ListView 

 empty_text 

Κείμενο που εμφανίζεται σε περίπτωση που η λίστα είναι άδεια. 

 listener_form_number 

Αριθμός της φόρμας στην οποία ανήκουν οι εγγραφές της λίστας. 

 result_form_number 

Αριθμός της φόρμας στην οποία θα πλοηγηθεί η εφαρμογή μετά την επιλογή 

κάποιου στοιχείου από τη λίστα. 

 listview_value 

Περιγραφή του συγκεκριμένου στοιχείου της λίστας. Το σύνολο των ετικετών 

listview_value είναι εμφωλευμένο μέσα σε μία ετικέτα με την ονομασία 

listview_values. 

Button 

 text 

Το κείμενο που περιέχει το πεδίο. 

 text_size 

Το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου. 
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 listener_form_number 

Ο αριθμός της φόρμας στον οποίο ανήκουν τα πεδία στα οποία επιτελείται η 

ενέργεια από τον ακροατή συμβάντων. 

 listener_action 

Το είδος της ενέργειας του ακροατή συμβάντων (save, edit, form, filter, 

calculate, link, settings). 

 entry 

Πληροφορία που σχετίζεται με την ενέργεια που επιτελείται, συνήθως 

πρόκειται για το αναγνωριστικό κάποιου στοιχείου. Το σύνολο των ετικετών 

entry είναι εμφωλευμένο μέσα σε μία ετικέτα με την ονομασία entries. 

Σε περίπτωση που το αίτημα δεν ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα 

της μορφής: 

 

 

 

Σχήμα 61 - XML μήνυμα αποτυχίας λήψης του αρχείου ρυθμίσεων 

5.3.3 get_timestamp.php 

Στο αρχείο αυτό υλοποιείται η υπηρεσία ανάκτησης της χρονοσφραγίδας για μία 

εφαρμογή. Για την ανάκτηση της είναι απαραίτητη η αποστολή ενός αιτήματος στην 

υπηρεσία μέσω της HTTP μεθόδου GET με μία παράμετρο appName που δηλώνει το 

όνομα της εφαρμογής. Αν το αίτημα είναι επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML 

μήνυμα της μορφής: 

 

 

 

Σχήμα 62 - XML μήνυμα επιτυχίας λήψης της χρονοσφραγίδας της εφαρμογής 

Η ετικέτα timestamp δηλώνει τη χρονοσφραγίδα της εφαρμογής, Σε περίπτωση 

που το αίτημα δεν ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της μορφής: 

 

 

 

Σχήμα 63 - XML μήνυμα αποτυχίας λήψης της χρονοσφραγίδας της εφαρμογής 

 

<xml> 

 <item>APPLICATION DOES NOT EXIST Application name: 

app_name</item> 
</xml> 

 

<xml> 

 <timestamp>Mon May 21 10:36:21 CEST 2012</timestamp> 
</xml> 

 

<xml> 

 <item>APPLICATION DOES NOT EXIST Application name: 

app_name</item> 
</xml> 
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5.3.4 users.php 

Στο αρχείο αυτό υλοποιούνται οι εξής υπηρεσίες: εγγραφή ενός χρήστη στο 

σύστημα και έλεγχος ύπαρξης ενός χρήστη. Για κάθε μία από τις υπηρεσίες θα 

περιγραφεί το είδος των μηνυμάτων που παίρνουν σαν παράμετρο και επιστρέφουν 

σαν απάντηση. 

Εγγραφή χρήστη 

Μέσω της HTTP μεθόδου POST αποστέλλεται ένα αίτημα στην υπηρεσία για 

την εγγραφή ενός χρήστη. Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει στο σώμα του και 

ένα XML αρχείο, που θα αντιπροσωπεύει τα στοιχεία του χρήστη, της παρακάτω 

μορφής: 

 

 

 

 

Σχήμα 64 - XML μήνυμα που αποστέλλεται στην υπηρεσία για την εγγραφή ενός χρήστη 

Οι ετικέτες first_name και last_name αναφέρονται στο όνομα και στο επώνυμο 

του χρήστη αντίστοιχα. Το username αντιστοιχεί στο ψευδώνυμο του χρήστη και τα 

πεδία email και password στο προσωπικό email και κωδικό του χρήστη αντίστοιχα. 

Τέλος, το πεδίο user_type δηλώνει αν ο χρήστης είναι απλά χρήστης του συστήματος 

ή έχει αναπτύξει και εφαρμογές γι αυτό.Σε περίπτωση που το αίτημα ήταν επιτυχές 

τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της μορφής: 

 

 

Σχήμα 65 - XML μήνυμα επιτυχίας εγγραφής ενός χρήστη στο σύστημα 

Σε περίπτωση που το αίτημα δεν ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα 

της μορφής: 

 

 

Σχήμα 66 - XML μήνυμα αποτυχίας εγγραφής ενός χρήστη στο σύστημα 

Έλεγχος ύπαρξης χρήστη 

Μέσω της HTTP μεθόδου POST αποστέλλεται ένα αίτημα στην υπηρεσία για τη 

λήψη των στοιχείων ενός χρήστη. Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει στο σώμα 

<user_information> 

 <first_name>Nikos</first_name> 

 <last_name>Nodarakis</last_name> 

 <username>NikosNodarakis</username> 

 <email>nodarakis@ceid.upatras.gr</email> 

 <password>12345</password> 

 <user_type>user</user_type> 

</user_information> 

 

<xml> 

 <item>User account successfully created!</item> 
</xml> 

 

<xml> 

 <item>User account could not be created due to and error</item> 
</xml> 
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του και ένα XML αρχείο, που θα αντιπροσωπεύει το email και τον προσωπικό κωδικό 

του χρήστη, της παρακάτω μορφής: 

 

 

Σχήμα 67 - XML μήνυμα που αποστέλλεται στην υπηρεσία για τον έλεγχο ύπαρξης χρήστη 

Οι ετικέτες email και password αντιπροσωπεύουν το email και τον προσωπικό 

κωδικό του χρήστη. Σε περίπτωση που το αίτημα ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα 

XML μήνυμα της μορφής: 

 

 

Σχήμα 68 - XML μήνυμα επιτυχίας που δηλώνει την ύπαρξη ενός χρήστη στο σύστημα 

Σε περίπτωση που το αίτημα δεν ήταν επιτυχές τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα 

της μορφής: 

 

 

Σχήμα 69 - XML μήνυμα αποτυχίας που δηλώνει ότι δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος χρήστης στο σύστημα 

5.3.5 Υπηρεσία γενικού τύπου υπολογισμού 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για κάθε εφαρμογή που σχεδιάζεται 

υποστηρίζεται από το σύστημα και η ανάπτυξη μίας επιπλέον υπηρεσίας (μία το πολύ 

για κάθε εφαρμογή) που θα εκτελεί έναν γενικού τύπου υπολογισμό. Η κλήση της 

υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω της HTTP μεθόδου POST και δέχεται σαν όρισμα 

ένα XML μήνυμα της μορφής: 

 

 

 

 

Σχήμα 70 - XML μήνυμα που αποστέλλεται σε μία υπηρεσία γενικού τύπου υπολογισμού 

Η ετικέτα button_action δηλώνει την ενέργεια που επιτελείται (εδώ calculate) 

ενώ τα πεδιά value_X, value_Y, κλπ., όπου X, Y, κλπ. δηλώνουν το αναγνωριστικό 

του πεδίου, δηλώνουν τις τιμές των πεδίων που συμμετέχουν στον υπολογισμό. Μετά 

την αποστολή του αιτήματος τότε επιστρέφεται ένα XML μήνυμα της μορφής: 

<user_information> 

 <email>nodarakis@ceid.upatras.gr</email> 

 <password>12345</password> 

</user_information> 

 

<xml> 

 <item>User account exists</item> 
</xml> 

 

<xml> 

 <item>User account does not exist</item> 
</xml> 

 

<calculated_values> 

 <button_action>calculate</button_action> 

 <view_values> 

  <value_X>2<value_X> 

  <value_Y>3<value_Y> 

  ... 

 </view_values> 

</calculated_values> 
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Σχήμα 71 - XML μήνυμα με την επιστροφή του αποτελέσματος από την υπηρεσία 

5.4 Λειτουργίες web διεπαφής 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλες οι λειτουργίες της web διεπαφής του 

συστήματος. Περιγράφεται η κάθε λειτουργία και γίνεται και χρήση από screenshots 

για την καλύτερη κατανόηση. 

5.4.1 Σύνδεση χρήστη στο σύστημα 

Η αρχική σελίδα του συστήματος περιλαμβάνει μία οθόνη όπου ο χρήστης 

πρέπει να συμπληρώσει το email και τον κωδικό του για την είσοδό του σε αυτό. Αν 

ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό στο σύστημα μπορεί να δημιουργήσει έναν. 

 

Σχήμα 72 - Αρχική οθόνη συστήματος DCAP 

Αν η πληκτρολόγηση των στοιχείων είναι λανθασμένη τότε ξαναφορτώνεται η 

αρχική οθόνη προκειμενού να γίνει επανεισαγωγή των στοιχείων. Αν τα στοιχεία 

είναι σωστά ο χρήστης πλοηγείται στη σελίδα που παρουσιάζει τις εφαρμογές που 

έχει ήδη δημιουργήσει. 

<xml> 

 <result>6</result> 
</xml> 
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5.4.2 Εγγραφή χρήστη 

Αν στην αρχική οθόνη ο χρήστης επιλέξει δημιουργία λογαριασμού τότε 

μεταφέρεται σε μία σελίδα για τη συμπλήρωση κάποιων στοιχείων του προκειμένου 

να εγγραφεί στο σύστημα. 

 

Σχήμα 73 - Δημιουργία λογαριασμού ενός χρήστη  

Τα στοιχεία που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης είναι Όνομα, Επώνυμο, 

Ψευδώνυμο, Email και κωδικός. Αν κάποια από τα στοιχεία που πληκτρολογήθηκαν 

δεν είναι έγκυρα τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους με οδηγίες προς τον χρήστη για τη 

σωστή εισαγωγή τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι έγκυρα τότε 

πραγματοποιείται η δημιουργία ενός καινούριου λογαριασμού και εμφανίζεται ένα 

μήνυμα επιτυχίας στον χρήστη μαζί με έναν σύνδεσμο για την πλοήγηση στην αρχική 

οθόνη. 

5.4.3 Εφαρμογές χρήστη 

Μετά την είσοδο στο σύστημα, στον χρήστη εμφανίζεται η σελίδα με τις 

εφαρμογές που έχει ήδη δημιουργήσει. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη 

δημιουργία νέας εφαρμογής και την ενημέρωση ή την οριστική διαγραφή μίας ήδη 

υπάρχουσας. Επιπλέον, ο χρήστης έχει την επιλογή αποσύνδεσης από το σύστημα. 
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Σχήμα 74 - Πίνακας με τις εφαρμογές του χρήστη 

5.4.4 Δημιουργία εφαρμογής 

 

Σχήμα 75 - Δημιουργία καινούριας εφαρμογής 
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Κατά τη δημιουργία μίας καινούριας εφαρμογής ο χρήστης καλείται να επιλέξει 

για τις φόρμες της εφαρμογής τα πεδία που επιθυμεί και να τα προσθέσει μέσω του 

κουμπιού Add View. Μετά την επιλογή ενός στοιχείου εμφανίζεται ένα παράθυρο 

διαλόγου που προτρέπει τον χρήστη να εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν 

το κάθε πεδίο. 

 

Σχήμα 76 - Εμφάνιση παραθύρου διαλόγου για την εισαγωγή των στοιχείων του πεδίου 

Όταν ο χρήστης συμπληρώσει όλα τα στοιχεία και επιλέξει ΟΚ τότε το σύστημα 

ελέγχει αν αυτά είναι έγκυρα. Στην περίπτωση που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο 

εμφανίζεται ένα μήνυμα στο πάνω μέρος του παραθύρου που δηλώνει στον χρήστη 

ποια πεδία χρειάζονται διόρθωση. Όταν όλα τα στοιχεία είναι έγκυρα τότε 

προστίθεται στην αντίστοιχη φόρμα ένας πίνακας που αντιπροσωπεύει ένα πεδίο 

πάνω στη φόρμα. Κάθε πεδίο που έχει προστεθεί στη φόρμα μπορεί να τροποποιηθεί 

ή να διαγραφεί επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί κάθε φορά. Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει συνολικά μέχρι 8 φόρμες (θεωρούνται αρκετές στα 

πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας). Αφού τελειώσει η παραπάνω διαδικασία 

απαιτούνται 2 ακόμα βήματα για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της εφαρμογής. Ο 

χρήστης πρέπει να εισάγει ένα όνομα και μία εικόνα που θα φαίνεται όταν εκκινεί η 

εφαρμογή. Το όνομα της κάθε εφαρμογής πρέπει να είναι μοναδικό ενώ και η εικόνα 

δεν πρέπει να ξεπερνάει κάποιο όριο στο μέγεθος. Αν πληρούνται οι παραπάνω όροι 

τότε η εφαρμογή δημιουργείται αλλιώς προτρέπεται ο χρήστης να προβεί στις 

απαραίτητες διορθώσεις. Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της εφαρμογής 

εμφανίζεται ένα μήνυμα επιτυχίας και ο χρήστης πλοηγείται πάλι στη σελίδα με τις 

εφαρμογές του. 
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Σχήμα 77 - Εισαγωγή στοιχείων στις φόρμες, εισαγωγή ονόματος και εικόνας 

 

Σχήμα 78 - Μήνυμα επιτυχίας δημιουργίας της εφαρμογής  
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5.4.5 Επεξεργασία εφαρμογής 

Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί κάποια εφαρμογή που έχει δημιουργήσει, 

κάνοντας την κατάλληλη επιλογή από τη σελίδα με τις εφαρμογές του. Η επεξεργασία 

συνίσταται στην διαγραφή ή ενημέρωση ήδη υπάρχοντων πεδίων, στην πρόσθεση 

νέων πεδίων και στον ορισμό νέας εικόνας εκκίνησης. Με κάθε ενημέρωση που 

πραγματοποιείται ανανεώνεται η χρονοσφραγίδα της εφαρμογής και εμφανίζεται και 

το αντίστοιχο μήνυμα. 

 

Σχήμα 79 - Επεξεργασία εφαρμογής 

5.4.6 Διαγραφή εφαρμογής 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει κάποια εφαρμογή που έχει 

δημιουργήσει κάνονοτας την κατάλληλη επιλογή από τη σελίδα με τις εφαρμογές 

του. Με την επιλογή της διαγραφής εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Εφόσον ο 

χρήστης επιβεβαιώσει την ενέργεια η εφαρμογή διαγράφεται και ξαναφορτώνεται η 

σελίδα. Η διαγραφή της εφαρμογής οδηγεί και στη διαγραφή της αντίστοιχης εικόνας 

εκκίνησης από τον φάκελο των εικόνων. 

 

 



Πάτρα 2012 Σελίδα 128 
 

 

Σχήμα 80 - Διαγραφή εφαρμογής από το σύστημα 

5.5 Client εφαρμογή 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η δομή των αρχείων της client εφαμογής και 

εξηγείται η λειτουργία τους. Η δομή των αρχείων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 src 

 com.dcap.GenericApplication 

 ApplicationContext.java 

 Constants.java 

 CreateAccountForm.java 

 ImageManager.java 

 LoginForm.java 

 MainActivity.java 

 Preferences.java 

 SecondForm.java 

 SplashScreen.java 

 Utilities.java 

 com.dcap.GenericApplication.Layout 

 ApplicationStructure.java 

 Form.java 

 Listener.java 

 View.java 

 ViewValue.java 
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 com.dcap.GenericApplication.xmlHandling 

 XMLHandler.java 

 gen 

 com.dcap.GenericApplication 

 R.java 

 Android 2.1 

 Android.jar 

 res 

 drawable-hdpi 

 ic_launcher.png 

 logout.png 

 preferences.png 

 refresh.png 

 drawable-ldpi 

 ic_launcher.png 

 drawable-mdpi 

 ic_launcher.png 

 logout.png 

 no_splash_screen.png 

 preferences.png 

 refresh.png 

 layout 

 create_account_form.xml 

 login_form.xml 

 main.xml 

 second_form.xml 

 splash_screen.xml 

 values 

 string.xml 

 values-el 

 string.xml 

 xml 

 preferences.xml 

 AndroidManifest.xml 

5.5.1 src 

Αποτελεί τον φάκελο με τα αρχεία πηγαίου κώδικα της client εφαρμογής. 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για τη λειτουργία του κάθε αρχείου ξεχωριστά: 

com.dcap.GenericApplication 

 ApplicationContext.java 

Αρχείο για τη δημιουργία ενός Context αντικειμένου της εφαρμογής. 
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 Constants.java 

Αρχείο δήλωσης διάφορων σταθερών που είναι απαραίτητες καθόλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής, όπως οι διευθύνσεις των υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 CreateAccountForm.java 

Η οθόνη δημιουργίας λογαριασμού ενός χρήστη στο σύστημα DCAP. 

 ImageManager.java 

Το αρχείο αυτό είναι υπεύθυνο για τη λήψη, μέσω ενός url, των εικόνων που 

μπορεί να έχει η εφαρμογή που σχεδιάζεται. Η λήψη των εικόνων γίνεται 

ασύγχρονα σε διαφορετικό νήμα για να μην επηρεάζεται η απόδοση της 

εφαρμογής. Επίσης, οι εικόνες αποθηκεύονται στην εξωτερική κάρτα της 

συσκευής έτσι ώστε να μη χρειάζεται η λήψη τους κάθε φορά που φορτώνει η 

εφαρμογή. 

 LoginForm.java 

Η οθόνη σύνδεσης ενός χρήστη στο σύστημα DCAP. 

 MainActivity.java 

Αναλαμβάνει τη λήψη και ενημέρωση του αρχείου ρυθμίσεων, τη δημιουργία 

ενός αντικειμένου που περιγράφει τη δομής της εφαρμογής και την προβολή 

της πρώτης φόρμας της εφαρμογής στον χρήστη. 

 Preferences.java 

Οθόνη γενικών ρυθμίσεων για όλες τις εφαρμογές. Ο χρήστης μέσω αυτής 

μπορεί να διαγράψει το αρχείο ρυθμίσεων και να σβήσει όλες τις εικόνες που 

έχουν αποθηκευτεί μέσω του αρχείου ImageManager.java. 

 SecondForm.java 

Χρησιμοποιείται για την πλοήγηση μετάξύ των φορμών της εφαρμογής. 

Διαβάζει το αντικείμενο της δομής της εφαρμογής και παράγει τη φόρμα που 

δέχεται σαν παράμετρο κάθε φορά. 

 SplashScreen.java 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής όπου παρουσιάζεται στον χρήστη η εικόνα 

εκκίνησης. 

 Utilities.java 

Υλοποίηση διάφορων συναρτήσεων για τη λειτουργία της εφαρμογής. 

com.dcap.GenericApplication.Layout 

 ApplicationStructure.java 

Κλάση που περιγράφει τη δομή της εφαρμογής. Το αντικείμενο της δομής της 

εφαρμογής παράγεται σύμφωνα με τη «μετάφραση» του αρχείου ρυθμίσεων. 

 Form.java 

Κλάση που περιγράφει τη δομή μίας φόρμας της εφαρμογής και διατηρεί τις 

πληροφορίες της. 

 Listener.java 

Κλάση που διατηρεί τις πληροφορίες που αφορούν τον ακροατή συμβάντων 

ενός στοιχείου μίας φόρμας. 
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 View.java 

Κλάση που διατηρεί τις πληροφορίες ενός στοιχείου μίας φόρμας της 

εφαρμογής. 

 ViewValue.java 

Κλάση που διατηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των πεδίων που 

στέλνονται από την εφαρμογή σε κάποια υπηρεσία διαδικτύου. 

com.dcap.GenericApplication.xmlHandling 

 XMLHandler.java 

Είναι υπεύθυνο για τη «μετάφραση» του XML αρχείου ρυθμίσεων και την 

παραγωγή του αντικειμένου ApplicationStructure που περιγράφει τη δομή της 

εφαρμογής. 

5.5.2 gen 

Στον φάκελο αυτό περιέχεται η κλάση R η οποία περιέχει ένα σύνολο από 

προκαθορισµένους πόρους που παρέχει το σύστηµα. Ουσιαστικά περιέχει όλους τους 

πόρους που έχουν οριστεί από τον κώδικα για την υλοποίηση. Το αρχείο έχει την 

ονομασία R.java. 

5.5.3 Android 2.1 

Στο φάκελο αυτό περιέχεται το αρχείο της έκδοσης της πλατφόρµας του Android 

στο οποίο έχει γίνει η υλοποίηση. Το αρχείο ονομάζεται android.jar. 

5.5.4 res 

Ο φάκελος αυτός περιέχει διάφορους πόρους της υλοποίησης. Για κάθε 

υποφάκελο στον φάκελο res αναλύεται το περιεχόμενό του. 

drawable-hdpi 

Στον φάκελο περιέχονται εικονίδια της εφαρμογής για τις συσκευές με οθόνη 

υψηλής ανάλυσης. Τα περιεχόμενα του φακέλου είναι τα εξής: 

 ic_launcher.png 

 logout.png 

 preferences.png 

 refresh.png 

drawable-ldpi 

Στον φάκελο περιέχονται εικονίδια της εφαρμογής για τις συσκευές με οθόνη 

χαμηλής ανάλυσης. Τα περιεχόμενα του φακέλου είναι τα εξής: 

 ic_launcher.png 
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drawable-mdpi 

Στον φάκελο περιέχονται εικονίδια της εφαρμογής για τις συσκευές με οθόνη 

μεσαίας ανάλυσης. Τα περιεχόμενα του φακέλου είναι τα εξής: 

 ic_launcher.png 

 logout.png 

 no_splash_screen.png 

 preferences.png 

 refresh.png 

layout 

Στον φάκελο περιέχονται XML αρχεία που καθορίζουν τη διεπαφή χρήστη των 

οθονών της εφαρμογής, ορίζουν δηλαδή τη διάταξη των στοιχείων στην οθόνη αλλά 

και τις ιδιότητές τους.. Τα περιεχόμενα του φακέλου είναι τα εξής: 

 create_account_form.xml 

 login_form.xml 

 main.xml 

 second_form.xml 

 splash_screen.xml 

values 

Περιέχει το αρχείο strings.xml που ορίζει ένα σύνολο αλφαριθμητικών, στα 

αγγλικά, που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. 

values 

Περιέχει το αρχείο strings.xml που ορίζει ένα σύνολο αλφαριθμητικών, στα 

ελληνικά, που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. 

xml 

Περιέχει το αρχείο preferences.xml το οποίο περιγράφει το σύνολο των 

ρυθμίσεων που απεικονίζεται μέσω της οθόνης γενικών ρυθμίσεων. 

5.5.5 AndroidManifest.xml 

Πρόκειται για το αρχείο manifest της εφαρµογής στο οποίο δηλώνονται όλα τα 

συστατικά που θα χρησιµοποιήσει η εφαρµογή καθώς και οι ρυθµίσεις που ισχύουν 

γι αυτά, τα δικαιώματα πρόσβασης της εφαρμογής και προσδιορίζει τη μικρότερη 

δυνατή έκδοση του API που απαιτείται για να εκτελεστεί αυτή. 
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5.6 Λειτουργικότητα client εφαρμογής μέσω παραδείγματος 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες λειτουργίας μίας εφαμογής 

στην φορητή συσκευή που έχει σχεδιαστεί από τη web διεπαφή. Η εφαρμογή 

επιτρέπει σε έναν χρήστη να βλέπει τις καταχωρήσεις από τους βαθμούς των 

μαθημάτων που εισάγει, να ενημερώνει και να διαγράφει κάποια καταχώρηση 

σχετική με κάποιο μάθημα, να φιλτράρει τη λίστα των βαθμών ανάλογα με τον τομέα 

του μαθήματος καθώς και να υπολογίζει τις διδακτικές μονάδες ενός μαθήματος. 

5.6.1 Οθόνη εκκίνησης 

Η οθόνη εκκίνησης είναι η πρώτη οθόνη που παρουσιάζεται στον χρήστη της 

εφαρμογής. Παρουσιάζει μία εικόνα η οποία είναι σχετική με το περιεχόμενο της 

εφαρμογής. Το όνομα της εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί είναι Lessons και σαν 

οθόνη εκκίνησης υπάρχει μία εικόνα με έναν πίνακα μίας αίθουσας διαλέξεων. 

 

Σχήμα 81 - Οθόνη εκκίνησης εφαρμογής Lessons 
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5.6.2 Σύνδεση και εγγραφή χρήστη 

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η οθόνη εκκίνησης τερματίζει και η εφαρμογή 

πλοηγείται στην οθόνη σύνδεσης του χρήστη στο σύστημα. Ο χρήστης πρέπει να 

συμπληρώσει το e-mail και τον προσωπικό του κωδικό προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση στην εφαρμογή. Αν ο χρήστης δεν έχει λογαριασμό στο σύστημα μπορεί 

να δημιουργήσει έναν επιλέγοντας το κουμπί δημιουργίας λογαριασμού. Έτσι θα 

πλοηγηθεί στη φόρμα δημιουργίας λογαριασμού όπου καλείται να συμπληρώσει 

κάποια στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, Ψευδώνυμο, e-mail, Κωδικό) προκειμένου να 

έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή. 

  

Σχήμα 82 - Σύνδεση και εγγραφή χρήστη στο σύστημα 

5.6.3  Ανάκτηση αρχείου ρυθμίσων 

Μετά τη σύνδεση του χρήστη στο σύστημα εκκινεί η εφαρμογή. Αρχικά 

ελέγχεται αν υπάρχει το αρχείο ρυθμίσεων αποθηκευμένο στη συσκευή. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει τότε ανακτάται μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας 

διαδικτύου. Όταν το αρχείο ανακτηθεί αποθηκεύεται τοπικά, «μεταφράζεται», 

παράγεται η εφαρμογή και προβάλλεται η αρχική της οθόνη στον χρήστη. Οι λόγοι 

αποθήκευσης του αρχείου είναι 2: πρώτον, εξοικονομούνται πόροι καθώς δεν 

απαιτείται η λήψη του κάθε φορά που εκκινεί η εφαρμογή και δεύτερον, σε 

περίπτωση απουσίας δικτύου η εφαρμογή μπορεί να παραχθεί μέσω του τοπικού 

αντιγράφου, ενώ σε περίπτωση που επιχειρούταν λήψη του από το δίκτυο δε θα ήταν 
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δυνατό κάτι τέτοιο. Σε κάθε επόμενη εκκίνηση της εφαρμογής, αποστέλλεται ένα 

αίτημα στην υπηρεσία διαδικτύου για τη χρονοσφραγίδα της εφαρμογής. Η 

χρονοσφραγίδα που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα της κλήσης συγκρίνεται με αυτή του 

τοπικού αντιγράφου του αρχείου ρυθμίσεων. Αν είναι διαφορετικές σημαίνει ότι η 

εφαρμογή έχει υποστεί ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται εκ νέου 

λήψη του αρχείου ρυθμίσεων. 

  

Σχήμα 83 - Ανάκτηση αρχείου ρυθμίσεων και προβολή αρχικής οθόνης της εφαρμογής που παράγεται 

5.6.4 Δημιουργία νέας εγγραφής 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα παραπάνω η αρχική οθόνη της εφαρμογής 

περιλαμβάνει 3 κουμπιά, μία ετικέτα και μία λίστα καταχωρήσεων. Ο χρήστης 

επιλέγοντας το κουμπί νέας καταχώρησης πλοηγείται σε μία καινούρια φόρμα 

προκειμένου να συμπληρώσει τα πεδία που αφορούν το μάθημα (όνομα μαθήματος, 

βαθμός, τομέας μαθήματος). Με την αποθήκευση των πεδίων, δημιουργείται μία νέα 

καταχώρηση η οποία θα εμφανιστεί στη λίστα της αρχικής οθόνης όταν αυτή 

ανανεωθεί. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η διαδικασία καταχώρησης της 

βαθμολογίας ενός νέου μαθήματος και της προσθήκης της εγγραφής στη λίστα. 
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Σχήμα 84 - Αποθήκευση πεδίων και εμφάνιση της νέας καταχώρησης στη λίστα 

5.6.5 Προβολή και ενημέρωση καταχώρησης 

   

Σχήμα 85 - Προβολή καταχώρησης και ενημέρωση των πεδίων της καταχώρησης 
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Με την επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα ο χρήστης πλοηγείται σε μία 

καινούρια φόρμα όπου παρουσιάζονται τα αποθηκευμένα πεδία της καταχώρησης. 

Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης της καταχώρησης μέσω του 

κουμπιού ενημέρωσης των πεδίων. Με την επιλογή του εμφανίζεται ένα παράθυρο με 

τα πεδία της εγγραφής προκειμένου ο χρήστης να προβεί στις διορθώσεις που 

επιθυμεί.  

5.6.6 Διαγραφή καταχώρησης 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει κάποια καταχώρηση από τη λίστα. 

Προκειμένου να συμβεί κάτι τέτοιο αρκεί το παρατεταμένο άγγιγμα ενός στοιχείου 

της λίστα και επιλογή διαγραφής της καταχώρησης. 

   

Σχήμα 86 - Επιλογή διαγραφής κάποιας καταχώρησης και ανανέωση της λίστας εγγραφών 

5.6.7 Φιλτράρισμα λίστας 

Μέσω του κουμπιού φιλτραρίσματος της αρχικής οθόνης ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να φιλτράρει τις εγγραφές της λίστας με βάση τον τομέα που ανήκει το 

μάθημα (software, hardware). Πατώντας το εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που 

προτρέπει τον χρήστη να επιλέξει τομέα προκειμένου να γίνει η ανανέωση των 

εγγραφών της λίστας και να εμφανιστούν μόνο οι καταχωρήσεις του τομέα που 

επιλέχθηκε. 
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Σχήμα 87 - Επιλογή τομέα και φιλτράρισμα της λίστας 

5.6.8 Υπολογισμός διδακτικών μονάδων 

 

Σχήμα 88 - Υπολογισμός διδακτικών μονάδων 
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Επιλέγοντας το κατάλληλο κουμπί από την αρχική οθόνη ο χρήστης μεταφέρεται 

σε μία φόρμα υπολογισμού των διδακτικών μονάδων ενός μαθήματος. Ο χρήστης 

καλείται να συμπληρώσει το βαθμό του μαθήματος και το συντελεστή βαρύτητας που 

αυτό έχει. Τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται σε μία υπηρεσία διαδικτύου (υπηρεσία 

διαδικτύου γενικού τύπου υπολογισμού) που υπολογίζει το αποτέλεσμα και το 

επιστρέφει στην φορητή συσκευή σαν απάντηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πάτρα 2012 Σελίδα 140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πάτρα 2012 Σελίδα 141 
 

Κεφάλαιο 6 – Σύγκριση native mobile εφαρμογών και 

εφαρμογών μέσω του συστήματος DCAP 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί η σύγκριση μεταξύ τριών native 

εφαρμογών για φορητές συσκευές και όμοιές τους που αναπτύχθηκαν μέσω του 

συστήματος DCAP. Η σύγκρισή τους πραγματοποιείται τόσο σε λειτουργικό επίπεδο 

όσο και στην ομοιότητα που παρουσιάζουν στο γραφικό περιβάλλον. Οι εφαρμογές 

με τις οποίες θα συγκριθούν οι αντίστοιχες του συστήματος DCAP είναι οι εξής: 

 HospitalProgram[9] 

Εφαρμογή για την πλαφόρμα Android η οποία βοηθάει ένα γιατρό στην 

κατάρτιση του προγράμματός του και την καταγραφή των υποχρεώσεων που 

έχει αναλάβει. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ημερομηνία, την 

τοποθεσία αλλά και το είδος της βάρδιας που έχει αναλάβει να εκτελέσει. 

 BPTracker[8] 

Εφαρμογή για την πλατφόρμα Windows Phone η οποία καταγράφει τις τιμές 

της αρτηριακής πίεσης και των παλμών της καρδιάς ενός ασθενή. Η εφαρμογή 

παρουσιάζει τις τιμές που έχουν καταγραφεί μέσω διαγραμμάτων για 

καλύτερη κατανόηση, υποστηρίζει την αποστολή των μετρήσεων σε κάποιον 

γιατρό που παρακολουθεί το ασθενή μέσω email και έχει τη δυνατότητα να 

υπενθυμίζει στον ασθενή τις ώρες λήψης της φαρμακευτικής του αγωγής. 

 UbiMeds 

Εφαρμογή για την πλατφόρμα iOS που επιτρέπει σε έναν ασθενή να ορίσει 

ένα προφίλ και να καταγράψει το σύνολο των φαρμάκων που λαμβάνει. Η 

εφαρμογή αναλαμβάνει να στείλει ειδοποιήσεις στον χρήστη για την έγκαιρη 

λήψη της φαρμακευτικής του αγωγής. Ο χρήστης εισάγει τα φάρμακα που 

επιθυμεί και καταγράφει το όνομα, την ώρα λήψης αλλά και το είδος της 

θεραπείας για την οποία προορίζεται το φάρμακο. 

6.1 Hospital Program 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής προτρέπει τον χρήστη να εισάγει ένα ψευδώνυμο 

και έναν κωδικό για να έχει πρόσβαση σε αυτή. Η αρχική οθόνη της εφαρμογής που 

έχει δημιουργηθεί μέσω του συστήματος DCAP είναι σχεδόν όμοια. Η διαφορά είναι 

ότι αντί για κάποιο ψευδώνυμο ο χρήστης πρέπει να εισάγει το προσωπικό του e-

mail. Επίπλέον, υπάρχει ένα ακόμη κουμπί για την πλοήγηση σε διαφορετική οθόνη 

έτσι ώστε ο χρήστης να πραγματοποιήσει εγγραφή στο σύστημα. Ακολουθεί η 

σύγκριση των δύο αρχικών οθονών (αριστερά είναι οι οθόνες των native εφαρμογών 

και δεξιά οι οθόνες των εφαρμογών του συστήματος DCAP): 
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Σχήμα 89 - Αρχική οθόνη της εφαρμογής HospitalProgam 

Όταν ο χρήστης συνδεθεί τότε μεταφέρεται σε μία οθόνη που αποτελεί το 

κεντρικό μενού της εφαρμογής και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διάφορες ενέργειες, 

όπως για παράδειγμα αναζήτηση ή εισαγωγή μίας καταχώρησης . 

   

Σχήμα 90 - Μενού επιλογής της εφαρμογής HospitalProgram 
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Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τα 2 μενού είναι σχεδόν ίδια. Η μόνη διαφορά είναι 

στη διάταξη των στοιχείων καθώς οι εφαρμογές μέσω του συστήματος DCAP έχουν 

περιορισμένες επιλογές όσων αφορά τον τρόπο διάταξης των στοιχείων σε μία οθόνη.  

Επιλέγοντας το κουμπί Personal Program η εφαρμογή μεταβαίνει σε μία οθόνη 

που παρουσιάζει μία λίστα με τις εγγραφές των βαρδιών που έχει πραγματοποιήσει ο 

χρήστης. Οι οθόνες από τις 2 εφαρμογές παρουσιάζονται παρακάτω: 

   

Σχήμα 91 - Λίστα με τις εγγραφές των βαρδιών του χρήστη της εφαρμογής HospitalProgram 

Στην εφαρμογή μέσω του συστήματος DCAP η οθόνη περιέχει τη λίστα με τις 

βάρδιες καθώς και ένα κουμπί επιπλέον για την εισαγωγή νέας καταχώρησης. 

Επιπροσθέτως, η εγγραφή της λίστας στη native εφαρμογή περιέχει περισσότερες 

πληροφορίες σε σχέση με την καταχώρηση. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς σε μία 

εφαρμογή του DCAP συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του που 

αναλύθηκαν παραπάνω, οι εγγραφές μίας λίστας περιέχουν μόνο τη χρονική στιγμή 

(χρονοσφραγίδα) στην οποία πραγματοποιήθηκε μία καταχώρηση. 

Επιλέγοντας το κουμπί Search από το κεντρικό μενού ανοίγει η οθόνη 

αναζήτησης μίας εγγραφής στη native εφαρμογή. Ο χρήστης επιλέγει το κριτήριο ή 

τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αναζήτηση και πραγματοποιεί την ενέργεια. 

Στην αντίστοιχη εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί η αναζήτηση πραγματοποιείται λίγο 

διαφορετικά. Στην οθόνη παρουσίαζεται η λίστα με τις εγγραφές και υπάρχουν 3 

κουμπιά. Κάθε κουμπί πραγματοποιεί φιλτράρισμα των στοιχείων της λίστας με βάση 

κάποιο πεδίο. Δηλαδή, η αναζήτηση εξομοιώνεται με ένα είδους φιλτραρίσματος των 

στοιχείων της λίστας. 
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Σχήμα 92 - Οθόνη αναζήτησης της εφαρμογής HospitalProgram 

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης μίας εγγραφής. Στην native εφαρμογή 

γίνεται επιλέγοντας ένα στοιχείο της λίστας και πατώντας Change από το μενου. Στην 

εφαρμογή του DCAP προκειμένου να γίνει η ενημέρωση, πρέπει ο χρήστης να 

επιλέξει μία εγγραφή και να πλοηγηθεί σε μία άλλη φόρμα προκειμένου να 

ενημερώσει την καταχώρηση. 

   

Σχήμα 93 - Ενημέρωση μίας εγγραφής της εφαρμογής HospitalProgram 
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6.2 BPTracker 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής περιλαμβάνει 5 επιλογές για τον χρήστη. Την 

είσοδο στην εφαρμογή για την εισαγωγή νέων στοιχείων, προβολή του ιστορικού των 

καταχωρήσεων, κλπ, την προβολή διαφόρων διαγραμμάτων των δεδομένων, την 

οργάνωση των δεδομένων, την προβολή μίας σελίδας στο Τwitter που σχετίζεται με 

την εφαρμογή και την προβολή της οθόνης ρυθμίσεων της εφαρμογής. Η διάταξη των 

στοιχείων στις δύο εφαρμογές διαφέρει για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Οι εικόνες τις αρχικής οθόνης παρουσιάζονται παρακάτω: 

  

Σχήμα 94 - Αρχική οθόνη της εφαρμογής BPTracker 

Επιλέγοντας το κουμπί BP Tracker, στη native εφαρμογή, ο χρήστης 

μεταφέρεται σε μία οθόνη που περιλαμβάνει μία φόρμα για την εισαγωγή μίας 

καινούριας μέτρησης. Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει την ημερομηνία και την 

ώρα της μέτρησης, τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση καθώς και τους 

παλμούς της καρδιάς του. Από την ίδια οθόνη μπορεί να μεταβεί σε μία λίστα που 

περιλαμβάνει το ιστορικό των μετρήσεων. Αντίστοιχα, στην εφαρμογή του DCAP 

συστήματος ο χρήστης μεταβαίνει σε μία οθόνη που περιλαμβάνει το ιστορικό των 

μετρήσεων και ένα κουμπί για την εισαγωγή μίας καινούριας εγγραφής. 
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Σχήμα 95 - Καταχώρηση νέας μέτρησης της εφαρμογής BPTracker 

 

  

Σχήμα 96 - Λίστα ιστορικού των μετρήσεων της εφαρμογής BPTracker 
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Με την επιλογή ενός στοιχείου από τη λίστα ιστορικού η εφαρμογή πλοηγείται 

σε μία φόρμα που απεικονίζει λεπτομερώς τα στοιχεία της μέτρησης. Η διαφορά των 

δύο οθονών των εφαρμογών έγκειται στο σχεδιαστικό κομμάτι καθώς στη native 

εφαρμογή παράγονται και 2 εικόνες που εμφανίζουν τις τιμές της αρτηριακής πίεσης 

δίνοντας ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. 

  

Σχήμα 97 - Προβολή των στοιχείων μίας μέτρησης της εφαρμογής BPTracker 

Η native εφαρμογή BPTracker υποστηρίζει λειτουργίες όπως υπενθύμιση της 

φαρμακευτικής αγωγής στον χρήστη, αποστολή των μετρήσεων μέσω email στον 

θεράποντα ιατρό καθώς και παραγωγή διαγραμμάτων προκειμένου να γίνεται 

καλύτερα κατανοητο στον χρήστη η διακύμανση των τιμών των μετρήσεων στη 

διάρκεια του χρόνου. Οι παραπάνω λειτουργίες δεν υποστηρίζονται από την 

εφαρμογή του DCAP καθώς η αρχιτεκτονική του συστήματος δεν επιτρέπει την 

υλοποίηση τέτοιου είδους ενεργειών. 

Η επιλογή του κουμπιού Twitter εκκινεί τον περιηγητή της συσκευής και 

πλοηγείται σε μία σελίδα του κοινωνικού δικτύου. Στη native εφαρμογή γίνεται λήψη 

των tweets που έχει σχέση με την εφαρμογή ενώ στην εφαρμογή του DCAP ανοίγει η 

κεντρική σελίδα. Τέλος, επιλέγοντας Settings παρουσιάζεται η οθόνη που αφορά 

κάποιες ρυθμίσεις τις εφαρμογής τις οποίες μπορεί να αλλάξει ο χρήστης ανάλογα με 

τις προσωπικές του προτιμήσεις. 
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Σχήμα 98 - Προβολή μίας σελίδας στο twitter μέσω της εφαρμογής BPTracker 

  

Σχήμα 99 - Οθόνη ρυθμίσεων της εφαρμογής BPTracker 
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6.3 UbiMeds 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής απεικονίζει το προφίλ του ασθενή και προβάλλει 

μία λίστα με τα φάρμακα που πρέπει να λάβει στη διάρκεια της ημέρας. Οι κύριες 

διαφορές στην αρχική οθόνη μεταξύ της native εφαρμογής και της εφαρμογής του 

συστήματος DCAP εντοπίζονται στη διάταξη των στοιχείων και στις πληροφορίες 

που εμφανίζονται σε κάθε στοιχείο της λίστας των φαρμάκων. 

   

Σχήμα 100 - Αρχική οθόνη της εφαρμογής UbiMeds 

Η εφαρμογή επιτρέπει την προβολή όλων των φαρμάκων που έχουν εισαχθεί 

προκειμένου ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα προβολής των πληροφοριών κάθε 

αγωγής. Οι εικόνες από αυτές τις οθόνες παρουσιάζονται στο Σχήμα 101. Επίσης, ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα εισαγωγής νέας θεραπευτικής αγωγής μέσω της επιλογής 

New και New Medication αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, η native εφαρμογή υποστηρίζει 

την αποστολή υπενθυμίσεων και οδηγιών στον χρήστη για την έγκαιρη και σωστή 

λήψη της φαρμακευτικής αγωγής του κάτι που όμως δεν υποστηρίζεται στην 

εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί μέσω του συστήματος της διπλωματικής εργασίας. 

Ακόμα, η native εφαρμογή διαθέτει οθόνες για την αναζήτηση κάποιου φαρμάκου 

αλλά και για την προβολή διαφόρων ρυθμίσεων που αφορούν την ίδια την εφαρμογή. 

Όμως τα screenshots από αυτές τις οθόνες δεν είναι διαθέσιμα.  
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Σχήμα 101 - Προβολή της λίστας των φαρμάκων της εφαρμογής UbiMeds 
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